
Stichting

Salvatoriaanse  
Gezinsadoptie
Opgericht in 1980  -  ANBI erkend

Salvatoriaanse Gezinsadoptie
Dr. Berlagelaan 34

5622 HD  Eindhoven
Telefoon: 040-244 68 54 

 

info@gezinsadoptie.nl
www.gezinsadoptie.nl 

 

NL41 INGB 0004 4487 69 
NL18 RABO 0188 2535 48  

KvK: 41 08 84 22

Halfjaarverslag 2014                           Eindhoven  juli 2014
 

Het verslag wat nu voor u ligt is het bericht over onze stichting van het eerste 
half jaar. Wij groeten en danken u voor de goede hulp en gaan er vanuit dat 
ook het tweede gedeelte van 2014 goed mag verlopen. We kunnen terug zien 
op een goed half jaar omdat ook de nieuw ingevoerde schenkingsregeling 
2014  in verband met de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
erkenning goed is aangeslagen. Helaas zijn ons enkele donateurs 
ontvallen wegens overlijden maar dankzij enkele activiteiten is er 
gelukkig geen sprake van terugval. Er zijn wat gezinnen door ons 
opgezegd vanwege het feit dat ze wel wat lang steun ontvingen en 
daar door nieuw aangevraagde families niet konden worden opgenomen. We 
hebben uit Ethiopie en India  gezinnen kunnen plaatsen die al geruime tijd in de 
wacht stonden. De aanmelding van nieuwe donateurs is, hoewel er acties zijn 
ondernomen beperkt gebleven. Wij vragen u vriendelijk uit te zien naar familie, 
vrienden of kennissen die bereid zijn om een of meer families te steunen. Het 
vinden van nieuwe donateurs is op dit moment niet gemakkelijk. 
Uitgaven voor advertenties t.b.v. werving voor nieuwe donateurs zijn erg kostbaar. 
Mevrouw Jeanne v.d.Hurk is bereikbaar op 040-2449559 of per e-mail. 
 
 

Nieuwe schenkingsregeling 

Wij zijn blij met de aanmelding van  schenkingen via de 
nieuwe schenkingsregeling. Wij hebben  de daarvoor 
bestemde formulieren op voorraad en zijn u graag 
behulpzaam bij het afsluiten van een schenking. U 
kunt geheel vrijblijvend en discreet contact met ons 
opnemen via telefoon of e-mail. Zoals reeds eerder 
vermeld zijn er geen kosten meer aan verbonden 
omdat er geen notaris meer voor nodig is. Het gehele 

schenkingsbedrag is aftrekbaar bij uw belastingaangifte terwijl giften slechts 
gedeeltelijk worden aangemerkt voor aftrek. Graag verwijzen wij u naar het 
jaarverslag over 2013 dat wij u in januari toe stuurden. Een schenking is zowel 
voor u als voor de stichting gunstig. Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat 



de nieuwe betalingskenmerken (IBAN 
nummer) nu met ingang van 1 augustus 
officieel worden. Zie voor de nieuwe 
kenmerken rechts boven aan op pagina 1. 

Projectenpot 
Ook in het laatste halfjaar ontvingen we 
verzoeken om ondersteuning voor ver-
schillende noden. Ten behoeve van een 
dringende medische ingreep bij een kind 
in Afrika hebben we dankzij een mooie gift 
de operatiekosten gefinancierd. In India 
is via onze contactpersoon door aankoop 
van matrasjes en dekens hulp geboden 
aan kinderen en in Kenia is hulp geboden 
voor voedsel, kleding en schoolspullen. 

Eveneens in Kenia (Tonga) is voor voedsel aan kinderen steun verleend. Door 
aanhoudende droogte is er tekort aan voeding vanwege misoogsten. Deze hulp 
wordt verstrekt uit de bekende projectenpot van de stichting die gevormd wordt 
door giften en legaten die de stichting mag ontvangen. Vanzelfsprekend zijn we 
blij met giften van, personeel- jubileum- of verjaardagfeestjes. Zoals bekend staat 
deze projectpot geheel los van de donateurspot waaruit gezinnen worden gehol-
pen waarvan b.v. de donateur is overleden.  
 
Kleinschalige hulp 
Opnieuw zijn er dit halfjaar nieuwe verzoeken binnengekomen voor kleinschalige 
hulp. Uit de Filipijnen, 
India en Nieuw Guinea 
is om hulp gevraagd 
voor ouderen die geen 
enkele bron van inkom-
sten hebben. (werkloze 
en/of ouderdom uitke-
ringen bestaan er voor 
de meeste mensen niet) 
Daarnaast is er hulp 
gevraagd voor zwaar 
gehandicapte kinderen 
waaronder weeskin-
deren. Aan schoolhulp 
zoals het afbouwen van 
schoollokaaltjes  

Geitjes voor Opa die 
slechtziende is

Buikoperatie



en school hulpmid-
delen, is op veel plaat-
sen gebrek.  
Ook hulp aan onder-
wijs is gevraagd voor 
slumpkinderen zodat 
we proberen een goe-
de keus te maken. Ten 
behoeve van de oude-
renhulp wordt overleg 
gepleegd over het 
verstrekken van hulp 
door middel van de 
aanschaf van geitjes. 
Deze diertjes zijn  
tijdens hun leven vijf-
voudig nuttig zodat het 
effect van deze vorm 

van hulpverlening zeer rendabel kan zijn. Geitjes zijn niet kieskeurig met voedsel 
en leveren melk (geitenkaas), jonge geitjes, vlees, huid en mest voor het land. 

 
Diverse activiteiten 
In verband met de activiteiten van de stichting van het eerste halfjaar waaronder 
deelname aan werelddagen op scholen en kerkacties, hebben we kans gezien 
om gedeelten van de verzoeken in te willigen.  
Bij deze activiteiten worden we in de gelegenheid gesteld om onze stichting te 
presenteren en worden er diverse activiteiten waaronder sponsorloopacties ge-
houden. De 
opbrengst van 
deze acties ko-
men deels ten 
goede voor ons 
werk waaruit de 
kleinschalige 
verzoeken om 
hulp kunnen 
worden gehol-
pen. In ons vol-
gende verslag, 
het eindverslag 
over 2014  
komen we hier 
graag op terug.  
 Sponsorloop actie

Wonen in een van de vele sloppenwijken
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Opnieuw vragen wij u te willen bekijken of er mogelijkheden bij u zijn voor  
activiteiten zoals hier boven vermeld. Ook kleine acties zijn welkom, we horen  
het graag.

Vierendertigste jaar 
Nu we ons vierendertigste jaar zijn in gegaan kijken we met voldoening terug op 
de hulp die wij steeds mogen ontvangen. Maar ook stellen we steeds vast dat er 
altijd hulp nodig zal blijven. Zoals een van onze donateurs zei; reeds bij het begin 
van onze christelijke jaartelling is voorspeld dat de armen altijd bij ons zullen 
zijn. Onze bezittingen zijn niet alleen voor onszelf bedoeld maar zouden moeten 
worden gedeeld met degenen die tekorten hebben. Daarom zijn wij erg blij met 
uw mooie steun en zeggen u nogmaals dank voor uw fijne hulp.

Uw e-mailadres 
Ons onkostenplaatje is evenals vorige jaren minimaal, wij hebben 
nauwelijks bureau- of kantoorkosten, terwijl de bestuursleden het 
werk voor de Stichting pro deo verrichten. Jammer dat porto en 
bankkosten steeds hoger worden. U kunt ons helpen onkosten 
te besparen door uw mailadres aan ons door te geven, ons 
mailadres is: administratie@gezinsadoptie.nl

Vanaf deze maand tot en met september verwachten we een drietal contactper-
sonen uit de landen Colombia-Guatemala en Rwanda. Wij zullen de betrokken 
donateurs tijdig informeren voor een bijeenkomst in Eindhoven. Pater M.Grobben 
die reeds vele jaren in Venezuela werkzaam is, is nu tot begin augustus in België 
i.v.m. feestelijkheden rond zijn 50-jarig priesterschap. 

Jeanne v.d. Hurk, gezinssecretaresse, is voornemens om in september een 
bezoek te brengen aan Brazilië, waar ze met onze contactmedewerkster Hanny 
Vieira-Limbeek gezinnen die door ons worden geholpen gaat bezoeken. Dit doet 
zij geheel op eigen kosten.

 
Graag wensen wij u nog een mooie zomer toe. 

 
 
 
 
 
Namens het bestuur,   
A.E. (Noud) van Agt.  
 

 


