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Beste donateurs en vrienden,
Algemeen
Over de gehele wereld is nog steeds
veel leed en onrechtvaardigheid.
Dankzij onze donateurs kunnen
wij als kleine stichting hulp bieden
op plaatsen waar dat nodig is. De
doelstelling van onze stichting is om
deze primaire hulp te bieden op de
plaatsen waar de mensen wonen.
Wij blijven deze doelstelling trouw.
Door gezinnen bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om hun kinderen
onderwijs te laten volgen etc., wordt
de mogelijkheid geboden om in hun
eigen land wat te bereiken en werk
te vinden. Thans bieden we hulp in
18 landen.
Wij zijn dankbaar dat wij afgelopen
half jaar, wederom, met uw steun
hulp hebben kunnen brengen en
hopen dat ook te kunnen blijven
doen. We zijn ook dankbaar dat de voorzienigheid ons de mogelijkheden heeft
aangereikt om mensen te vinden die ons in die landen helpen om ter plaatse de
hulpverlening op de goede plaatsen te brengen (onze contactpersonen).
Bestuur
Ondanks ziekte van ondergetekende is het werk van de stichting goed doorgegaan. Intussen zijn de complicaties grotendeels opgelost en is herstel goed ingezet. De fysieke conditie heeft wel een deukje opgelopen.

William Kuipers

We hebben een nieuw bestuurslid weten te vinden. De heer
W. Kuipers is intussen actief met een aantal werkzaamheden.
Een en ander houdt ook verband met het stoppen van de
werkzaamheden door mevrouw Verbeek. We zijn haar dankbaar voor het goede werk wat ze gedurende enkele jaren
heeft verricht. We zijn nog op zoek naar bestuursleden die
een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de stichting.
Hierbij denken we aan het werven van nieuwe donateurs en
het organiseren van kleine bijeenkomsten om de stichting nog
meer bekendheid te geven.

Activiteiten
Zoals een aantal van u reeds heeft vernomen is het adoptie werk in Indonesië door omstandigheden gestopt. Hoewel de contacten nog lopen in Indonesië ziet het er niet
naar uit dat er spoedig nieuwe gezinnen zullen worden
opgenomen. We wachten op nadere berichten. Daarentegen hebben we in Ethiopië, India, Brazilië en Mozambique onze hulp wat kunnen vergroten. Door het overlijden
van enkele donateurs hebben we geadopteerde families
overgezet in onze bekende donateurspot. Zoals bekend
worden gezinnen die geen hulp meer ontvangen van een
donateur tijdelijk opgenomen in deze pot. We mogen ons
gelukkig prijzen met het feit dat een aantal donateurs
deze pot met enige regelmaat aanvult. Ook het feit dat
we opgenomen zijn in enkele nalatenschappen van donateurs na hun overlijden
is voor ons enorm versterkend. Vanzelfsprekend zijn wij steeds blij met aanvulling
van de inhoud van de donateurspot. Ook het benoemen van legaten t.b.v. onze
stichting in een testament zijn steeds van harte welkom.

In het voorbije halfjaar hebben we enkele zogenaamde “schenkingsovereenkomsten” kunnen sluiten met donateurs. Zoals algemeen bekend is, is een schenkingsovereenkomst een afspraak tussen u en onze stichting om de stichting te
steunen met een bedrag naar eigen keuze. Dit bedrag is vrijwel geheel aftrekbaar
bij uw belasting opgave en kan door u met ons worden gesloten zonder verdere
kosten. Een overeenkomst is geheel privé tussen u en onze stichting .

Spreekbeurten
Nog dit jaar hopen wij een of
meerdere spreekbeurten te
houden op scholen om de jeugd
kennis te laten maken met onze
activiteiten en hen op deze
manier te informeren over de
sociale/ maatschappelijke situaties in de wereld. Wij vinden het
belangrijk dat de jeugd naast
een aantal mooie nieuwe ontwikkelingen, veelal technische
apparatuur, ook kennis kan maken en wat te horen krijgen over
minder rooskleurige zaken in de
wereld. Verlenen van hulp waar nodig.

Spreekbeurten op scholen

Kleine projecten
Ook dit afgelopen halfjaar zijn er uiteraard verzoeken binnengekomen voor hulp.
In de Filippijnen is hulp gevraagd
voor het ondersteunen van een
sloppenwijk project. Een groot
aantal kinderen ontvangt geen onderwijs, zijn ondervoed en/ of worden aan hun lot overgelaten. Ook
medische hulp is daar dringend
nodig. Uit onze projectpot hebben
we onze contactpersoon een bedrag van € 1000,- toegekend om
een start te maken om deze kinderen te helpen.
Kinderen in een sloppenwijk

Vanuit Kenia is een verzoek binnengekomen om een voedselproject te starten.
Ook hier hebben we een bedrag van € 1000,- toegekend.
Voor een water voorzieningsproject in Afrika wordt door ons nagegaan om eventueel een bijdrage te leveren terwijl uit India een verzoek is binnen gekomen voor
hulp bij een waterzuivering.
Evenals onze donateurspot wordt onze projectpot gevuld met giften en gelden
uit erfenissen zodat de donateursgelden voor 100% bij de geadopteerde families
terecht komen.

Mensen in nood moeten geholpen worden

Het doel van onze stichting is vanaf de start steeds geweest om mensen in nood
te helpen. Innerlijke bewogenheid met betrekking tot minder bedeelden is een
opdracht voor iedereen. Speciaal voor Christenen is dit een opdracht die door
Jezus zelf is gegeven en dit jaar door paus Franciscus speciaal in de
belangstelling is gebracht.
Bezoek
Eind augustus / begin september komt broeder Marcos van
Hooff voor een informatiebijeenkomst naar Eindhoven. De
donateurs van broeder Marcos ontvangen hierover een persoonlijk bericht.
Broeder Marcos van Hooff

e-mailadres
Onze gezinssecretaresse Mevr. Jeanne van den Hurk vraagt opnieuw om
zo mogelijk uw e-mailadres door te geven (als u dat nog niet eerder heeft
gedaan), het spaart verzendkosten.
Haar e-mailadres is, salva.admie@gmail.com

Met vriendelijke groet,
A.E. (Noud) van Agt
Eindhoven, juli 2016

Gesponsord drukwerk: Rein-Art

Tot slot
Wij danken u vriendelijk voor alle bijdragen en voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij wensen u een goede tijd toe met veel mooi weer.

