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Jaarverslag 2015                    Eindhoven, Januari 2016

Zoals elk jaar, ontvangt u ook nu weer ons volledige jaarverslag 2015. In dit ver-
slag geven wij u een terugblik op de gang van zaken in het afgelopen jaar, zowel 
waar dat gaat om inzicht in onze financiën en uiteraard ook als het gaat om de 
algehele gang van zaken. Wij hopen dat dit verslag u een goed beeld geeft van 
onze activiteiten in het afgelopen jaar, en nodigen u graag uit om, indien u vragen 
over dit jaarverslag of andere zaken heeft, contact op te nemen met ons. 

Bestuur 
Het Bestuur heeft in 2015 vier keer een voltallige vergadering gehad, waar inge-
komen verzoeken zijn besproken om projecten te steunen. Daarnaast hebben wij 
de algehele gang van zaken, rondom de contactpersonen die wij hebben, bespro-
ken en ook de ingekomen stukken. Bovendien is er in 2015 veelvuldig contact 
tussen de bestuursleden van de Stichting over zaken geweest die plotseling ont-
staan. Een voorbeeld daarvan is het recentelijk 
bekend geworden overlijden van Zuster Edmun-
da in Cimahi in Indonesië, zij is ons helaas ont-
vallen in mei van het afgelopen jaar. Zij was 91 
jaar op het moment van overlijden en was al 60 
jaar zuster van de Dominicanessen. Zuster Ed-
munda was onderwijzeres en heeft enkele scho-
len gesticht in Indonesië. Wij herdenken haar en 
betreuren het zeer dat zij is overleden. Wij heb-
ben inmiddels contacten gelegd met haar familie 
en zuster Alberta die haar werk voortzet.  
De betreffende donateurs hebben inmiddels be-
richt van ons ontvangen.

Ook verzoeken voor een bijdrage aan projecten die plotseling ontstaan worden 
tussendoor besproken.

Het bestuur heeft zich ook beziggehouden met onze inschrijving bij het ANBI. Als 
Stichting voldoen wij wederom volledig aan de richtlijnen van het ANBI (hetgeen 
alle giften ook fiscaal aftrekbaar maakt).Wij helpen u graag met het sluiten van 
een periodieke schenkingsovereenkomst. 

Zuster Edmunda



Ook dit jaar hebben we een aantal gezinnen kunnen helpen en wij danken u zeer 
voor alle steun die deze gezinnen mochten ontvangen. Zonder uw hulp, kunnen 
de mensen die wij helpen, moeilijk overleven. Eén van de doelstellingen van de 
stichting is om de gezinnen die wij steunen, uiteindelijk zelfstandig in hun bestaan 
kunnen voorzien, uw hulp levert daar een zéér belangrijke bijdrage aan. Een van 
de belangrijkste zaken naast voeding en zorg is onderwijs.

Het bestuur heeft in het afgelopen 
jaar wederom bezoeken gebracht 
aan een tweetal scholen in Eind-
hoven, waar een uiteenzetting is 
gegeven over de activiteiten van de 
stichting. Doel van de voorlichting 
is geweest om de kinderen van de 
scholen te enthousiasmeren om op 
hun beurt een sportieve bijdrage te 
leveren. Ook worden ze door het 
werk van de Stichting bekend met 
sociale hulpverlening en situaties 
in andere landen. De kinderen heb-

ben fantastisch hun best gedaan en in totaal is uit dit initiatief een extra bijdrage 
van ruim € 6.000,-- euro voort gekomen. Een mooie prestatie van de scholen en 
de kinderen!

Naast de reguliere steun aan gezinnen, hebben wij ook aan enkele projecten kun-
nen bijdragen. Dit betrof onder meer een project in Burkina Fasso voor de aan-
schaf van een machine om met de hand verzameld plastic om te vormen tot ge-
bruiksvoorwerpen die aansluitend kunnen 
worden verkocht. Totdat de machine er is, 
blijven de vrouwen het plastic verzamelen 
en verkopen, maar uiteraard brengen 
eindproducten meer op en kunnen de 
mensen in Burkina Fasso beter werken 
aan een situatie waar zijzelf in hun onder-
houd kunnen voorzien.

Ook heeft de stichting een bijdrage ge-
leverd aan onderwijs voor gehandicapte 
kinderen in India en hebben we een bij-
drage geleverd aan een waterproject van 
pater Rafael Mangiti in Kenia.

Mocht u in de familie en/ of kennissen 
kring nog mensen hebben die graag  

goederen verzamelen op een vuilnisbelt

op de vlucht...... alles achterlaten



willen bijdragen aan verbetering van de situatie van de armste mensen in de  
wereld, dan zou het welkom zijn als u hun uitnodigt om ook donateur te worden. 
Dat kan door een periodieke bijdrage, maar vanzelfsprekend ook door legaten 
of eenmalige bijdragen. Het zou de mensen in de gebieden waar wij gezamenlijk 
actief zijn, enorm helpen! Graag danken wij de donateurs die naar aanleiding van 
ons halfjaarlijks verslag hun bijdrage hebben verhoogd.

Algemeen 
Het leven van vandaag de dag valt niet altijd mee. Wij moeten ons allen handha-
ven onder invloeden van buitenaf, waar wij weinig tot geen invloed op hebben. 
Woorden als respect, puurheid, eerlijkheid, oprechtheid zijn soms ver te zoeken. 
Indien wij zouden kunnen leven in een wereld zoals God die heeft bedoeld, zou 
de wereld er toch heel anders uit zien. Indien Jezus en Paulus de wereld van 
vandaag zouden zien, zouden zij waarschijnlijk schrikken! We kunnen samen veel 
goed doen, gelukkig hebben wij de mogelijkheden.

In dat licht vinden wij het vanuit de stichting belangrijk om in dit jaarverslag op te 
merken dat wij verdraagzaam moeten zijn, ook naar mensen die het niet met het 
Christendom eens zijn. Normen, waarden, verdraagzaamheid en liefde naar el-
kaar zijn bijzonder belangrijk in een onrustige wereld van vandaag.

Ontmoeting Fanny Lopez 
Op 21 november jongstleden hebben de betreffende dona-
teurs Fanny Lopez kunnen ontmoeten in Eindhoven. Zij is al 
23 jaar een belangrijk contactpersoon voor ons werk in India, 
met name in de provincies Jharkhand, Chattisgarh en Assam. 
Fanny reist veelvuldig op eigen gelegenheid naar deze gebie-
den om zich er van te vergewissen dat alle bestedingen goed 
terecht komen. Zij kent een boel mensen ook persoonlijk. De 
inbreng van mensen als Fanny is voor de stichting zeer belangrijk.

Op de vraag die gesteld werd of Fanny wel eens ontmoedigd wordt door alle ar-
moede die zij ziet, was haar antwoord: “Wanneer je in een donkere kamer een 
kaars aansteekt dan kun je de deur vinden om naar buiten te gaan”. Wat een 
ware uitspraak, daar doen wij het allemaal voor.

De bijeenkomst met Fanny en haar man was redelijk bezocht en werd door de be-
zoekers als zeer interessant ervaren. En dat was ook zo. De donateurs van India 
die bij deze groep horen ontvangen een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst.

Bericht uit de Filipijnen 
Onderstaand een voorbeeld van een dankbericht van pater Albert van Leeuwen 
dat wij hebben ontvangen, naar aanleiding van een donatie uit de projectenpot; 

Mevr. Fanny Lopez
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“Onlangs ontving ik het goede be-
richt  uit Teteringen, aangaande uw 
mooie gift van € 1.250,- Heel veel 
dank! Het is gebruikt voor de studie-
gelden  van tien gehandicapte kinde-
ren die op Divine Word College een 
speciale opleiding ontvangen. En 
dan is er Bernard Callego (blind) die 
een verdere opleiding in Dagupan 
City ontvangt. Onze grote waarde-
ring en onze dank. Wij blijven bid-
den  voor uw intenties!”      
(pater van Leeuwen)

Tot slot 
Wij danken alle donateurs voor al hun bijdragen in 2015 en wij hopen dat wij onze 
goede werken met de stichting ook in 2016 op deze manier voort kunnen zetten.
Het bestuur is van mening dat 2015 een goed jaar is geweest en dat zowel door 
de reguliere bijdragen als de bijzondere bijdragen van alle donateurs, wij aantal 
mensen hebben kunnen helpen.  
In 2015 is er een bedrag van € 208.434,19 aan adoptie geld overgemaakt, terwijl 
er aan project steun € 38.983,34 is besteedt. Totaal dus € 247.417,53 
(Zie onderstaande tabel voor overmakingen per land)

Bolivia  . . .  € 8.000,00 Guatamala  .€ 1.304,20 Nieuw Guinea. . € 2.250,00 
Brazilie . . . .21.197,90 Haiti  . . . . . . 2.392,20 Pakistan . .  . .  . .  .  600,00 
Burkina Faso 15.00,00 India  . . . . . 58.978,71 Filipijnen . .  . .  . .29.468,00 
Chili  . . . . . . . . 120,00 Indonesie .  . 13.678,14 Rwanda  . . . . . .15.194,39  
Congo  . . . .12.672,46 Kenia . .  . .  . . 4.528,00 Venezuela  . . . .12.487,56  
Ethiopie  . . .23.150,90 Mozambique 21.983,65 Zuid Afrika .  . .  . .  9.671,40 
Ghana. . . . .  8.240,02  
    
   Ook dit jaar was ons onkostenpercentage zeer laag n.l. minder dan 1 % 
 
Met Gods hulp en hetgeen waar “het woord” voor staat, zijn wij er van overtuigd 
dat wij ook in 2016 in staat zullen zijn om ons werk voort te zetten. 

  Graag danken wij u voor uw prachtige hulp en wensen u  
                    nog een gezond en goed 2016 toe.

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

A.E. (Noud) van Agt.  

een klas op Divine Word college


