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Voor u ligt ons jaarverslag over het jaar 2016. Zoals gebruikelijk, blikken wij terug op het afgelopen jaar als het gaat om de (gezamenlijke) financiële handel en
wandel van de stichting, een aantal bijzondere gebeurtenissen in het jaar en de
verdere gang van zaken.
Wij vertrouwen erop dat dit verslag u een goed beeld geeft van onze activiteiten
in het afgelopen jaar, maar nodigen u graag uit om, indien u vragen over dit jaarverslag of andere zaken heeft contact op te nemen met ons. Met betrekking tot
gezinnen is het aangewezen adres, mevrouw Jeanne van den Hurk,
telefoon 040 244 9559 of email info@gezinsadoptie.nl
Algemeen
De wereld
veranderd in
snel tempo.
De strijd die in
het MiddenOosten wordt
gevoerd op
diverse fronten,
de grote
misstanden
in een aantal
Afrikaanse
en Aziatische
landen,
vervullen ons met weemoed. De complexiteit van sommige vraagstukken is
dermate groot dat niemand lijkt te weten wat de juiste oplossing dan zou kunnen
zijn. De haat naar anderen, die bepaalde groeperingen aan de dag leggen, baart
ons grote zorgen. Wij moeten daarom standvastig zijn in onze overtuiging dat
hulp altijd en overal noodzakelijk is en blijft, ook al verloopt dat soms moeizaam.
Deze houding is grotendeels ingegeven door onze Christelijke overtuiging, maar
hoort uiteraard bij iedereen. Onafhankelijk van ras, geloof of anderszins.

Bericht van het bestuur
Het bestuur is van mening dat 2016 een
goed jaar is geweest en dat zowel door
de reguliere bijdragen als de bijzondere
bijdragen, wij een groot aantal mensen
hebben kunnen helpen. Dank daarvoor
aan allen die hebben bijgedragen!
In 2016 is het bestand van donateurs en
het aantal gezinnen dat wij helpen,
nagenoeg gelijk gebleven. Uiteraard
Dank voor uw bijdragen.
verliezen wij soms een donateur en
soms komt er ook weer iemand bij. In beide gevallen zijn wij hen zeer dankbaar
voor de geboden hulp. Alle steun die wij, namens u, aan de adoptie gezinnen kunnen geven is zeer hard nodig. Wij hebben in 2016 tevens een paar legaten/ erfenissen mogen ontvangen, waar wij zeer dankbaar voor zijn. Ook recentelijk in de
maand december is er nog een substantiële bijdrage uit een erfenis bij ons binnen
gekomen. Deze middelen stellen ons goed in staat om een aantal kleinschalige
projectjes te ondersteunen en ook onze donateurs pot op peil te houden.
Mocht u in de familie en/ of kennissen kring nog mensen hebben die het fijn vinden om bij te dragen aan de 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!
Ook vijfjaarlijkse schenkingsovereenkomsten zijn zeer welkom. Alle donaties zijn
fiscaal aftrekbaar en kunnen zonder tussenkomst van een notaris worden geregeld.
Kleinschalige projecten/ hulp
Gedurende het jaar ontvangt
de stichting regelmatig verzoeken om hulp voor kleine
projecten. Soms betreft dit
ook verzoeken om individuele
aanvullende hulp. Bij grotere
calamiteiten (bijvoorbeeld
aardbevingen of overstromingen) wordt uiteraard ook
gevraagd om aanvullende
ondersteuning. In 2016 heeft
de stichting in goed overleg,
hulp aangereikt aan de Filip-

pijnen ten behoeve
van extra steun in
een sloppenwijk.
Ook is er aanvullende hulp verleend
voor een voedselproject in Kenia.
In Bolivia heeft de
stichting extra hulp
verleend voor medische doeleinden
en in India is extra
hulp verleend voor
de ondersteuning
van gehandicapte
kinderen.
Voedselproject in Kenia

Financiële verantwoording
Wij danken alle donateurs voor hun bijdragen in 2016 en wij hopen dat wij onze
goede werken met de stichting ook in 2017 op deze manier voort kunnen zetten.
In 2016 is er een bedrag van € 206.347,41 aan adoptie geld overgemaakt, terwijl
er aan project steun € 33.621,64 is besteedt. Totaal dus € 239.969,05
(Zie onderstaande tabel voor overmakingen per land)
Bolivia  . . .  € 8.500,00
Brazilie  . . . 24.570,50
Congo  . . . . 11.105,22
Ethiopie . . .20.130,17
Ghana . . . . . 8.671,32
Guatamala . . 1.113,15

Haiti  . . . . . .  € 2.258,04
India  . . . . . . . 62.420,50
Kenia  . . . . . . . 6.160,00
Mozambique 24.564,13
Nieuw Guinea  .  300,00
Pakistan  . . . . . 1.200,00

Filipijnen. . . . . . . € 30.310,84
Rwanda  . . . . . . . . 14.484,37
Venezuela  . . . . . . 12.021,56
Zuid Afrika  . . . . . . 12.159,25

Ook dit jaar was ons onkostenpercentage zeer laag n.l. minder dan 1 %

Onderwijs van groot belang!

Ontmoeting zusters
Frida en Mariëtta (Rwanda)
Op 10 september 2016 hebben de zusters Frida en Mariëtta een bezoek aan
Eindhoven gebracht. Wij hebben op
onze vaste locatie een bijeenkomst met
de zusters en een aantal donateurs
kunnen houden. Zij zijn werkzaam geweest in Rwanda en hebben nog veel
contact met de zusters Bernardinnen
in Rwanda. De tegenstelling tussen
de Hutu’s en de Tutsi’s zijn nog steeds

groot, maar er worden kleine verbeteringen
waargenomen. Mede dankzij uw hulp, kijken
we uit naar betere tijden.
De zusters in Rwanda bezoeken de door de
donateurs ondersteunde gezinnen elke drie
maanden en er wordt gecontroleerd of de
gegeven donaties wel goed worden besteedt.
Primair wordt er aandacht besteed aan het
vooruit helpen van de gezinnen, men moet
Al weer twee jaar burgeroorlog
uiteindelijk zelf in eigen inkomen kunnen voorzien.
Beter onderwijs en sociale hulp blijft van belang in alle landen.
De zusters Frida en Mariëtta hadden een zeer uitgebreid verslag gemaakt en wij
hebben een gedegen beeld van al hun goede werken gekregen.
Bezoek broeder Marcos (Mozambique)
Tevens hebben wij op 10 september 2016 broeder Marcos mogen verwelkomen, net als enkele
jaren geleden. Broeder Marcos is werkzaam in
Mozambique. Ook daar verloopt het dagelijks
leven uitermate moeizaam en er is al weer twee
jaar een burgeroorlog aan de gang. Ook voor
het verlenen van hulp is het een gevaarlijk land.
Broeder Marcos deelde ons mede dat er 31 gezinnen nu op eigen benen kunnen staan, dat is
een prachtig resultaat! Dit is mede een gevolg
van het feit dat men er in is geslaagd om ‘n klein
bedrijfje op te richten dat kinderkleding maakt
en lokaal verkoopt. Ook is er een bedrijfje opgericht dat stenen maakt om huizen
mee te bouwen. Er is afgesproken dat broeder Marcos met een voorstel komt
voor nieuwe gezinnen. Broeder Marcos besteedt veel aandacht aan het mensen
te leren met geld om te gaan. De ontwikkeling van de mensen staat op een laag
peil, onderwijs blijft uiteraard ook hier belangrijk.
Bezoek echtpaar Alkema (Zuid-Afrika)
De Alkema’s waren voor vakantie in Nederland en
hebben ons bezocht. We hebben gesproken over
hun werk in Zuid-Afrika en specifiek over de gezinnen die door de stichting worden ondersteund. Frans
en Carly werken in Oupad, in een omgeving waar
blanke (rijke) mensen eigenlijk niet durven te komen.
Er is daar veel geweld. Veel mensen in Oupad leven
onder de armoedegrens en er is weinig geld om eten
en kleding te kopen, om nog maar niet te spreken

Carly omringd door de kinderen
over hun huisvesting.De situaties zijn vaak
schrijnend. Ook is het moeilijk dat sommige
vrouwen vaak wisselende partners hebben, zodat in een gezin met vijf kinderen
soms alle kinderen een andere vader hebben.
De activiteiten van de Alkema’s zijn zeer uitgebreid. Eenmaal per maand leveren zij levensmiddelen ter waarde van achttien euro af bij de gezinnen. Er wordt
maandelijks twee euro achtergehouden voor onverwachte kosten, zoals schoenen of andere noodzakelijk hulp. Frans en Carly vragen om gebed voor het werk
dat zij doen en gebed voor de gezinnen.

Bezoek Hanny Martins (Brazilië) en Pater Grobben (Venezuela)
Beide contacten brachten een bliksembezoek aan een aantal bestuursleden van
de stichting.
Van Hanny Martins hebben wij vernomen dat
de ontwikkelingen in Brazilië weer moeizaam
verlopen. De lonen van senaatsleden zijn
in 2016 verhoogd met 40%, terwijl er een
nieuwe wet in de maak is om subsidies
voor ontwikkeling van arme mensen juist te
bevriezen. Studenten komen in opstand.

Pater
Grobben
sprak met
ons over de
chaotische
situatie in
Venezuela.
De
machtsstrijd
is enorm
toegenomen,
waardoor de
sociale en
economische
omstandigHet Venezolaanse leger speelt een sleutelrol bij de illegale handel in
heden zeer
voedsel en andere basisproducten in Venezuela.
slecht zijn
geworden. Met de gezinnen gaat het redelijk goed, alhoewel de zorgen groot zijn.
Tot slot - Nogmaals dank aan alle donateurs
We mogen met voldoening terug zien op het jaar 2016, dankzij uw prachtige hulp
en Gods zegen hebben we een flink aantal mensen kunnen ondersteunen en
kleinschalige projecten kunnen helpen. Uw hulp is een getuigenis van solidariteit
met de armen.
Ons onkostenplaatje is evenals vorige jaren minimaal, wij hebben
nauwelijks bureau- of kantoorkosten, jammer dat porto en
bankkosten steeds hoger worden. U kunt ons helpen onkosten te
besparen door uw mailadres aan ons door te geven (als u dat nog
niet eerder heeft gedaan), ons mailadres is:info@gezinsadoptie.nl
Nogmaals dank en een gezond 2017 gewenst.

A.E.(Noud) van Agt,
(voorzitter)

Gesponsord drukwerk: Rein-Art

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

