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Beste donateurs en vrienden,

Algemeen 
Zoals waarschijnlijk bekend is de eerste helft van 2019 in een aantal landen 
die door de stichting worden ondersteund, rumoerig verlopen. In landen als 
Venezuela, Mozambique, Kenia, etc. was de situatie altijd al niet best, op dit 
moment is het allemaal wel erg problematisch. Verderop in dit verslag kunt u  
daar meer over lezen. 
Gelukkig zijn er ook positieve berichten! Ook daar over verderop in dit verslag 
meer informatie. Met uw reguliere hulp, de eenmalige giften en ook een erfenis 
die wij mochten ontvangen heeft de stichting weer veel mensen in de derde 
wereld kunnen helpen.

Namens de gezinnen, de contactpersonen en andere betrokkenen:  
Zeer dank voor al uw hulp! Deze is en blijft zeer noodzakelijk.

Mocht het zo zijn dat er in uw omgeving mensen zijn die graag een financiële 
bijdrage aan de stichting willen leveren, dan horen wij dat uiteraard graag.  
Door het aangaan van een schenkingsovereenkomst, zijn de giften volledig 
aftrekbaar. Donateurs die reeds bijdragen, kunnen uiteraard ook overwegen om 
een meerjarige schenkingsovereenkomst af te sluiten. Wij helpen u graag bij de 
invulling van een overeenkomst, neemt u dan even contact op. Dit kan zonder 
tussenkomst van een notaris.

Bestuur 
Het bestuur van de stichting is wat kleiner geworden, mede  
door het vertrek van Jeanne van den Hurk om gezondheids-
redenen. Desalniettemin kunnen door een nieuwe taakver-
deling, de activiteiten goed worden voortgezet. De lijnen zijn 
kort en besluiten kunnen doorgaans snel worden genomen. 

Met de gezondheid van de voorzitter, Noud van Agt, gaat 
het naar omstandigheden, redelijk. Hij is volop bij de 
stichting betrokken.



Antoon Schellens 
De kinderen van het Antoon Schellens 
college hebben zich in het voorjaar 
sportief ingezet om geld bij elkaar 
te krijgen voor een aantal goede 
doelen. Jaarlijks wordt een sportdag 
georganiseerd, om door middel van 
sponsoring door familie en vrienden, 
geld bij elkaar te krijgen. Onze 
Stichting was (wederom) één van de 
goede doelen voor het sponsorgeld. 
De kinderen van het Antoon Schellens hebben de Stichting maar liefst € 2.000,-
- geschonken! De Stichting bedankt de kinderen en de school voor deze mooie 
bijdrage!

Projecten 
Naast de reguliere gezinsadoptie is aanvullende hulp gegeven aan de arme 
bevolking in een aantal  landen waar wij actief zijn. 

Actie Venezuela 
Eind februari ontvingen wij van Pater 
Miguel Grobben in Venezuela een 
noodkreet over de toestand in het 
Gezondheidscentrum dat 21 jaar 
geleden door pater Miguel werd 
opgericht. Na aanvankelijke groei van 
en uitbreiding van de diensten door het 
centrum leek het de afgelopen jaren 
steeds minder te gaan. Hierdoor kon 
steeds minder hulp worden geboden 
aan de arme mensen. Gelukkig 
konden vorig jaar goede afspraken 
worden gemaakt met het Ministerie van 

Gezondheid, die inmiddels voor beperkt personeel (pas afgestudeerde doctoren) 
zorgdraagt. Een groot probleem is nog wel de verkrijging van medicijnen, mede 
door de erbarmelijke toestand waarin Venezuela momenteel verkeert. 

Na het alarmerende bericht van pater Miguel hebben wij via e-mail een actie 
gehouden om donateurs te vragen om een bijdrage te leveren en daarmee de 
eerste nood voor het Gezondheidscentrum  te lenigen. Hier is zeer goed op 
gereageerd en we hebben Miguel en de mensen aldaar weer een beetje op weg 
kunnen helpen. Namens pater Miguel en de Stichting allen dank!

‘T ANTOON Schellenscollege,  
voor veelzijdig onderwijs.

Pater Miguel dankt hartelijk voor de vele 
ondersteuningen via de actie Venezuela.



Mozambique 
Met broeder Marcos van 
Hooff in Mozambique 
hebben wij regelmatig 
contact over de situatie 
aldaar. Hij heeft bij meerdere 
contacten aangegeven dat 
hij het jammer vindt dat hij 
niet naar Nederland kan 
komen teneinde contact met 
de donateurs te hebben. De 
situatie in Mozambique laat 

een wat langer verblijf in Nederland helaas niet toe. Zoals wellicht bekend is in 
het gebied waar broeder Marcos actief is, de cycloon Idaï over het land geraasd. 
Broeder Marcos heeft ons bericht dat de gezinnen die door de donateurs worden 
ondersteund gelukkig geen lijfelijk letsel hebben opgelopen. Wel is er veel 
storm- en waterschade. Men is met man en macht bezig om de zaak aldaar weer 
goed op de rails te krijgen. Er is vanuit de Stichting een extra financiële bijdrage 
geleverd ten behoeve van de wederopbouw en om de ergst getroffen gezinnen 
een duwtje in de rug te geven. 

India 
Fanny Lopez, die altijd de contacten met 
India en Congo heeft onderhouden, heeft 
helaas moeten besluiten om met haar 
werkzaamheden te stoppen. Zijn schrijft 
ons het volgende:  
“Wegens gezondheidsproblemen geef ik, 
na 27 jaar verantwoordelijk te zijn voor de 
Missieprocuur van de Zusters Ursulinen 
van Tildonk, het werk door aan Zuster 
Nirmala Kujur. Graag wil ik jullie bij deze 
bedanken voor de steun die jullie aan 
de families in India en in Congo geven. 
Mijn werkzaamheden stoppen maar mijn 
bezorgdheid en betrokkenheid niet. En zo hoop ik ook dat jullie steun verder gaat 
in samenwerking met de nieuwe verantwoordelijke, zuster Nirmala Kujur”. 
 

Een aantal bestuursleden hebben Fanny en zuster Nirmala kunnen ontmoeten 
in België. Nirmala is zeer bekend met de situatie in India en spreekt ook 
Nederlands. Het bestuur dankt Fanny Lopez enorm voor al haar betrokkenheid en 
goede zorgen voor de families!

Fanny Lopez met rechts zuster Nirmala
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Kenia 
Alhoewel de pers er niet veel 
over schrijft, er is in Kenia 
een grote droogte aan de 
gang. Vanuit de algemene 
middelen van de Stichting 
en dankzij een aanvullende 
bijdrage van één van de 
donateurs is een extra 
bijdrage aan Kenia geleverd. 
Deze bijdrage is gebruikt 
voor de bouw van een 
watertank 
zodat vers 

drinkwater beschikbaar is voor de schoolgaande kinderen. 
Bovendien is, op verzoek van broeder Mangiti, een extra bijdrage 
gedaan voor een voedselprogramma voor schoolgaande 
kinderen.

Tot slot 
U kunt in de beknopte verslaglegging vanuit de diverse landen, lezen dat er 
een grote behoefte aan hulp is. Zoals u weet wordt de hulp via onze stichting 
rechtstreeks voor de mensen ingezet en er blijft niets aan de strijkstok hangen. 
Mocht u een extra financiële bijdrage willen leveren, dan zijn wij u zeer erkentelijk! 
Al met al hebben wij met uw hulp weer een groot aantal mensen kunnen helpen 
in de afgelopen periode.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur 
A.E. (Noud) van Agt 
Eindhoven, juli 2019

U kunt het bestuur bereiken via administratie@gezinsadoptie.nl of telefonisch met 
de plaatsvervangend voorzitter Jan Schilt, op nummer 0617489328. Bij voorkeur 
contact via e-mail.

bijdrage gedaan voor een voedselprogramma


