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Jaarverslag 2021
Beste donateurs en vrienden,

Wat gaat een jaar dan toch snel voorbij en je
vraagt je dan wel eens af waar de tijd is
gebleven…. Vanuit de stichting blijven wij
ons, met uw hulp, uiteraard inzetten voor de
allerarmsten in vele landen. Wij merken altijd
weer hoe noodzakelijk die hulp is en dat
gezinnen vooruit worden geholpen. Elk gezin
is er één en we zijn de donateurs dan ook
zeer dankbaar voor hun blijvende
betrokkenheid! Dit jaarverslag geeft u hopelijk een goed beeld met betrekking tot
het reilen en zeilen van de stichting in het afgelopen jaar. Voor vragen kunt u
uiteraard altijd bij ons terecht.
Algemeen
Vanuit de diverse landen waar gezinnen worden ondersteund, hebben wij toch
ook wat hoopgevende berichten ontvangen waar het gaat om een kleine afname
van alle ellende die COVID heeft veroorzaakt. Wel horen wij dat de
tegenstellingen tussen arm en rijk in dergelijke moeilijke omstandigheden altijd
snel zichtbaar worden. Rijke mensen krijgen sneller een ziekenhuisbed, een
vaccin, goed te eten, etc. Voor de armen is dat doorgaans allemaal niet
weggelegd. We hebben helaas moeten constateren dat er bij een aantal
gezinnen ook sprake is geweest van een overlijden in de familie. Gelukkig lijken
we inmiddels in een periode te zijn aangeland waarin we weer voorzichtig naar
de toekomst kunnen kijken. Het spreekt vanzelf dat de mensen nog een lange
weg hebben te gaan om weer enigszins van een “normale” situatie te kunnen
spreken. Alhoewel dit geen betrekking heeft op het jaar 2021, maken wij ons
uiteraard grote zorgen om de oorlog in Oekraïne. De gevolgen daarvan kan
niemand precies overzien, maar ze zullen zonder meer erg groot zijn, ook voor
de gezinnen die door ons worden ondersteund. Zoals wij het uit de berichten
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begrijpen, dreigt er op dit moment in Kenia en
Ethiopië (en meer landen) een voedselcrisis ten
gevolge van de oorlog in Oekraïne
(graanleverantie) en ook door de grote
aanhoudende droogte (klimaatverandering).
Waar wij kunnen, moeten en zullen wij de
helpende hand blijven toesteken.
Bestuur
In 2021 hebben de activiteiten van de stichting en het bestuur goed doorgang
kunnen vinden. In 2021 hebben een aantal donateurs hun bijdrage verhoogd,
omdat ook de kosten voor levensonderhoud in de landen die worden ondersteund,
hoger zijn geworden. Mocht u uw bijdrage (nog) niet hebben verhoogd, dan is iets
extra’s voor de ondersteunde gezinnen altijd welkom. U kunt hierover een email
sturen naar administratie@gezinsadoptie.nl of bellen met nummer 0617489328.
Het aantal donateurs neemt af en we hebben daardoor bij een aantal gezinnen de
hulp helaas stop moeten zetten. Voor een aantal gezinnen hebben wij de hulp
gelukkig uit een apart potje van de stichting voort kunnen zetten. Soms ontvangen
wij een legaat, een erfenis of een andere extra bijdrage. Wij zetten dat geld opzij
om in dringende gevallen wat extra hulp te geven of bijvoorbeeld bij het wegvallen
van een donateur de hulp nog enige tijd voort te kunnen zetten.
Wij constateren helaas dat de financiële reserves van de stichting in de komende
jaren (snel) minder zullen worden. Tot op heden zijn de extra uitgaven van de
stichting minder merkbaar geweest door erfenissen en legaten die wij mochten
ontvangen. We blijven ons onverminderd inzetten met de middelen die wij hebben
en die ons ten deel vallen.
Nieuwe website— Door een gulle gift waarbij een aantal mensen hun tijd
beschikbaar hebben gesteld, zijn wij in de gelegenheid geweest om een nieuwe
website te ontwikkelen. Beter gezegd werd dit, met beperkte hulp van het bestuur,
allemaal voor ons geregeld. Het is een mooie site geworden, die ook goed werkt
op een mobiele telefoon en tablet. Het bestuur is erg blij met de site en we nodigen
u graag uit om een kijkje te nemen op www.gezinsadoptie.nl. We hopen dat de
nieuwe website de stichting een nieuw elan geeft en we moeten tenslotte ook een
beetje met onze tijd meegaan.
Financiële verantwoording over 2021
Ondanks een aantal afzeggingen, heeft de stichting in 2021 een bedrag van
€183.101 overgedragen aan de gezinnen die worden ondersteund. Daarnaast is
een bedrag van €40.542 overgemaakt voor projecten en eenmalige ondersteuning.
In dit bedrag zijn de bijdragen voor de nieuwe jeep voor broeder Marcos
2

inbegrepen. Het totale bedrag dat is uitgekeerd bedraagt €223.643. Per land
kwam dit neer op:
Land

Bedrag

Land

Bedrag

Bolivia

9.500,00

Haïti

2.460,88

Brazilië

20.527,99

India

46.791,92

9.237,48

Kenia

Congo
Ethiopië

23.497,42

Mozambique

Filipijnen

28.277,28

Nieuw Guinea

Gambia

4.852,50

Ghana

10.812,50

8.910,00
32.040,59
1.200,00

Rwanda

14.653,95

Zuid Afrika

10.970,46

De kosten die wij maken om de stichting “draaiende” te houden zijn nog altijd
zeer beperkt. In 2021 bedroeg het kostenpercentage nog steeds slechts 0,7%
(€1.580)waarbij alle donaties en andere inkomsten €225.223 bedroegen. De
uitgaven betreffende onder meer bankkosten, portokosten, drukwerk, etc. Géén
van de bestuursleden en/ of vrijwilligers ontvangt een vergoeding voor het werk.
Berichten uit het veld
Venezuela—In 2021 hebben wij, hoe jammer ook, de hulp aan Venezuela stop
moeten zetten. Het contact met Milexys, de opvolgster van de in 2020 overleden
pater Michel Grobben, is helaas opgehouden. Aanvankelijk konden wij Milexys
via email nog bereiken, maar tegen de zomer vernamen wij niets meer van
haar en wij hebben geen nieuw contact met haar kunnen leggen. De donateurs
hebben hier uiteraard bericht over ontvangen en wij hebben in samenspraak
met de donateurs voor nieuwe gezinnen in andere landen hulp kunnen bieden.
Hulp aan school in Kenia, januari 2021— We kregen het verzoek om een
schooltje in Kenia te ondersteunen en inmiddels leveren we daar een jaarlijkse
bijdrage aan het voedselprogramma voor de
kinderen. Vrij vertaald kregen we van zuster
Elisabeth Sika het volgende bericht: “Wij stellen uw
reactie om de kinderen van de Manyonge Primary
School te helpen zeer op prijs. Dit zal een brede
glimlach op hun gezicht brengen en helpt hen om
zich beter te kunnen concentreren in de klas en
zonder zorgen. Heel erg bedankt en wij zullen u
laten weten hoe het geld precies wordt besteed en ook over de voortgang die
wij maken. Zoals opgemerkt zullen we dit jaarlijks in oktober doen. Heel erg
bedankt aan de familie Salvatorian en wees gezegend.”. Dergelijke berichten
zijn uiteraard hartverwarmend en wij delen dit dan ook graag met u.
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Nieuwe jeep voor Mozambique— In augustus
2021 kregen van broeder Marcos het bericht dat
de jeep, die hard nodig is voor zijn vele werken,
kapot was. Op een later moment bleek dat de
jeep niet meer te repareren was en dat er een
“tweedehandsje” moest komen. We zijn hiertoe
een actie gestart, die een dusdanig bedrag
opleverde dat de jeep kon worden aangeschaft en tevens ook voor de eerste
zes maanden de verzekering en de wegenbelasting konden worden betaald.
Broeder Marcos kan nu (ook) weer de binnenlanden van Mozambique in om
malaria bij kinderen te bestrijden. Dank aan allen!
Winkeltjes in Bolivia— Wij kregen van Mia Meermans, die in de bergen van
Bolivia hulp verleent, het bericht dat mede door de hulp van onze stichting een
aantal kleine winkeltjes in verschillende dorpjes konden worden ingericht. Met
de hulp wordt door de plaatselijke bevolking in de stad dan voedsel voor in het
winkeltje gekocht dat dan weer goedkoop aan de mensen in het dorpje wordt
doorverkocht. De mensen hoeven dan niet meer helemaal naar de stad te gaan
om hun eigen boodschappen te doen (soms een reis van 100km). Mia schrijft
daar zelf over: “Uw geldelijke steun was een overlevensbijstand voor velen.
Daarom in naam van de honderden mensen en tientallen families en dorpen van
ganser harte onze gans genegen dank voor uw trouwe steun. Vanuit Nederland
is er troost, bijstand, goedheid en blijvende steun en waardevolle hulp
toegewaaid.”
Tot slot
Wij danken alle donateurs, mede namens de gezinnen en hun helpers ter
plaatse, voor alle steun die zij ondervinden. Wij hopen dat wij het werk nog vele
jaren kunnen voortzetten.
Mocht u vragen over dit verslag hebben, dan kunt u uiteraard altijd bij ons
terecht. Het heeft onze voorkeur om dit per email te doen via:
administratie@gezinsadoptie.nl, maar per post kan dit uiteraard ook naar
Molenstraat 7, 5691 AH Son en Breugel of telefonisch op nummer 0617489328.
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
Jan Schilt
Juni 2022
4

