
 Overzicht van de goede doelen die in 2016 een gift 

ontvingen 
 

Op 12 april  2016 werd het grootste deel( nl. € 43,000 !!) van de 

opbrengst van de 42e boekenbeurs uitgereikt aan de diverse goede  

doelen.  Zoals gebruikelijk is er één “hoofdproject” dat tijdens de boekenbeurs 

centraal staat en ook de grootste bijdrage krijgt ( Dit jaar € 12.500) . Naast het 

hoofdproject ontvingen nog  20 andere projecten een kleinere bijdrage, variërend van 

€ 500.-  tot € 7.500.-.  

 

 
Eerst een kort overzicht , daarna uitgebreider informatie per project. 
 

Toekenningen voor 2016

Nr. Aanvrager Land Vertegenwoordigd door:

1 Amara Foundation Kenia Mw. L. Hénny-Rooijakkers

2 Stichting Maasdriel Missionarissen Kameroen Mw. N. Poulisse

3 Liet Aussemsfonds Brazilië Hr. R. Kok

4 Vincentius Nederland India Hr. A. ten Velde

5 Stichting Bambale D.R. Congo Mw. A. Nielen

6 Stichting MIM Malawi Mw. S. Hoefnagels

7 Stichting Friends of Al-Falah Pakistan Hr. E. Holthaus

8 Stichting Kansarmen Sri Lanka Sri Lanka Hr. J. Neefs

9 Tusobola Organisation Uganda Mw. M. Moser

10 Stichting Bewa  Ghana Ghana Mw. I. Keukens

11 Stichting Wishful Africa Oeganda Mw. G. Kneepkens

12 Soroptimist club "de Meierij" Turkije/Syrië Mw. Daniëls
13 Stg. Leprosy Welfare Aid India India Hr. G. vd Ven
14 Stg. Flor Ayuda Guatemala Mw. T. Rovers

15 Stichting Vrienden van Brazilië Brazilië Hr. W. van Kemenade
16 Casey Troy Foundation Kameroen Mw. C. Visser

17 Stichting Ouderenzorg Moldavië Moldavië Mw.  H. Nijhof

18 Stichting Kansarmen Roemenië Roemenië Hr. P. Manders

19 Vilcabamba Peru Verhinderd 

20 Welcome Home Ministries Oeganda Verhinderd

21 Actión Cultural Guatemalteca Guatemala Verhinderd  



1. Hoofdproject  2016  

 

 

 

Amara Foundation is er 

trots op dat zij uitgekozen werd als hoofddoel  

voor de boekenbeurs 2016, thema “BOEKEN VOOR 

BOEKEN”. 

We willen graag iets over de stichting vertellen.  

 

Amara Foundation biedt hulp in Kenia, de stad Kisumu en directe omgeving. 

We bieden ondersteuning aan ouderloze, kansarme of gehandicapte  

kinderen op gebied van opvang en zorg, scholing en therapie.  

 

De hulp is onderverdeeld in vier Projecten 

Project Zorg 

Project Therapie 

Project Hulp aan Individuen 

Project Sport 

 

Project Zorg willen we graag wat nader toelichten, omdat de donatie die we 

ontvangen van de Boekenbeurs wordt besteed aan onderdelen van dit Project.   

 

1.Binnen het Project Zorg ondersteunen we het St. Clare Childrenshome, een 

kindertehuis voor wezen/halfwezen. We ondersteunen bij opvoeding, personele kosten 

en energiekosten. Er wonen gemiddeld 70 kinderen tussen de 0 en 12 jaar.  

St. Clare Childrenshome voert een actief beleid om plaatsing van wezen / halfwezen 

bij familie te bevorderen (re-integratie).  

In veel situaties zijn familieleden bereid om een kind op te vangen. De meeste 

gezinnen zijn echter erg arm en hebben weinig financiële armslag. De staf van St. 

Clare Childrenshome kijkt wat er nodig is in het gezin om het mogelijk te maken om 

een familielid op te kunnen vangen. Dit kan zijn financiële middelen om handel op te 

zetten of te vergroten, woning verbeteren, betaling van schoolgeld over jaren heen, 

etc. In de afgelopen jaren zijn er ruim 25 kinderen bij familieleden geplaatst. Voor 

veel van deze kinderen wordt jaarlijks het schoolgeld betaald. Sinds 2012 steunen wij 

dit onderdeel financieel. 

Een gedeelte van de donatie van de Boekenbeurs zal voor dit Project worden 

aangewend.  

 
2. Onder het Project Zorg valt, sinds 2014, ook de St. Francis primary School. Een 

lagere school met ruim 1000 leerlingen. In 2015 hebben we hier met hulp van sponsors 

een computerlokaal in kunnen richten. 

Daarna zijn we op zoek gegaan naar sponsors om op deze school ook een bibliotheek in 

te richten.  



Dit zowel wat betreft meubilair (leestafels, stoelen, boekenkasten, gesloten kasten), 

alle materiaal wat nodig is om uitleen mogelijk te maken en last but not least: heel 

veel boeken.  

Een groot gedeelte van de donatie van de Boekenbeurs zal hiervoor worden 

aangewend. 

 
Wilt u meer over ons weten? Bent u benieuwd naar onze intenties, de andere 

projecten?   

Kijk op de website www.amarafoundation.org of volg ons op onze facebookpagina: 

Amara Foundation.  

 

Lisanne Hénuy-Rooijakkers 

Voorzitter Amara Foundation 

 

2. Stichting Maasdriel steunt haar missionarissen 

 
Een deel van de opbrengst van de boekenbeurs van de Vincentiusvereniging zal 

beschikbaar worden gesteld  ten behoeve van het werk van zuster Will van Mer, 

vroedvrouw, werkzaam in het St Monica Health Centre, Baba, Noord West Kameroen.  

St Monica Health Centre bestaat uit een klein ziekenhuis (gemiddeld 30-35 

patiënten) en een kraamkliniek. Er worden kleine operaties verricht, er wordt hulp 

verleend bij ongelukken en zieken worden verpleegd (o.a. malaria, typhus, diaree, 

aids). In de kraamkliniek worden bevallingen en keizersnedes gedaan. Er is een 

mogelijkheid voor echografie, er wordt voorlichting gegeven aan zwangere vrouwen, 

en er wordt prenatale hulp geboden aan moeder en ongeboren kind. Ook is er een 

consultatiebureau gevestigd, en wordt er voorlichting gegeven over vaccinaties. 

Regelmatig wordt er een vaccinatiedag gehouden. Per maand wordt de kliniek bezocht 

door 925 outpatients. 

 

Zuster van Mer is afkomstig uit Kerkdriel en de Stichting Maasdriel steunt haar 

Missionarissen, voert al 26 jaar lang jaarlijks een actie voor haar en voor Maria 

Poulisse (Colombia) en Leo van Beurden (Indonesië). De laatste vier jaren worden zij 

hierbij gesteund door de Wilde Ganzen. Ook voor het huidige project is steun 

aangevraagd en toegekend door de Wilde Ganzen. Dit betekent dat het resultaat van 

de actie met 50% wordt vermeerderd. 

 

Projectbeschrijving 
Will van Mer vraagt een bijdrage voor de verbetering van de kliniek. Ze is bezig met 

de bouw van twee ziekenzalen voor vier tot zes bedden, twee privékamers voor twee 

http://www.amarafoundation.org/


bedden met aangrenzende badkamers met toilet, een aansluiting op het waternet in 

de privékamers, een veranda rondom het gebouw en dakgoten voor de waterafvoer in 

het regenseizoen. Het geld voor deze nieuwbouw, deels verbouwing, is al voor een deel 

bijeengebracht door de Stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen i.s.m de Wilde 

Ganzen, maar er ontbreekt nog een deel (€2700,-).  

De patienten in het gezondheidscentrum St Monica in Baba, Kameroen, liggen 

momenteel in kleine donkere kamertjes zonder ramen, en zonder ventilatie. Door de 

bedompte kamers voelen de patienten zich nog zieker en depressiever dan ze al zijn. 

Ook de staf klaagt over de kleine kamers. Er is te weinig licht en te weinig ruimte om 

de patienten goed te verzorgen. 

Als de opbrengst het toelaat wil Will van Mer ook heel graag een omheining bouwen 

(met een ingang, en een ruimte voor een bewaker) om de kliniek te beschermen tegen 

ongewenste gasten. Nu lopen niet alleen mensen, maar ook kippen, varkens en honden 

zo het terrein op, en soms zelfs de kliniek in. Dit veroorzaakt veel overlast en is 

slecht voor de hygiene. Bovendien zijn de kraamvrouwen bang dat hun babies gestolen 

worden. 

Namens de stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen 

Nanda Poulisse, bestuurslid fondsenwerving 

Mede namens Johan Blaauwhof, voorzitter 

 

Voor meer informatie en foto’s zie: 

www.missionarissenmaasdriel.nl 

 

3. Liet Aussemsfonds (Brazilië) 

Dit fonds wil ondersteuning bieden aan het geweldige werk van zuster Toke Meijers in 

Brazilië. Adriana “Thoke” Meijers is een Bossche zuster van de orde van de zusters 

van de H.H.Harten. Zij mag zich toch nu onderhand wel gaan rekenen tot de oudere 

zusters , maar in haar werk is dat niet te merken: ze is onverwoestbaar. Al meer dan 

36 jaar vormt zij in een zogenaamd “asilo”voor ongeveer 35 ( soms meer) geestelijk en 

lichamelijk gehandicapte vrouwen de echt allerlaatste opvang. Zij geeft daar alles 

voor het opvangen van letterlijk “gedumpte” mensen. Zij heeft geen vast inkomen en 

moet alles bij elkaar bedelen. Met behulp van de lokale bevolking moet zij zich daar 

zien te redden. Haar voornaamste inkomsten zijn een bijdrage van de congregatie en 

haar achterban in Nederland. 

 

4.  De Vincentiusvereniging Nederland 

is     verheugd en dankbaar te vernemen 

dat wij een gift van € 2.500 mogen 

ontvangen voor projecten van onze 

zusterorganisaties in India. 

Wij zullen het bedrag besteden aan de volgende drie projecten: 

-   Vrouwen-Conferentie St.Joseph in Punnapra, in Centrale Raad Alapuzha, Kerala.  

    Project: Inrichting winkeltje met religieuze artikelen, zoals bijbel, 

rozenkrans, kaarsen, kaarten, communie- en begrafenis artikelen.  

http://www.missionarissenmaasdriel.nl/


    Bijdrage € 350 

-    Conferentie St.Thomas in Pewa, in Centrale Raad Chandigarh.  

    Project: Cow bank – distributie van koeien. Ten behoeve van 3 gezinnen. Kosten 

3 koeien, transport, voedsel voor 1 maand en medicatie.  

    Bijdrage € 1.300. 

-   Conferentie St.Francis in Sydapuram in Centrale Raad Nellore.  

    Project: Petty Shops, houten winketjes. Voor verkoop van groeten en diverse 

andere goederen. Voor 2 gezinnen. Kosten: aanschaf Petty shops en goederen 

    Bijdrage € 850. 

  

Informatie: www.vincentiusvereniging.nl 

  

Alfons ten Velde 

Bestuurslid internationale betrekkingen Vincentiusvereniging Nederland 

 

5. Stichting Bambale.(D.R.Congo) 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning van gezondheidscentrum OMECO. 

In Kisantu, ongeveer 100 km ten zuiden van Kinshasa, 

bevindt zich een klein ziekenhuisje: OMECO.Hier 

vindt men dat goede gezondheidszorg voor iedereen 

en dus ook de armen toegankelijk moet zijn.  

Het huidige centrum bestaat uit 3 gebouwen van 

meer dan 30 jaar oud, die intensief gebruikt worden 

en dringend toe zijn aan een opknapbeurt. Met o.a. de 

steun van de Boekenbeurs is in 2015 het sanitair vernieuwd. De volgende stap is 

renovatie en uitbreiding van de kraamkamer / ziekenzaaltjes. Daarnaast is er een 

grote behoefte aan medische apparatuur en materialen. Verder wil men graag een 

aparte verloskamer bouwen voor meer rust en privacy en om het gevaar van infecties 

en besmetting van kraamvrouw en pasgeborene te reduceren. 

Omdat de stroomvoorziening in Kisantu onbetrouwbaar is, is er vaak ’s nachts geen 

verlichting. Met een autonoom zonne-energie systeem wordt voorkomen dat een arts 

en verpleegkundigen ’s nachts alleen bij kaarsen en / of olielampen hun werk moeten 

doen. De doelgroep en de lokale gemeenschap worden waar mogelijk actief betrokken 

bij de organisatie en ondersteuning. 

 

Informatie: www.bambale.dse.nl 
 
 

http://www.vincentiusvereniging.nl/
http://www.bambale.dse.nl/


 

6. Stchting Miriam in Malawi (MIM)  

 

De stichting is actief in de regio 

Bembeke in Malawi. Deze regio 

bestaat uit het dorp Bembeke en een 

tiental kleine dorpjes daar omheen. 

De enige middelbare school beschikt 

over 4 in slechte staat verkerende 

klaslokalen. De gift wordt besteed 

voor de inrichting van een 

natuur/scheikundelokaal. 

 

Info: www.stichting-mim.nl 

 

 

7. Stichting Friends of Al-Falah. 

 

Het doel van de stichting is het 

ondersteunen van het 

jongerenwerk voor de minder 

bedeelde, meest Christelijke, 

jongens en meisjes in Quetta,  

Pakistan.. 

De stichting tracht dit doel te bereiken door: 

- Fondswerving 

- Consolidering van het door wijlen otto Postma opgerichte opvanghuis Al-

Falah (=de hoop). 

- Overleg met de direct verantwoordelijken in Quetta, de Salesianen van Don 

Bosco, aangaande besteding van het ontvangen geld op, korte en lange 

termijn.  

Het beleid is er opm gericht de jongeren een goede opleiding te geven, zodat zij een 

goede kans hebben op de arbeidsmarkt. Veel aandacht wordt besteed aan het 

stimuleren van de jeugd en hun ouders om schooluitval te voorkomen. Jaarlijks worden 

studiebeurzen verleend aan een aantal van hen, die de middelbare school met goed 

gevolg hebben doorlopen. De bijdrage van de boekenbeurs wordt gebruikt om oude 

computers te vervangen. 

 

Info: www.friendsofalfalah.nl 

 

 

 

 

 

http://www.stichting-mim.nl/
http://www.friendsofalfalah.nl/


 

8. Stichting Kansarmen Sri Lanka 

 

De Stichting 

realiseert samen met 

de lokale bevolking 

Water en Sanitaire 

faciliteiten. De 

doelgroep bestaat 

uit vooral de armste 

plattelandsscholen en daarnaast arme woongemeenschappen, wees- en 

bejaardenhuizen. In Sri Lanka werken we nauw samen met onze zusterorganisatie 

de Kansarmen Sri Lanka Foundation.  

In 2016 viert de stichting haar 10 jarig bestaan. Sinds 2006 zijn er 170 projecten 

gerealiseerd en 70.000 kinderen hebben dankzij deze faciliteiten een goede start 

kunnen maken. We zijn in Sri Lanka actief in 6 provincies en daarmee creëren we een 

enorm vliegwieleffect: scholen belangrijk maken via drinkwater en toiletten!  

Organisatiekosten zoals reiskosten worden betaald door de bestuursleden zelf. 

Voor meer informatie: www.kansarmensrilanka.nl 

9. Tusobola Organisation 

 

Een jonge organisatie in Oeganda, die zich inzet voor jonge straatkinderen. Hieronder 

een deel uit de aanvraagbrief. 

 

Wij kwamen in aanraking met de (ex) straatjongeren. Na een rondleiding met Halid 

Magalid, een ex straatjongen van nu 27jr, hebben we elkaar beter leren kennen en 

zijn we bevriend gebleven. Daardoor hebben wij hem geholpen om zijn document van 

sociaal werker te kunnen bemachtigen. Dit is een officieel document, waardoor hij 

officieel de status krijgt om “zijn” straatkinderen op te vangen. Het staat in de 

beginfase, maar als ex streetkid/ervaringsdeskundige  is hij dé expert, om te weten 

hoe het is om als kind op straat te moeten leven en hoe je daar in Uganda mee om 

moet gaan om hen te redden! 

Waarom leven deze kinderen op straat, omdat het thuis erg slecht is , door armoede, 

geweld, drank, misbruik en denken deze kinderen dat het op straat beter is?! 

Halid haalt kinderen van de straat en zorgt dat ze bij een opvang mama (auntie) wonen 

en naar school kunnen gaan. Bij zijn huis, krijgen de kinderen les in sociaal gedrag.  

Ook heeft hij al een goed contact met de locale bevolking, zodat hij de jongeren mee 

laat werken of handmatig hout bewerken om spullen te maken. De spullen zullen op 

termijn verkocht gaan worden, waarbij de opbrengst voor Tusobola zal zijn, voor 

http://www.kansarmensrilanka.nl/


verdere ontwikkeling van zijn organisatie die geheel in het teken staat van het redden 

van de straatkinderen!  

Ook zijn de tiener meisjes in de leer om een hairshop te runnen, met alles wat daarbij 

geleerd moet worden.  

 

Info: michellemoser35@gmail.com  

 

10. Stichting Bewa Ghana 

 

Stichting Bewa Ghana richt zich met name op het 

onderwijs en sociaal-economische ontwikkeling van 

(wees)kinderen en jongvolwassenen rondom Agona 

Swedru. Op dit moment ligt de focus van onze 

projecten op het ondersteunen van onze partner 

Mother Cares. Mother Cares werd in 2005 

opgericht door de Ghanese Joyce Obeng en omvat 

drie grote projecten: een kinderopvang, een 

onderwijsinstelling en een jongerenproject. 

Stichting Bewa Ghana ondersteunt deze 

projecten vooral op het gebied van onderwijs en 

zelfredzaamheid.   

De donatie van de Boekenbeurs zal worden ingezet voor de onderwijsinstelling. Hier 

komen dagelijks zo'n tweehonderd kinderen uit arme dorpjes en de kinderopvang 

onderwijs volgen. Hiervoor is een schoolbus nodig, om de kinderen veilig te vervoeren. 

De donatie is dan ook zeer welkom! Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.stichtingbewaghana.nl. 

 

 

11. Stichting Wishful Africa 

Het gaat om schoolmaterialen. Schoolbord, boeken, pennen, 

tafels en stoelen ( of planken en materialen om deze te maken)  

Toiletten en wasbakken om voor hygiëne te zorgen bij de 

schoolkinderen.   

De basis gegevens over de school  

Het gaat om de basis school in Mayuge District. De leerlingen 

bestaan voornamelijk uit wezen en kinderen uit een ouder 

gezinnen.  

(een volledige lijst van de kinderen is bij ons aanwezig waaruit hun 

situatie blijkt)  

Er zitten 386 kinderen op school van de kleuterschool tot primary 7.  De kinderen 

verblijven allemaal in speciale omstandigheden vanwege de gezinsachtergrond.  

Het schoolgebouw 

mailto:michellemoser35@gmail.com
http://www.stichtingbewaghana.nl/


De school bestond uit 3 muren, een zandvloer en 

verder niets. De kinderen kregen per groep elk in een 

hoekje les. 

In Oeganda zelf is een sponsor gevonden ( locale 

ondernemer) die muren heeft gebouwd, dak en vloeren 

gelegd.  

Wat ontbreekt zijn sanitaire voorzieningen als 

kindertoiletten en wasbakken.  

De materialen 

Allereerst wordt er gezocht naar fondsen voor schoolmaterialen als pennen en 

schriften voor 386 leerlingen.  

Daarnaast kindertoiletten, wasbakken, hout voor het maken van tafels en banken en 

een schoolbord.  

Wat wordt er plaatselijk opgepakt 

Onze plaatselijke vrijwilliger is druk bezig met dit project.  

Hij heeft de contacten gelegd met de plaatselijke ondernemer en heeft geholpen en 

toezicht gehouden bij de werkzaamheden aan de school. Hij verzameld ook zoveel 

mogelijk kleding en schoenen voor de weeskinderen.  

 

Info: www.wishfulafrica.nl  

 

12.  Sorotimist International club “de Meierij”  
 

Zes containerklaslokalen voor les in 

vluchtelingenkampen 

Buiten de vluchtelingenkampen in Turkije is er niets 

voor kinderen.  

Een school biedt structuur, een veilige plek, contact met lotgenoten en natuurlijk 

onderwijs.  

Twee jaar inzet voor de Syrische vluchtelingen in de regio heeft een enorme beweging 

op gang gebracht. Vele duizenden kinderen hebben onderwijs gekregen door inzet van 

Soroptimisten in Nederland. 

Zo’n tachtig clubs, waaronder Soroptimistclub “de Meierij” dragen hieraan bij. 

Ook in 2016 heeft Soroptimistclub de Meierij heeft weer boeken verzameld en in het 

weekend met een tiental leden de stands bemand tijdens de Vincentius boekenbeurs 

in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. 

 

Soroptimistclubs in Nederland financieren, in samenwerking met UNICEF NL, 

onderwijs voor vluchtelingenkinderen uit Syrië die buiten de kampen in Turkije 

wonen. Het kamp waar de eerste scholen zijn neergezet is het Akcakale Camp in de 

Sanliurfa Provincie, tachtig kilometer ten noorden van Raqqa.  

De school in dit kamp heet Suleymanasah Education Center.  

http://www.wishfulafrica.nl/


De bouw van grote scholen is nog steeds nodig, maar de 

inzet van containerklaslokalen kan sneller en flexibeler 

gerealiseerd worden. In twee klassen per container 

kunnen gemiddeld 90 kinderen – in twee shifts- worden 

opgevangen. In totaal dus 540. 

Het Project Syrië 'Back to school' loopt drie jaar, van 

2013 tot eind 2016.   

Kijk voor meer informatie op de website: www.syrieback2school.weebly.com 

13. Stichting Leprosy Welfare Aid India 

De stichting beoogt een klein lepracentrum in 

Agra, India te steunen. Doel,is de kansloze 

mensen met een nare aandoening het leven te 

verlichten met goede medische hulp en 

verzorging. De actie die speciaal nu loopt is 

voorlichting op scholen ter voorkoming van 

lepra, want met goede voorlichting aan de jeugd, kan lepra veel voorkomen worden. 

 

Info: info@baikal.nl 

 

14. Stichting Flor Ayuda 

 

De stichting werkt al meer dan 20 jaar 

in Guatemala.  Sacoj, gemeente Mixco, is een sloppenwijk. Hier leven veel 

alleenstaande ouders of in de steek gelaten vrouwen in grote armoede. 

Drugsbendes geven geld om de kinderen en ouders aan zicht te binden. Als 

tegenprestatie wordt loyaliteit aan de bendes vereist. We willen voorkomen dat 

kinderen in handen van bendes vallen door ze zo 

veel mogelijk van de straat te houden. Dat kan: 

door ze naar school te laten gaan, door 

naschoolse opvang en het organiseren van 

activiteiten in het weekend.  Op de technische 

school kunnen ze kennis maken met praktische 

vaardigheden zoals brood bakken, auto’s 

repareren, timmeren, groente kweken enz.  Zo 

slaan we 2 vliegen in één klap: op deze manier 

komen ze minder in de verleiding om voor bendes te gaan werken en ze bouwen aan 

een toekomst waarin ze met een diploma verder kunnen komen. 

150 kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar nemen deel aan dit programma. 

Wat is de opbrengst = Een toekomst voor kinderen die anders veroordeeld zijn 

tot een leven lang armoede en criminaliteit. 

 

Info: www.florayuda.nl 

http://www.syrieback2school.weebly.com/
mailto:info@baikal.nl
http://www.florayuda.nl/


15. Stichting Vrienden van Brazilië  

 

De stichting heeft haar werkgebied in 2 plaatsen in 

Brazilië: Coronel Fabriciano, dit is een plaats ter hoogte 

van Belo Horizonte in de staat Minas Gerais en Pão de 

Açúcar, dit is een plaats in het noordoosten van 

Brazilië, in de staat Alagoas. Reeds jaren wordt er door 

de stichting ondersteuning gegeven aan gezinnen 

die de hulp écht nodig hebben. Hulp kan bestaan 

uit medische hulp, studiehulp, hulp in het 

levensonderhoud, maar ook projecten om mensen 

te helpen iets op te bouwen. 

Enkele voorbeelden: 

- Guilherme, een jongetje van 11 jaar 

had een gezwel in zijn hoofd en kreeg steeds 

meer uitvalsverschijnselen. Dankzij een operatie is hij weer helemaal de 

oude. 

- Een vrouw wilde geld verdienen met kleding maken. De stichting heeft 

gezorgd dat er een naaimachine kwam. 

- Rithyelle, een pientere meid, wilde graag een rechtenstudie van 5 jaar gaan 

volgen. Hier wordt ook medewerking aan gegeven. 

- Onderhoud aan diverse crèches, zoals schilderwerk, meubeltjes, bedjes, 

koelkasten enz.   

De gift van de boekenbeurs zalgebruikt worden voor aanschaf van boeken voor de 

studentjes. 

Info: www.vriendenvanbrazilie.nl 

 

16. Casey Toy Foundation. 

(Kameroen). 

De Casey Troy Foundation, een kleine 

(ANBI) stichting in Wijchen die die 

zorgt voor ongeveer 50 lichamelijk 

gehandicapte kinderen in Kameroen.  

De stichting is genoemd naar in Wijchen woonachtig jongetje Casey (10 jaar) een 

enorm gehandicapt jongetje (o.a. open ruggetje met een hoge dwarslaesie en veel 

andere afwijkingen) .  

De gift van de boekenbeurs wordt besteed aan ons Fysiotherapieproject en wel 

specifiek voor het aanschaffen van revalidatiehulpmiddelen voor ons Casey’s Home in 

Kameroen. 

http://www.vriendenvanbrazilie.nl/


 

In het Casey’s Home is een prachtige revalidatieruimte, maar 

de fysiotherapeut heeft nog niet veel hulmiddelen zoals een 

Bobath- tafel, loopbrug, ballen, spelmateriaal etc. 

In het Casey’s Home wonen 15 lichamelijk gehandicapte 

kinderen en er komen overdag kinderen uit de omgeving voor 

dagrevalidatie. 

Info: www.caseytroyfoundation.nl 

17. Stichting Ouderenzorg Moldavië.  

Deze stichting (SOM)zet zich in een bijdrage te 

leveren aan een menswaardiger bestaan voor ouderen in 

Moldavië. Moldavië is het armste land binnen Europa ( 

ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië). Na het 

uiteenvallen van de Sovjetunie en de enorme devaluatie 

van de munt, kregen met name ouderen, van wie de spaarpot voor de oude dag volledig 

verdampte, het uitermate zwaar. Ouderen leven vaak eenzaam en in mensonwaardige 

situaties. SOM probeert hierin verschil te maken. Onder SOM vallen 3 projecen, allen 

in Straseni, op een half uurtje van de hoofdstad Chiinau: Sunrise, een 

dagopvangcentrum- Rainbow, een verpleeghuis- thuiszorg, medische hulpverlening en 

zorg op het platteland. 

Info: www.ouderenzorgmoldavie.nl 

18.  Stichting Kansarmen Roemenië 

De stichting is ontstaan in 2003 tijdens een van de eerste kleinschalige hulpacties. 

Intussen is de stichting sterk geprofessionaliseerd 

en helpt grote groepen mensen in Roemenië. 

Momenteel is de stichting bezig met een nieuwe 

hulpactie genaamd: “Een Dak Boven Je Hoofd” Door 

het schenken van 

materiaal, kennis 

en tijd, hoopt men zoveel mogelijk mensen voor de 

winter een goed dak te kunnen bieden. Zowel hout- 

als plaatmateriaal zal worden geschonken. Het 

project wordt diverse malen bezocht en begeleid 

samen met de Roemeense partners van de stichting. 

De gift van de boekenbeurs zal worden gebruikt om 

de transportkosten mee te bekostigen. Eén 

transport met kleding, brillen en bouwmateriaal kost al gauw € 3.500.- 

Info: www.hollandroemenie.nl 

http://www.caseytroyfoundation.nl/
http://www.ouderenzorgmoldavie.nl/
http://www.hollandroemenie.nl/


19. Stichting Vilcabamba 

 

De stichting werft fondsen voor projecten gericht op ondervoede kinderen en op het 

economisch zelfstandig maken van volwassenen in Cusco, Peru door: 

- vermindering van de ondervoeding bij kinderen onder de 6 jaar en verbetering van 

de gezondheidszorg van de deelnemende ouder(s). 

- het opleiden van kansarme jongeren, vrouwen en mannen met als doel het verkrijgen 

van een plaats op de arbeidsmarkt, opdat zij hun levensomstandigheden kunnen 

verbeteren. 

De gift van de boekenbeurs zal worden 

gebruikt voor een groep kansarme 

jongeren / jonge alleenstaande moeders. 

Het project bevordert de ontwikkeling 

van vaardigheden bij jongeren en 

moeders met beperkte economische 

middelen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarbij wordt expliciet 

aangesloten bij de vragen die vanuit de lokale arbeidsmarkt worden gesteld. 

Info: www.vilcabamba.nl 

20. Welcome Home Ministries Africa 

De gift wordt besteed voor het 

(bovengenoemde) weeshuis in Jinja, 

Oeganda. Het is een christelijk weeshuis 

voor baby’s en peuters tot 6 jaar (ongeveer 

70).men probeert deze kinderen een goede 

start te geven en als het kan, als blijkt dat 

er ergens toch nog een familielid is t.z.t.  

weer terug te plaatsen bij familie. Mocht 

dat niet het geval zijn dan worden sommige 

kinderen geadopteerd. 

 

Info: www.welcomehomeafrica.nl 

 

21. Actión  Cultural Guatemalteca (ACG) (Guatemala) 

Deze organisatie, zet zich in  voor de armste Maya-indianen,  in Guatemala. Altijd 

kleinschalige projecten, die direct bijdragen aan gezondheid of voorzien in eigen 

levensonderhoud. Donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden van de 

http://www.vilcabamba.nl/
http://www.welcomehomeafrica.nl/


vorderingen van de projecten. Deze keer zal de bijdrage weer besteed worden aan 

studiebeurzen.  

 

 

 

 

Enkele studenten die 

ondersteund zijn door 

een gift van de 

boekenbeurs 2015 

 

 

 

 

Info:  http://globalministries.org/lac/projects/guatemalan-cultural-action-group.html       

en   (e-mail) acg_guatemala@hotmail.com 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Henk Brants, secretaris Werkgroep Boekenbeurs 

e-mail: boekenbeurs@live.nl 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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