
Op 19 april 2012 werd de volgende doelen een gift uitgereikt. 
 

Hoofddoel: Miek Stevens Stichting: 

Project: bouw Senior High School for Girls in Agbakope - Ghana. 

 
In de Volta-regio in ZO.-Ghana, ontbrak elke vorm van voortgezet onderwijs voor meisjes van 15-

18 jaar. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van intelligente jonge vrouwen, maar ook niet voor 

hun gezinnen/families en de lokale gemeenschappen waarin zij leven. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat juist goed opgeleide vrouwen een stimulerende en stabiliserende factor zijn voor 

hun omgeving. 

Empowerment of women is daarom zeer belangrijk. 

De stichting kan met de bijdrage de tweede fase van afbouwen.: o.a. een tweede slaapzaal, een 

bibliotheek, administratiecentrum en een blok van 12 klaslokalen. Zo ontstaat er een 

schoolcampus voor totaal 750 leerlingen.  www.miekstevensstichtig.nl 
 

 http://miekstevensstichting.blogspot.nl/ 
 
Liet Aussemsfonds - Brazilië 
 

De Bossche zuster  Thoke Meijer beheert al vele jaren, zonder enige subsidie van de overheid 

een opvanghuis voor geestelijk- en lichamelijk gehandicapte vrouwen (“asilo”). Deze vrouwen 

worden door hun familie en de maatschappij aan hun lot overgelaten. Bij Zr. Thoke vinden zij een 

zinvolle en liefdevolle omgeving en opvang. Dit fonds is een eigen initiatief van de 

Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch. 

 

ACG Acción Cristiana Guatemalteca – Guatemala 
 

Al vele jaren wordt deze werkgroep, die zich inzet voor de armste Maya-indianen,  in Guatemala. 

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

levensonderhoud. We worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van de 

projecten. 

 Website: www.acgguatemala.org 

 

http://miekstevensstichting.blogspot.nl/
http://www.acgguatemala.org/


Suraj Eye Institute Nagpur –India 

 
 Dit oogziekenhuis is 10 jaar geleden met hulp van Rotary opgericht en is gelegen in Centraal 

India (Nagpur).  Het doel van het ziekenhuis is wetenschappelijk onderbouwde, hoge kwaliteit 

oogzorg te bieden aan betalende Indiers en daarmee het geld te genereren om arme patienten 

diezelfde goede zorg gratis te kunnen bieden (leverage model). Het oogziekenhuis is de laatste 

jaren gegroeid richting zelfstandigheid, maar heeft onvoldoende middelen om grootschalige 

projecten zelf te kunnen dragen. 

 

Het project dat door de Vincentiusvereniging wordt gesteund heeft als doel  inwoners  uit de 

sloppenwijken van Nagpur (een stad met 4 miljoen inwoners, waarvan 1 miljoen in ‘slums’ woont) te 

onderzoeken op oogafwijkingen en zonodig te behandelen (staaroperaties, verhoogde oogdruk, 

oogziekten door diabetes, kinderen met visus problemen).  

Deze mensen hebben geen toegang tot medische zorg en zonder de hulp van het oogziekenhuis 

blijven oogproblemen bij deze mensen onbehandeld. 

Met de bijdrage van de Vincentiusvereniging kunnen een groot aantal mensen weer een bestaan 

opbouwen. 
 

Stichting Robin Hood – Gambia 

 
Een van de activiteiten van de stichting is het ondersteunen van onderwijs o.a. voor bouw, 

renovatie en onderhoud van scholen , alles in overleg en i.s.m. de bevolking. Deze keer wordt de 

bijdrage besteed voor de “Thomas Nursery School”te 

Bansang.  

   De bouw van de Thomas Nursery is van start gegaan in 

november 2008. De Thomas Nursery wordt gebouwd in 

het plaatsje Bansang, 320 kilometer landinwaarts. 

Bansang is erg arm en ligt ver achter met de dorpen aan 

de kust die door de invloed van het toerisme en 

ontwikkelingshulp een voorsprong hebben op 

mogelijkheden tot onderwijs en werkgelegenheid. In 

Bansang zijn nog geen scholen er is geen apotheek, 

banken, of internet .................. De bevolking van Bansang is heel erg blij met de bouw van de 

nieuwe school. Ze zien eindelijk een vooruitgang voor de toekomst van het dorp Bansang. De 

ouders zijn daardoor met veel enthousiasme betrokken met de bouw.De maandelijkse kosten voor 

deze school zijn € 300,00 . 
www.robinhood-gambia.nl 
 
Vincentius Nederland Internationale projecten - India 
 

   
        Beroepsopleidingen                     Blindheidbestrijding    Huisvesting 
www.vincentiusvereniging.nl 
 

http://www.robinhood-gambia.nl/
http://www.vincentiusvereniging.nl/


Stichting Solidair met India - India 
Kindertehuis  “Karunya Theeram” 

De Indiase Norbertijn Fr. Joy Ettuvettil, afkomstig uit Eravipuram, een vissersdorp aan de 

zuidkust van Kerala, heeft in 2001 het 

initiatief genomen voor de oprichting van een 

huis voor verwaarloosde kinderen. Kinderen 

die langs de weg zwierven en kinderen waarvan 

de ouders niet voldoende zorg aan hen konden 

besteden. Hiervoor werd een oude villa 

opgekocht en langzamerhand omgebouwd en 

uitgebreid tot het huidige kindertehuis 

Karunya Theeram. Momenteel is Zr. Teresa de 

moeder van het huis.   

huis. Op dit moment verblijven er 24 jongens en 31 meisjes in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het 

tehuis. Voor een aantal kinderen is terugkeer naar de familie uitgesloten. 

Door het toenemend aantal kinderen voldoet het huidige gebouw niet meer. De bestaande 

slaapzaal voor jongens is zeer slecht. Sommigen slapen in de eetzaal, waar ook de dagelijkse 

activiteiten plaatsvinden en tevens dient als studie ruimte. Door de uitbreiding van het tehuis 

hebben meer kinderen kans op een menswaardig bestaan.  www.solidairmetindia.nl 

 

Stichting Stepping Stone – Liberia 
 

In de jaren 1989-2003 was Liberia verwikkeld in een gruwelijke burgeroorlog. Deze burgeroorlog 

had een verwoestende impact op haar bevolking en de economische en sociale infrastructuur.  

De huidige regering onder leiding van Ellen Johnson Sirleaf (de eerste vrouwelijke president van 

Afrika) stelt veel in het werk het land weer op de rails te krijgen. De bevolking probeert 

voorzichtig weer te geloven in een toekomst.   

Landbouw is de ruggengraat van het leven op het Liberiaanse platteland. Deze sector van de economie moet  

echter nagenoeg nog volledig worden ontwikkeld. 

 

Inhoudelijk doel 

Stepping Stone Liberia bouwt samen met lokale 

boeren (die al een start hebben gemaakt met 

kleinschalige landbouw) de activiteiten uit. Bouwend 

op de aanwezige kennis aangevuld met middelen en 

externe kennis (o.a. marktmogelijkheden) is zij ervan 

overtuigd dat deze “ Stepping Stones” kunnen 

uitgroeien tot volwaardige bedrijven die de 

levensstandaard en zelfredzaamheid van de hele 

gemeenschap aanzienlijk vergroten. Door de 

gemeenschappen in staat te stellen een duurzaam inkomen te genereren kunnen zij zelf de eigen 

gemeenschap verder vorm geven. 

http://www.solidairmetindia.nl/
http://www.steppingstoneliberia.org/wp-content/uploads/2012/06/groepsfoto2.jpg


We selecteren 3 bedrijfjes in spe (agrarisch/kleinschalige veeteelt,visserij) welke we 

ondersteunen met middelen en kennis. De selectie vindt plaats op basis van ondernemersgeest, 

kennis van de sector en motivatie/ambitie.   www.steppingstoneliberia.org 

 
 

Stichting Tafadhali – Tanzania  

 
Project: 

Het Shaloom Carehouse biedt hulp aan de allerarmsten ( betreft vaak weeskinderen of kinderen 

van zieke arme moeder) die met HIV zijn besmet.. 

Het Shaloom Carehouse heeft o.a. ook spreekuren voor HIV-patienten, geeft voorlichting en test 

op HIV, thuisbezoek aan ernstig zieken, organiseert lotgenotendagen etc. 

De aanvraag geldt nu voorn het volgende project: Betalen van schoolgeld en voedsel. Men wil 20 

van deze kinderen een jaar naar de secundary  kostschool laten gaan. 

 

 

 
 

www.tafadhali.nl  
 
Stichting Vilcabamba – Peru 
 

Project "Vermindering Kindermishandeling". 
Korte projectinhoud. 
Dagelijks worden in de arme buitenwijken van Cusco duizenden kinderen mishandeld en misbruikt 
door hun ouders, familieleden en andere volwassenen, die vinden dat het misbruiken van kinderen 
normaal, acceptabel en nodig is! 
 
Het project wil bijdragen aan de vermindering van deze mishandelingen van kinderen door activiteiten 
te ontplooien die gericht op bewustwording van de ernstige  gevolgen van kindermishandeling voor de 
kinderen. We zullen ons hierbij met name richten op de locale  De kindermishandeling zullen wij mede 
identificeren via ons bestaande netwerk van zogenaamde 
promotiemoeders. Een groep van gemotiveerde moeders, die wij in eerdere projecten hebben 
opgeleid. De groep promotiemoeders is gevormd uit Peruviaanse vrouwen en is nadrukkelijk geïntegreerd in de 
locale gemeenschappen. 

 

                             www.vilcabamba.nl 
 
 
 

http://www.steppingstoneliberia.org/
http://www.tafadhali.nl/
http://www.vilcabamba.nl/


Kenya Classic(Amref)  Flying Doctors  – Kenia 
 

“Flying Doctors” is een organisatiedie zich primair richt op 
gzondheidszorg omdat dat de basis is voor een succesvolle 
samenleving. Iemand die gezond is, heeft meer kans om een 
opleiding afte ronden, beter betaald werk te vinden of een eigen 
bdrijfje te vinden en zo meer mogelijkheden om aan de armoede 
te ontsnappen. Daar profiteert ook de gemeenschap en 
uiteindelijk het hele land van. Vooral de gezondheid van jonge 
moeders en hun kinderen is in een land als Kenia erg kwetsbaar. 
Daarom richt Amref zich vanuit Nederland vooral op jonge 
Afrikaanse vrouwen.  
www.amref.nl 
 

 

Stichting Lien Doi - Vietnam 

 
Doelgroep: ondersteuning van vooral minderheden in de meest afgelegen streken van Vietnam, i.s.m.  

medewerk(st)ers ter plaatse. 

Doel: het ondersteunen van kleine, maar effectieve projecten, die de mensen in staat stellen zelf een 

beter leven op te bouwen. Dit doet de stichting o.a. door: 

- Het helpen bouwen of opknappen van schoollokaaltjes. 

- Adoptie vanuit Nederland van kinderen voor een bedrag van €  12.- per maand, zodat zij naar 

school kunnen. 

- Helpen bij de bouw van betere huisjes. 

- Ondersteuning van projecten voor minderheden bv. een weefproject of naai/borduurwerk voor 

gehandicapten. 

- Het verstrekken van kleine leningen voor het starten van een handeltje of de aankoop van vee. 

- Aanleg van wegen en  bruggetjes, zodat de markt en scholen beter bereikbaar worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      www.liendoi.nl 

 

 

Stichting Namasté – India 

 
De stichting ondersteunt concrete, toetsbare projecten met een duidelijk doel. Daarvan moet het 

einde van de looptijd en het resultaat vast te stellen zijn. Door een beperkt aantal projecten te 

financieren wordt  overzicht gehouden van de daarin bestede gelden. Zo kunnen de giften van 

donateurs en fondsen op een goede manier verantwoorden.  

Soorten projecten  

Deze zijn globaal in 3 soorten te onderscheiden:  

 opleiding/training van analfabete meisjes, metselaars, vervolgtraining meisjes  

 begeleiding van kinderen: project ‘Toekomst voor Kinderen′  

 dorpsontwikkeling: bewustwording, samenwerking, spaargedrag, inkomensverbetering door 

kleine ondernemingen te helpen om op te starten 

http://www.amref.nl/
http://www.liendoi.nl/


 

 www.namaste-india.nl 
 
 

Stichting Melania – Afrika –Azië-Zuid-Amerika 

 

Melaniaprojecten zijn kleinschalig en zeer divers maar hebben een gemeenschappelijk doel: de positie 

van vrouwen in ontwikkelingslanden verbeteren. De projecten hebben een looptijd van één tot drie 

jaar, daarna gaan de vrouwen zelfstandig verder. 

Bij adoptie van meerjarige (twee of drie jarige) projecten vindt briefwisseling met de vrouwen in het 

project plaats. Zo krijgt u niet alleen zicht op de besteding van uw geld, maar krijgt u ook inzicht in de 

specifieke woon- en leefomstandigheden van de vrouwen in het project. Voor de vrouwen is deze 

briefwisseling een belangrijke, aanvullende, morele ondersteuning.  

 

 

 

 

         www.melania.nl 
 

  

               

           

Stichting Mirjam in Malawi  - Malawi 
 

Project”R.C. school in Bembeke 

 De RC basisschool in Bembeke met gemiddeld 1400 kinderen heeft goede leerkrachten nodig. De 

school moet zelf voor onderdak van deze leerkrachten zorgen. Geen onderdak, dan ook geen 

onderwijzend personeel! De school beschikt momenteel over tien huisjes voor dertien leerkrachten die 

de 1400 kinderen les moeten geven. De bedoeling is om dit jaar3 huizen bouwen. De 10 bestaande 

huizen moeten gerenoveerd worden. Ieder huis dat gebouwd kan gaan worden is een stap dichterbij de 

ideale situatie voor de kinderen: les krijgen van een gemotiveerde leerkracht in wat kleinere groepen. 
  

 
        Een lerarenwoning   Vooraanzicht RC school in Bembeke 

 
 
 

http://www.namaste-india.nl/
http://www.melania.nl/


Stichting Ouderenzorg Moldavië (Nhadam)  
 

Moldavië, het armste land van Europa is een ex-Sovjetrepubliek en ligt tussen Roemenië en de 

Oekraïne. Het land is erg verarmd en 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De 

leefomstandigheden zijn er slecht. De meeste dorpen en steden hebben geen stroom, waterleiding en 

riolering Het water in veel van de waterputten is besmet. De werkloosheid is enorm, de lonen laag. 

Wie het helemaal slecht getroffen hebben zijn de ouderen. Hun 

spaargeld voor de oude dag, is door hyperinflatie niets meer waard, de 

pensioenen zijn verlaagd naar 10 tot 15 euro per maand! Terwijl de 

kosten van het levensonderhoud zijn vertienvoudigd. Gebrek aan 

voedsel, verwarming en drinkwater, geen toegang tot ziekteverzorging en 

geen voorzieningen om hun persoonlijke hygiëne te waarborgen. Een leven 

met tekorten op alle fronten in erbarmelijke woonomstandigheden met veel 

achterstallig onderhoud. Velen verkeren daarnaast in een sociaal 

isolement omdat hun kinderen en kleinkinderen het land hebben verlaten op 

zoek naar een betere toekomst.  

Vanuit het principe dat ieder mens recht heeft op een lang, gezond en betekenisvol leven steunt  

stichting Nhadam ouderenzorg projecten van hun partnerorganisatie NGO Neohumanist in Moldavië 

dmv van fondswerving, vrijwilligerswerving en voorlichting. Deze projecten omvatten een dagcentrum, 

een verpleegtehuis en de thuiszorg. 

 

 

     

 
         www.ouderenzorgmoldavie.nl 

 

 

 

  

Stichting Thembalethu – Zuid-Afrika 

 
In Zuid-Afrika is de besmetting met hiv en het hebben van aids nog steeds een groot probleem. De 

provincie Mpumalanga is een van de zwaarst getroffen gebieden. De non-profit organisatie 

Thembalethu  Home  Care zet zich hier in voor de slachtoffers in de dorpen rondom Shongwe. Meer 

dan de helft van de bewoners is besmet met hiv en leeft onder schrijnende omstandigheden. Het 

aantal wezen is hierdoor de afgelopen jaren verdubbeld en stijgt nog iedere dag. 

Thembalethu biedt hulp op het gebied van o.a. thuiszorg, voorlichting, opvang van weeskinderen, 

voedselvoorziening en onderwijs. Tehmbalethu Nederland ondersteunt het werk in Zuid-Afrika met 

geld, advies en daadwerkelijke ondersteuning.  

 

www.thembalethu.nl 

 

Stichting Leprosy Welfare Aid – India 
 

De doelstelling van de stichting is om in het bijzonder financiële middelen ter beschikking te 

stellen ten behoeve van het Lepra Centrum ‘Kusht Seva Sadan’ in Agra India. In dit centrum 

wonen een groep ‘weerloze en kansloze’ oudere lepra patiënten die min of meer uitbehandeld 

http://www.ouderenzorgmoldavie.nl/
http://www.thembalethu.nl/


zijn. De behoefte aan financiële ondersteuning is groot. De dagelijkse leiding van dit centrum 

wordt gedaan door Dr. Ved Bharadwaj, een gespecialiseerde lepra-arts, die ook weer deel 

uitmaakt van het bestuur van dit centrum. Daarnaast is de doelstelling van de stichting om 

‘financiële middelen’ ter beschikking te stellen ter lediging van de meest primaire 

levensbehoeften, zoals het aan kunnen schaffen van eten, drinken en kleding voor andere 

doelgroepen in de ‘derde’ wereld. De keuze om tot uitbetaling aan een bepaalde andere 

‘doelgroep’ te komen zal alleen geschieden als het bestuur zich door persoonlijke ervaring 

heeft overtuigd van de noodzaak en als er na het bijzondere doel nog middelen beschikbaar 

zouden zijn.  Informatie: info@baikal.nl  
 

Stichting Nav-Jeevan - India 

 

steunt een project voor straatkinderen in Nagpur India. Nav-Jeevan betekent Nieuw Leven. 

Dit is precies wat Nav-Jeevan beoogt: de straatkinderen opvangen en helpen een Nieuw 

Leven op te bouwen. Het zijn de kinderen van voddenrapers, bedelaars, stenensjouwers en 

fietsriksja-rijders. De meesten wonen met maar één ouder, hebben om verschillende redenen 

de andere verloren. Ze leven in krotten, aan hun lot overgelaten tijdens de lange uren dat hun 

ouder aan het werk is. Ze worden vaak misbruikt door andere volwassenen en krijgen te 

maken met geweld als de ouder bedwelmd door goedkope alcohol of drugs thuiskomt.  

Deze kinderen is het recht onthouden om kind te zijn. Zij krijgen geen basiseducatie die hen 

uit de spiraal van ellende zou kunnen helpen.  

Nav-Jeevan heeft een school en hostel. Op school zitten momenteel  250 straatkinderen, de 

helft verblijft ook in het hostel.  

 

 
 

http://members.home.nl/nav-jeevan  

 
 
Henk Brants, 
Secretaris Werkgroep Boekenbeurs 
 

mailto:info@baikal.nl
http://members.home.nl/nav-jeevan

