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Overzicht van de goede doelen die in 2013 een gift ontvingen 

 

Op dinsdag 14 mei 2013 ontvingen onderstaande goede doelen een gift uit de 

opbrengst van de Boekenbeurs 2013.  

 
 

Stichting Kansarmen Sri Lanka—Hoofddoel van 2013 

Drinkwater voor woongemeenschap Aluthgama in Sri Lanka. 

 

 

 

 

 

107 arme families, 535 personen zullen gebruik maken van de nieuwe voorzieningen. 

Binnen deze community zijn ook 20 families 

ondergebracht uit het noorden waar de burgeroorlog 

woedde. In november 2011 bezochten we deze 

woongemeenschap voor de eerste keer en we vonden 

diverse drooggevallen waterputten. Enkele families 

hebben zelf een nieuwe put gebouwd, echter zonder 

succes: tijdens het droge seizoen nog steeds geen 

drinkwater. In juni 2012 bezoeken we deze community 

voor de tweede keer en we vinden wederom diverse drooggevallen putten. De families 

willen graag een drinkwater leidingnetwerk. Deze mensen verdienen de kost met het meest 

vuile werk. Dit zijn de mensen waar wij op onze vakanties met een boog omheen lopen. De 

families moeten 1 tot 3 km lopen voor drinkwater en dat verschillende keren per dag. Hier 

worden dagelijks ook de kinderen mee belast. Het plan is om een pulsboring van 90 m en 

een watertoren met een compleet leiding netwerk te bouwen. We pompen het water op 



naar een op de heuvel te bouwen betonnen watertoren. Vanuit deze watertoren wordt het 

water via een leidingnetwerk naar de families getransporteerd.  

Bijdrage woongemeenschap: leveren arbeiders voor het graven en leggen van het 5,1 km 

leidingnetwerk. Tevens eisen we vooraf van de woongemeenschap een pittige bijdrage van     

€ 50 / familie, hiermee wordt het HUN project.  

Bijdrage Stichting Kansarmen Sri Lanka: Leveren van de kennis b.v. de vaklieden voor bouw 

de watertoren, het begeleiden van het leggen van de leidingen, uitvoeren van de 

pulsboring, aansluiten elektrische gedeelte, leveren resterende materialen en 

eindverantwoording. 

Waarborgen van een duurzaam onderhoud: Er is binnen de gemeenschap een 

watercommissie opgericht, per familie wordt betaald: 100 slr vast /maand en 55 slr. voor 

elke 1.000 lt. waterverbruik. (1 Euro =155 slr.) 

 

Info: www.kansamensrilanka.nl 

 

The Farm 

 

Op ruim een uur rijden van de stad 

Durban bevindt zich het project 

The Farm. Na een lange weg het 

binnenland in, staat tussen de 

suikerrietvelden een bijzondere 

boerderij. 

In de suikerrietvelden rondom het 

project werken vrouwen en mannen 

onder slechte omstandigheden. Er 

heerst veel ziekte en armoede, en 

naar de kinderen wordt nauwelijks 

omgekeken. Op het terrein van The Farm staat een huis waar ongeveer 45 

kinderen uit de community samen met een huismoeder wonen. Kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 20 die verstoten zijn door hun familie of geen ouders meer 

hebben. The Farm probeert de kinderen een gezinsleven te bieden, waarvan 

onderdak voeding en educatie de basis vormen.  

Het project wordt gerund door Linda en haar man Don. Zij wonen in hun eigen huis 

op het terrein. Zij helpen deze kinderen met heel veel liefde. De laatste jaren 

blijven er nieuwe kinderen bijkomen en het huis waar inmiddels 45 kinderen wonen 

is veel te klein geworden. Het is van groot belang dat een tweede huis gerenoveerd 

wordt zodat daar de jongens kunnen slapen. Nu slapen de kinderen overal in huis 

met als gevolg dat de jongeren kinderen niet genoeg rust krijgen en de oudere 

kinderen geen plek hebben om te studeren. Met een tweede huis is dit probleem 

opgelost.  

http://www.kansamensrilanka.nl/


 

 

Ce Camilo ( Barranquilla-Colombia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier de toelichting van 

Maria Poulisse. 

 

“ Ik wil het geld 

gebruiken voor de loophelling en de verstelbare onderzoekstafel. We 

hebben al een tekening gemaakt hoe het moet worden en ik heb meteen nadat ik 

het bericht van Adrienne kreeg de spullen besteld. Als alles goed gaat zijn de 

spullen over 2 weken klaar.  Dus ik loop maar vooruit op de overhandiging van de 

cheque! Nu ik weet dat het geld komt kan ik het zolang lenen van het geld voor de 

functioneringskosten. We hebben nu de zekerheid dat het geld er over een paar 

maanden is.  

Met deze gift hebben we de grootste kosten voor de inrichting van de oefenruimte 

"rond" dus dat is fantastisch. Voor de loopbrug had ik al geld gekregen en vorige 

maand hebben we van een bedrijf in Barranquilla een kast en een tafel gehad in 

hele goede staat. De kleinere spullen zijn gemakkelijker te financieren. Die kunnen 

we een voor een aanschaffen. De loophelling en de onderzoekstafel waren de 

kopstukken, maar dankzij de hulp van de boekenbeurs kunnen we die nu laten 

maken.    

Heel hartelijk dank.  Ik wil in september op vakantie gaan in Nederland en ik hoop 

dat we dan een afspraak kunnen maken zodat ik het bestuur kan vertellen hoe het 

gaat met onze nieuwe orthopedische weekplaats en CE CAMILO.  

Heel veel groeten en nogmaals mijn hartelijke dank voor de steun van de 

Boekenbeurs. “ 

  

Maria Poulisse 

CE CAMILO 

Barranquilla.  

 

Informatie: mariapoulisse@yahoo.com.mx 
 

mailto:mariapoulisse@yahoo.com.mx


Stichting Robin Hood (Gambia) 

 

 

 

 

De stichting heeft een special schoolfonds. Via 

de projecten kan men in Gambia een baan 

aanbieden. Vaak hebben de mensen daar een 

speciale opleiding voor nodig. Deze keer wordt de 

gift gebruikt voor studiekosten van studenten, 

die deel gaan nemen aan een coöperatief 

landbouwproject. De gift van de Boekenbeurs wordt hiervoor gebruikt. 

 

 

 

Info: www.robinhood-gambia.nl 

 

Stichting MIM  

 
De stichting wil in samenwerking met 3 

basisscholen uit Bembeke-regio het speciaal 

duidelijk op de kaart gaan zetten met als 

belangrijk doel: aangepast onderwijs mogelijk 

maken voor kinderen met leerproblemen. 

Hiervoor wordt een Resource Centre opgezet. 

Een bestaand gebouw wordt gerenoveerd en 

hierin komen 3 klaslokalen en een 

computerkamer. Er komt een toiletunit, bestaande uit 4 toiletten. 

Er komen 3 lerarenhuizen, waarvan er 2 inmiddels gebouwd zijn. Ook zullen de 

huizen en klassen over electriciteit kunnen gaan beschikken. 

De District Education manager heeft namens de overheid toegezegd voor goed 

gekwalificeerd onderwijspersoneel te gaan zorgen. Dit personeel komt van het 

Montfort Teacher Trainings College in Limbe. Dit college is de opleidingsschool 

voor leerkrachten in het speciaal onderwijs. 

Ook heeft de directeur van het Montfoort College toegezegd alle hulp te bieden 

bij de aanschaf van de benodigde leermiddelen. Totale kosten van dit project: € 

26.500.-. 

 

Info: www.swtichting-mim.nl 

http://www.robinhood-gambia.nl/
http://www.swtichting-mim.nl/


Mother Theresa Charitable Trust. (India) 

St.-Servatiusparochie Schijndel. 

 

De bijdrage wordt gebruikt voor de studiecentra van de Tuitoncenters, voor 

kinderen uit de achterstandgebieden in het zuiden van India. Omdat ouders laat 

thuis zijn van werk, lopen de kinderen op straat. Om deze kinderen (jongens en 

meisjes in de leeftijd van 6 tot 15 jaar) na school op te vangen worden centra 

ingericht waar die kinderen  begeleid worden bij hun studie / huiswerk, voorzien 

worden van boeken en lesmateriaal, studiekosten en kleding. Indien nodig worden 

ook eventuele medische kosten betaald. 

 

 

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 
 

Project   Father Jesudoss Rajamanickam (India) 
 

Pastoor Jesudoss is in november 2011, na een pastoraat van 5 jaar in Vlijmen, 

teruggekeerd naar India. Hij heeft in Vlijmen in de parochie van Sint-Johannes 

Geboorte uitstekend gefunctioneerd. Pastoor Jesudoss maakte qualitate qua 

deel,uit van het bestuur van de Vincentiusvereniging van de parochie. Hij deed dat 

zeer betrokken. 

Hij is naar India teruggekeerd met de bedoeling om in de voetsporen van moeder 

Theresa te gaan werken onder de allerarmsten. Zijn bisschop had zijn kwaliteiten 

echter ook nodig voor zijn seminarie, dat dank zij zijn inzet uitstekend loopt. In 

het weekend trekt de pastoor met priesterstudenten naar de allerarmsten om 

deze mensen diaconaal en sociaal-pastoraal nabij te zijn. Hij moet reizen per 

openbaar vervoer en dat kost hem ongeveer 4 uur reistijd onder slechte 

omstandigheden. Bovendien is reizen per openbaar vervoer riskant en onveilig. Een 

auto is onmisbaar. Om die reden heeft de Vincentiusvereniging Vlijmen zich 

ingezet daartoe de middelen bij elkaar te krijgen. En mede door de bijdrage van de 

boekenbeurs is dat gelukt. 

 
 

mailto:info@baikal.nl


Vincentiusvereniging Nederland, internationale projecten. 

 

Dr.Luke Tennyson 

 

De bijdrage van de Boekenbeurs is bestemd voor het Luke Memorial Eye Hospital 

in Perumbavoor, deelstaat Kerala in ZW-India.  

In het bijzonder wordt de bijdrage besteed voor de aanschaf van nieuwe 

instrumenten die nodig zijn ter vervanging van de huidige 

instrumenten uit de jaren ’80 van de vorige eeuw en niet meer 

bruikbaar zijn. Het gaat om instrumenten die gebruikt worden bij 

staaroperaties, een zeer veel voorkomend probleem bij veelal 

arme mensen in India. 

Het oogziekenhuis is een “charitable hospital”. Dit betekent 

ondermeer, dat dankzij medische handelingen aan betalende patiënten en subsidies 

en schenkingen er gelden vrijkomen voor de behandeling van de arme bevolking. Zij 

krijgen de behandelingen “om niet”. Het Luke Memorial Hospital Eye Hospital 

werkt al sinds de oprichting in 1980 zeer nauw samen met de Vincentiusvereniging 

India. 

Info: www.vincentiusvereniging.nl en www.lukesindia.com  

 

 

Stichting Namasté India 

 

 

 

 

De gift  wordt gebruikt  ter ondersteuning van een Grihini training voor meisjes in 

district Mandla, Centraal India. 

Wij kunnen nu een cursus laten uitvoeren waardoor 20 meisjes een  beter 

toekomstperspectief krijgen.  

 

Grihini-cursus voor meisjes in India! 

 

Vele meisjes in afgelegen dorpen in India blijven beperkt in hun ontwikkeling van 

capaciteiten en kansen. Voor deze cursus verblijven de 20 meisjes 8 maanden 

intern en worden ze opgeleid tot zelfbewuste vrouwen die beter in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien. Naast leren schrijven, lezen en rekenen is kennis 

http://www.vincentiusvereniging.nl/
http://www.lukesindia.com/


van persoonlijke hygiëne, gezondheid en 

gezinsleven ook een belangrijk onderdeel van 

deze opleiding. Zij ontwikkelen daarnaast 

vaardigheden die hen direct van nut zijn: o.a. 

kleding maken, breien van winterkleding, 

creatieve handvaardigheid, koken, kweken van 

groenten en kruiden.  

 

Velen zijn met succes naar hun dorp teruggekeerd, zij zijn beter in staat zich daar 

te handhaven en moedigen andere meisjes en vrouwen aan hetzelfde te doen. 

Gebleken is dat vrouwen met kennis en eigenwaarde belangrijke sociale 

veranderingen teweeg kunnen brengen in hun eigen dorpsgemeenschappen. 

Info: www.namaste-india.nl 

 

 

Stichting Wishful Africa 

 

De stichting heeft als doel de 

leefomstandigheden en zelfredzaamheid van 

bewoners in zuidelijk Afrika te verbeteren 

door het bieden van directe microhulp. 

Projecten zoals: verstrekken medische 

hulpmiddelen , onderwijs en ondernemen, sport 

en spel voor kinderen. 

De gift van de boekenbeurs wordt besteed aan een klamboeproject. In Zimbabwe 

overlijden nog steeds heel vel mensen aan de gevolgen van Malaria. Voor onderzoek 

hebben vertegenwoordigers van de stichting een bezoek gebracht aan mr. Mpala en 

zijn gezin. Hij is de “villagehead” van een groot aantal “home steads” in een 

plattelandsgebied van Victoria  Falls  en omgeving. Hier wonen mensen in hutjes van 

klei, zonder electra en 

stromend water. De meeste 

mensen hebben geen klamboe en 

lopen dus groot risico op het 

krijgen van malaria. 

 

Het gebied waar klamboes verstrekt moeten worden bestaat uit zo’n 380 “home 

steads”. In een “homestead”wonen ± 12 mensen. Vaak zijn dit samengestelde 

gezinnen. Iedereen zorgt hier voor elkaar. Zijn beide ouders overleden dan zorgt 

het dorp er voor dat deze kinderen worden opgevangen worden in een ander gezin. 

Ze verdienen hun geld met het maken en verkopen van houten souvenirsof manlief 

werkt in de grote stad  en komt af en toe een keer naar huis. Ook medische zorg is 

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


een lastig verhaal. Hiervoor moet men naar de grote stad. Geen eigen vervoer en 

de mensen zijn vaak te ziek om te lopen. 

Samen met Mr. Mpala wordt er voor gezorgd dat de klamboes op de juiste plek 

komen. Zoals bij kleine kinderen, ouderen, zwangere vrouwen. Kinderen en ouderen 

slapen met meerderen onder 1 klamboe. Door de gift van de Boekenbeurs kan in 

juni 2013 het dorp volledig van klamboes worden voorzien. 

 

Info: www.wishfulafrica.nl en www.facebook.com/wishfulafrica 

 

Liet Aussemsfonds 

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. 

Informatie: boekenbeurs@live.nl 

 

 

Stichting Peoples Development Association 

 

Het gaat dan vooral om voor de minst bedeelden, de kastelozen, de zogenaamde 

dalits in Madurai (deelstaat Tamil Nadu in zuid-India) en omgeving. Vooral kinderen 

en vrouwen hebben de aandacht. Doel is kinderen de gelegenheid te geven een 

opleiding te volgen, waardoor hun kans om zelfredzaam een eigen leven te kunnen 

opbouwen aanzienlijk wordt vergroot. 

 

Twee belangrijke projecten van de stichting zijn: 

- een weeshuis 

- een middelbare technische school waar kansarme kinderen uit de omgeving een 

vakopleiding krijgen. Je moet dan denken aan automonteur, rijschoolhouder, IT-

opleidingen en textielopleidingen voor vrouwen. 

- In voorbereiding hebben ze een project dat zich richt op de rechten van vrouwen 

en kinderen. In dit project gaat het vooral om voorlichting en bewustwording. 

  

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor het weeshuis Min of meer toevallig is 

het weeshuis tot stand gekomen. Het is begonnen met de zorg voor twee kinderen, 

http://www.wishfulafrica.nl/
http://www.facebook.com/wishfulafrica
mailto:boekenbeurs@live.nl


die niet meer dun hun oma verzorgd kon worden. Deze oma werd ernstig ziek en is 

overleden als gevolg van het werken in een steengroeve. 

De stichting PDA heeft de beschikking over en huis met een capaciteit van 50 

kinderen. Op dit moment worden 27 kinderen opgevangen. Deze kinderen krijgen 

een thuis, met eten, onderdak, verzorging. De kinderen gaan ook naar school. Doel 

blijft dat als ze oud genoeg zijn, ze op eigen benen een eigen leven kunnen 

opbouwen. 

  

Voor de kosten van het weeshuis is PDA geheel afhankelijk van giften.  

De kosten voor één kind op jaarbasis bedragen ca  Euro 640, of de totale kosten 

van het weeshuis bedragen ca. Euro 1425 per maand. 

 Info:   joevelu.pda@gmail.com   

 

 

Stichting Colourful Children 

 

Bouwen van een werkplaatsje waar oudere kinderen wat 

arbeid kunnen verrichten. Hierdoor worden de jongeren 

beter voorbereid op toekomstig werk. Dit maakt onderdeel 

uit van een school en hostel voor verstandelijk 

gehandicapte kinderen in Namakkal. In 2011 is 

hostel/school uitgebreid 

naar 150 kinderen.  

 

Voor meer info: 

www.colourfulchildren.nl 

 

 

 
Stichting  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 

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

studiebeurzen. 

 

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

group.html       en       acg_guatemala@hotmail.com 

 

http://www.colourfulchildren.nl/
mailto:acg_guatemala@hotmail.com

