
 Overzicht van de goede doelen die in 

2014 een gift ontvingen 
 

Op 13 mei 2014 werden van de opbrengst van de 40e 

boekenbeurs de cheques uitgereikt aan de diverse 

goede  doelen. Omdat de werkgroep 40  jaar geleden 

werd opgericht om de Vincentiusvereniging  te 

ondersteunen bij hun ontwikkelingsprojecten in India, 

werd voor deze jubileumbeurs voor  2 hoofdprojecten 

in India gekozen. Naast de 2 hoofdprojecten (no. 1 en no. 2)  ontvingen nog  14 andere 

projecten een (kleinere) bijdrage.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerst een kort overzicht , daarna uitgebreider informatie per project. 
 

nr. 
Aanvrager Land Projectgegevens 

Vertegenwoordigd 
door: 

 
    

1 Vinc.Ver. Nederland India 
Bouw van 48 huisjes en instrumenten voor 
oogziekenhuis. 

Hr. A. ten Velde 

2 Stg. Solidair met India India Bouw toiletten bij school en internaat. Hr. J .A. Holleman 

3 Liet Aussemsfonds Brazilië Opvang (geestelijk) gehandicapte vrouwen Mw. R. Mensink 

4 
Stg.Indian Mother and 
child 

India Bouw basisschool voor 350 ll.  Hr. J. Hermes 

5 Flor Ayuda Guatemala Onderwijs.  Mw. T. Rovers 

6 Kinderhuis Salomon Klein 
Bolivia Kindertehuis 

Zr. Lucia / 
 Mw. Visser 

7 Nav Jeevan India Straatkinderen  Verhinderd 



8 Stg. Lien Doi Vietnam Aanleg weg weg + huisjes Mw. T. Pijenburg 

9 Stg. Melania Oeganda 
2 projecten:Stenen bakken + 
tenten/stoelen verhuren 

Mw. M. 
Trompenaars 

10 Stg. Tafadhali Tanzania 
Exploitatie vanChaloom Carehouse voor 
geïnfecteerde AIDS-patienten 

Mw. B. van de 
Ven 

11 Stg. Wishful Africa Tanzania Klamboeproject 
Mw. V. Spijkers / 
 Mw Kneepkens 

12 Stg.vrienden van Brazilie Brazilië Voor de kinderen van de bovenbouw . Hr. A. Bosch 

13 Stichting MIM 
Malawi Renovatie 2 klaslokalen 

Hr. W.van de 
Langenberg 

14 Stichting Namasté India 
Opleiding-Verbetering gezondheid 
vrouwen 

Mw. Van Heist-
Geerts / Mw. L. 
Schellen 

15 Wapendwa Stichting Kenia Bouw 2 klaslokalen basisschool € 10.000.- Verhinderd 

16 ACG Guatemala Studiebeurzen jongeren Verhinderd 

 

Hoofdproject 1:  Vincentiusvereniging Nederland - Internationale Projecten 

Een bedrag van € 7.200 wordt gebruik als bijdrage 

in de bouw van 48 huisjes in het kustgebied van de 

deelstaat Andra Pradesh in het oosten van India. 

Dit ter vervanging van lemen hutjes die bij elke 

zware storm worden vernield. De totale kosten per 

huisje van 25 m2  bedraagt € 1.500. De bijdrage van 

de Boekenbeurs wordt gebruikt voor het aanleggen 

van fundering (€ 150.- per huisje). Een gelijk 

bedrag wordt door de Vincentiusvereniging India bekostigd. Het restant wordt 

betaald door de regering van de deelstaat. 

 

Voor € 2.800.- worden 

instrumenten aangeschaft voor 

het Luke Memoria Eye Hospital in 

Perumbavoor in de deelstaat 

Kerala (ZW. India). Dit 

oogziekenhuis verstrekt al ruim 

25 jaar gratis oogzorg aan de 

arme bewoners van Kerala. Dit 

project heeft al meerdere malen ondersteuning ontvangen van de Boekenbeurs. Veel 

van de 25 jaar geleden aangeschafte instrumenten zijn aan vervanging toe. Met de 

bijdrage van de Boekenbeurs wordt daar een bijdrage aan geleverd. 

Informatie: www.vincentiusvereniging.nl 

 

Hoofdproject 2:  Stichting Solidair met India 

 

Bouw toiletten in Gulbarga, India 

De Indiase congregatie van de Sacred Hearts Brothers is werkzaam in Gulbarga 

Jewargi en omliggende dorpen. Gulbarga Jewargi  ligt in het uiterste noorden van de 

http://www.vincentiusvereniging.nl/


deelstaat Karnataka. Het betreft een zeer arme, achtergebleven regio. De tribale 

bevolking(stammen)  behoort tot de meest achtergestelde groepen. Veel mensen zijn 

werkzaam als seizoensarbeider/dagloner op de landbouwbedrijven van 

grootgrondbezitters. De Sacred Heart Brothers zetten zich in voor de ontwikkeling 

van de gemeenschap door middel van onderwijs en medische en sociale projecten. Het 

analfabetisme onder de lagere kasten is 60%. Veel kinderen van arme ouders en 

weeskinderen verlaten voortijdig de school en gaan aan het werk in kleine winkeltjes 

of in de landbouw.  

Om deze streek op sociaal, economisch en educatief gebied te ontwikkelen is er o.a. 

een school gebouwd, alsmede een internaat voor jongens en een internaat voor 

meisjes, Veel van deze kinderen hebben slechts enkele jaren onderwijs gehad of in 

het geheel niet, omdat zij als kindarbeider moesten werken. De school richt zich met 

name ook op meisjes, omdat het in de dorpen gebruikelijk is dat meisjes van jongs af 

aan met huishoudelijke taken en arbeid worden belast. Vaak worden ze al op zeer 

jeugdige leeftijd uitgehuwelijkt. Er zijn echter veel te weinig toiletten aanwezig, 

waardoor onhygiënische toestanden ontstaan. 

Om dit probleem te verhelpen worden er extra toiletten gebouwd. Dankzij de steun 

van de Vincentiusvereniging kan dit nu gerealiseerd worden. 
 

Meisjes van internaat    Kinderen bij waterpomp 

 
      

      

Info: www.solidairmetindia.nl 

 

Andere projecten die een kleinere bijdrage ontvingen: 

 

3.  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 

http://www.solidairmetindia.nl/


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. 

Info: e-mail boekenbeurs@live.nl 

 

4.  Stichting Indian Mother &Child. 

De bijdrage wordt gebruikt voor de bouw 

van een basisschool in Kalyanpur, een 

gebied in West Bengalen onder Calcutta 

(India). Het is een arm, landelijk gebied.  

De school moet plaats geven aan 350 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. Ter 

ondersteuning van dit project is een film te zien van 20 min. U kunt ( ook trailer) dit 

bekijken op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=9pqKMdP6870. 

Info: www.imcn.nl 

 

5. Stichting Flor Ayuda 

De stichting is sinds de jaren 90 werkzaam in Guatemala voor verbetering van 

gezondheidszorg en onderwijs. Een belangrijke stap was de bouw van de Dokter Theo 

bloemenschool voor basisonderwijs en 

sinds 2010 is er ook een technische 

school.  

De jongeren die de gelegenheid 

krijgen om een vak te leren kunnen 

hun toekomst met vertrouwen 

tegemoet zien. Maar.. een deel van 

hen neigt af te haken of leeft nog op 

straat. Om te voorkomen dat zij in de 

drugswereld of criminaliteit belanden 

heeft de Dr. Bloemschool een 

speciaal programma opgezet:  

 

“Kinderen van de straat” 

- Kinderen in jeugdbendes worden actief benaderd om naar school te gaan. 

- De leerkrachten krijgen bijscholing voor deze extra maatschappelijke taak. 

- Een maatschappelijk werker en pedagoog begeleiden deze jongeren. 

- In het weekend worden activiteiten en sporttoernooien georganiseerd met 

medewerking van de technische school 

 Cordaid staat achter deze aanpak. 

Info: www.florayuda.nl 

 

 

 

 

mailto:boekenbeurs@live.nl
http://www.youtube.com/watch?v=9pqKMdP6870
http://www.imcn.nl/
http://www.florayuda.nl/


6. Kinderhuis Salomon Klein (Bolivia) 

 

Hier worden kinderen opgevangen die door hun 

ouders verlaten zijn of ongewenst zijn. Zij 

krijgen voeding, gezondheidszorg en onderwijs. 

De kinderen leren van alles om later als 

zelfstandige mensen door het loeven te gaan.  

Jaarlijks gaan 2 verpleegkundigen 3 mnd. naar 

Bolivia om hulp te bieden. In 2013 is het 

kindertehuis verkozen tot beste kindertehuis 

van Cochabamba. Ook worden hier de kinderen 

begeleid als ze voor adoptie in aanmerking 

komen.  

 

Info: Stichting Amanecer van de zusters “Dochters van Liefde “van Den Bosch. 

 

7. Stichting Nav-Jeevan 

Stichting Nav-Jeevan werd opgericht in december 2002.  Nav-Jeevan betekent 

Nieuw Leven. Dit is precies wat Nav-Jeevan beoogt: de straatkinderen van Nagpur 

(India) opvangen en helpen een Nieuw Leven op te bouwen. Het zijn de kinderen van 

voddenrapers, bedelaars, stenensjouwers en riksja-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. Zij zijn gedoemd het leven van 

hun ouders te herhalen, tenzij ze geholpen worden. 

 

Nav-Jeevan startte in 2003 een school voor deze straatkinderen, later ook een 

hostel. Op school zitten momenteel 220 

kinderen, de helft verblijft ook in het hostel.  

De kinderen leren lezen en schrijven, ze 

dansen en zingen en krijgen goede maaltijden en 

medische zorg.   

 

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

 

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


8. Stichting Lien Doi 

 Lien Doi richt haar solidariteit met name op de allerarmsten. Vaak in "verafgelegen, 

meest vergeten" streken, zoals in dorpjes in de grote, waterrijke Mekong-delta, en op 

het Centraal Hoogland bij de vele etnische minderheden. 

Lien Doi beperkt zich tot kleine projecten. De projecten zijn daardoor overzichtelijk 

qua uitvoering, de financiering is (relatief) beperkt. Soms gaat de omvang van de 

gevraagde hulp de mogelijkheden van Lien Doi te boven. Lien Doi spant zich in die 

gevallen in om grotere hulpverleningsorganisaties te wijzen 

op de noden en te verzoeken om ondersteuning. In de 

afgelopen jaren heeft dat op voorspraak van Lien Doi geleid 

tot ondersteuning van concrete 

projecten door grotere 

organisaties als Cordaid, Caritas, 

het Liliane fonds en de Lepra 

stichting.  

Lien Doi maakt voor haar hulpverlening gebruik van een lokaal 

netwerk. De gekozen samenwerking dient als waarborg van 

een goede besteding van de middelen. Lien Doi maakt geen 

onderscheid in ras en geloof. Om de hulp op de bestemde 

plaats te krijgen maakt Lien Doi wel veelvuldig gebruik van de uitgebreide, op 

hulpverlening ingerichte netwerken van de kerken in Vietnam. De door Lien Doi  

gefinancierde projecten hebben echter nimmer een religieus of missionair karakter, 

ook al worden ze aangedragen door de katholieke kerk of boedistische tempel. Het 

motto dat  

Lien Doi hanteert is `waar een christen buikpijn heeft van het vervuilde water heeft 

de boedist of de vooroudervereerder dat even zo erg`. 

Info: www.liendoi.nl 

 
 

9. Stichting Melania 

De stichting steunt basisprojecten in de derde wereld, die vrouwen helpen binnen de 

eigen cultuur hun toekomst te verbeteren. De projecten ontstaan uit plaatselijke 

initiatief, worden gedragen en voortgezet door de plaatselijke bevolking zelf. 

Voorop staat het contact tussen de vrouwen over en weer; hierbij worden haalbare 

mogelijkheden gezocht en gestimuleerd. De bijdrage van “Melanie” heeft  een 

startfunctie. Het project kan zich na een beginperiode ( 1 tot 3 jaar) zelfstandig 

verder ontwikkelen. Dit om te voorkomen dat er een langdurige financiële 

afhankelijkheid voor “Melanie “ontstaat.  

 

Dit jaar worden 2 projecten ondersteund: 

- In Oeganda, in de plaats Masaka, willen 

vrouwen stenen gaan bakken. De grond in hun 

http://www.liendoi.nl/


regio is daarvoor uitermate geschikt en er is een goede markt voor. 

- In Oeganda in de plaats Kasese, wil een groep vrouwen,die t.g.v.  oorlogen en 

politieke ongeregeldheden allen weduwe zijn, tenten en stoelen gaan verhuren. 

Uit onderzoek is gebleken dat daar vraag naar is en dat daarmee redelijk geld 

verdiend kan worden. 

- Info: www.melania.nl 

 

10. Stichting Tafadhali 

De stichting zet zich in voor de allerarmsten met HIV / Aids in de stad Mwanza in 

Tanzania. De stichting zorgt er voor dat het Shaloom Carehouse  goed kan 

functioneren. In het huis vinden de volgende activiteiten plaats: 

-spreekuren gedaan door verpleegkundigen 

- voorlichting ( preventie) aan jongeren 

- medicatie aan patiënten 

- voedsel uitdelen aan de meest zieken ( maandelijks aan 

80 zieken en 73 kwetsbare kinderen) 

- schoolgeld verstrekken aan kinderen 

- organiseren van 

lotgenotencontact. 

 

 

 

Info: www.tafadhali.nl 

 

 

 

 

 

11. 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.  

Bijdrage in 2014: is  voor een nieuw klamboe project in Tanzania.  

Het sterftecijfer door malaria in Afrika is erg hoog. Deels omdat de mensen in arme 

gebieden geen geld hebben om een klamboe aan te schaffen. Maar ook omdat zij ver 

weg wonen van medische voorzieningen en deze vaak ook heel duur zijn.  

Een klein vissers -eiland in een super high malaria gebied midden op Lake Victoria. In 

Samenwerking met een Tanzaniaanse dokter willen we 300 klamboes uitreiken. De 

http://www.melania.nl/
http://www.tafadhali.nl/


dokter gaat vooraf, tijdens en aan het einde van het project met de duur van 6 

maanden de resultaten over malaria gevallen en de ernst ervan in kaart brengen. Dit 

project helpt twee doelen. 1) De mensen op de afgelegen eiland worden beschermt 

tegen malaria 2) We steunen het onderzoek van onze Tanzaniaanse partner.  

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

12. Stichting Vrienden van Brazilië  

Boekenproject. 

Op de parochieschool studeren veel arme kinderen. Omdat het 

een parochieschool is krijgt men geen subsidie van de overheid 

voor het onderwijs. Men  krijgt geld om de kinderen in de pauze 

wat te eten te geven, dit krijgen alle scholen in Brazilië.  

Op de staats en gemeentelijke scholen vallen veel lessen uit en 

wordt slecht onderwijs gegeven waardoor het gebeurt dat kinderen van 10 jaar 

nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Daarom willen veel ouders dat hun kinderen op 

de parochieschool studeren maar hiervoor moet men een maandelijks schoolgeld 

betalen.   

 

Doel van het Project is: 

 

Betere studie mogelijkheden geven aan kansarme kinderen uit arme gezinnen die hier 

op de parochieschool “Colégio São Vicente” studeren en  voor wie het erg moeilijk is 

om studieboeken te betalen. In Brazilië moeten de ouders, van kinderen die op deze 

parochiescholen  of particulieren scholen studeren, zelf de studie - werkboeken voor 

hun kinderen kopen.  

Het gebeurt vaak dat kinderen uit arme gezinnen op school zijn zonder  boeken omdat 

de ouders simpelweg niet genoeg geld hebben 

om het te kopen. De keuze is boeken of 

zonder kleding of voeding. Er zijn ouders die 

zelf maaltijden overslaan om de kinderen op 

de parochieschool te kunnen laten studeren. 

Ze doen alles om het schoolgeld op tijd te 

betalen maar er blijft dan niets over om 

boeken te kopen. Zoals hier in het binnenland 

doet de school de bestelling en halen (kopen) 

de ouders de boeken op school omdat van 

deze boeken hier in het binnenland geen 

uitgevers zijn. 

Info: www.vriendenvanbrazilie.nl 

 

http://www.wishfulafrica.nl/
http://www.facebook.com/wishfulafrica
http://www.vriendenvanbrazilie.nl/


13. Stichting Miriam in Malawi 

 

Project van de stichting Mirjam In Malawi. 

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 meeste van deze dorpjes hebben zelf geen 

lagere school en zijn aangewezen op de scholen in 

Bembeke zelf, wat betekent dat de kinderen elke 

dag tot meer dan een uur, zowel heen als terug, 

moeten lopen om naar school te gaan. 

 

Dit was tot voor kort ook zo in Nachilambo, een van de kleine dorpjes in de Bembeke 

regio. 

Bijna twee jaar geleden is op initiatief van het dorpshoofd door de mensen van de 

Gemeenschap begonnen met het bouwen van een schoolblok met twee klaslokalen. 

Op dit moment zijn er meer dan 400 kinderen die gebruik maken van deze school en in 

september zal dit aantal naar verwachting toenemen tot 600, wat betekent dat 

onderwijs moet worden gedaan in de open lucht. 

Om dit laatste te voorkomen, probeert de stichting Mirjam In Malawi de school te 

helpen, door de  bouw van een nieuwe schoolblok met 3 klaslokalen te financieren. 

De bijdrage van de Boekenbeurs zal aan dit project worden besteed. 

 
Info: www.stichting-mim.nl 

 

14. Stichting Namasté 

 

Project:  

health care voor jonge moeders en kinderen in Chabi. 

Mandia district, India 

Dit project wordt uitgevoerd in 4 dorpen dichtbij Harratola 

in Madja Pradesh, te weten: Satiya, Bargaom, Aurai en 

Bagharmunda. Ziekten zoals malaria, geelzucht, tyfus etc. 

Komen veel voor in dit gebied. Ook is er in dit gebied sprake van een grote mate van 

ondervoeding als gevolg van slechte landbouwpraktijken ( er is maar 5-6 maanden per 

jaar sprake van voedselzekerheid.). 

Jonge moeders en kinderen zijn vaak slachtoffer in deze situatie. Als ze ziek worden 

is goede medische zorg vaak buiten bereik. D.m.v.  dit project worden de jonge 

moeders opgeroepen om gezondheidslessen bij te wonen, om ze op deze manier te 

helpen met de medische zorg en hen bewust te maken van hun gezondheid.  

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


Daarnaast zal het project er ook voor zorgen 

dat kinderen van 0-14 jaar meer betrokken 

zijn bij hun studie, d.m.v.  het opzetten van 

jongerencentrums en studiecentrums in ieder 

dorp. 

Info: www.namaste-india.nl 

15. Stichting Wapendwa (Kenia) 

De Wapendwa Stichting heeft tot doel het realiseren en onderhouden van een 

weeshuis,het Wapendwa Childrens Home in Kakamega, een district in de provincie 

West-Kenia. In deze zeer dichtbevolkte provincie hebben veel kinderen hun vaak nog 

jonge ouders verloren door aids. Familieleden om de kinderen op te vangen zijn er 

vaak niet, of zijn te oud en fysiek en financieel niet in staat voor kleine kinderen te 

zorgen . het volgend project is de bouw van een basisschool voor jongens en meisjes. 

De benodigde grond is al aangekocht en de bijdrage wordt gebruikt voor de bouw van 

de eerste 2 lokalen.   

Informatie: www.wapendwa.nl  

 

16. 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 

 

 

Henk Brants, secretaris Werkgroep Boekenbeurs 

e-mail: boekenbeurs@live.nl 
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