
 Overzicht van de goede doelen die in 2015 een gift 

ontvingen 
 

Op 21 april  werd het grootste deel en van de opbrengst van de 

41e boekenbeurs uitgereikt aan de diverse goede  doelen Zoals 

gebruikelijk is er een “hoofdproject” dat tijdens de boekenbeurs 

centraal staat en ook de grootste bijdrage krijgt. Naast het hoofdproject ontvingen 

nog  19 andere projecten een (kleinere) bijdrage.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerst een kort overzicht , daarna uitgebreider informatie per project. 

 
Giften 41e Boekenbeurs 21 april 2015 

   
Nr. Aanvrager Gift Land Project Vertegenwoordigd door: 

1 Stg. Kumbatio Ned. (Hoofddoel) 10.000 Kenia 
Life Skills Programs 

Mw. Immens 

2 Stg. Ouderenzorg Moldavië 1.000 Moldavië Div. zorgprojecten Mw. Dekkers 

3 Casey Troy Foundation 500 Kameroen Transportkosten rolstoelen Mw. Visser 

4 
Stg. Bambale  5.000 D.R. Congo Renovatie kraamkamers Mw. Ikele 

5 Stg. Kansarmen Roemenië 1.000 Roemenië Bijdrage ruimte voor medische hulp Mw.  Jilesen 

6 Stg.Benares Schoolfonds 500 India Bijdrage schoolbibliotheek Hr. Satijn 

7 Soroptomisten 1.000 Syrië/Turkije Bijdrage onderwijs vluchtelingkinderen Mw. van Gendt 

8 Jeannette Vos 500 Gambia Bijdrage verzendkosten hulpgoederen Mw. Vos 

9 Stg. MIM 1.000 Malawi Bouw leslokalen Hr.   vd Langenberg 

10 
Liet Aussemsfonds 3.000 Brazilië Opvang+verzorging  gehandicapte vrouwen Hr. Kok 

11 Actión Cultural Guatemalteca  1.000 Guatemala Studiefonds studenten Mw. B. Dröge 

12 Stg. Vrienden van Brazilië 1.000 Brazilië Gezinsondersteuning +opzetting leerbewerkerij Hr. T. van Limpt 

13  Ce Camilo 1.500 Colombia Leermiddelen bakkerijschool Verhinderd 

14 
Vincentiusvereniging Nederland 1.500 India Aanschaf rickshaws + materiaal+schapenproject Verhinderd 

15 Stg.  Melania 500 Z.Amerika Div. vrouwenprojecten Verhinderd 

16 Stg. Robin Hood 1.000 Gambia Bijdrage beroepsopleidingen Verhinderd 



17 Stg. Vilcabamba 500 Peru Gezondheiszorg + opleiding Verhinderd

18 Stg. Care For Kids Kenya 500 Kenia Bijdrage meisjesschool Verhinderd

19 Corry Tayeb 1.000 Sudan Div. activiteiten gehandicapte kinderen Verhinderd

20 Stg. Wishful Africa 500 Oeganda Training artsen/verpleegk Verhinderd

 

  

1. Hoofdproject  2015    

 

De Stichting Kumbatio draagt bij aan een stabiele toekomst van 20 kinderen die in 

hun weeshuis ‘Kiota’ op zijn gevangen in de plaats Thika te Kenia. Deze kinderen 

hebben allemaal een traumatische achtergrond, zoals mishandeling, (sexueel) misbruik 

en verlating. Dat allemaal tegen de achtergrond van ernstige armoede waarbij één of 

beide ouders niet meer leven of spoorloos zijn. Door ze een omgeving te bieden waar 

ze zich veilig voelen, voor goed en gezond voedsel te zorgen en ze naar school te laten 

gaan, krijgen ze een veel positiever toekomstperspectief.  

Het projectplan van Stichting Kumbatio is “Life Skills Program”. In het jaar 2015 en 

2016 wil Kumbatio werken aan de eigenwaarde van deze kinderen met de hulp van het 

aanstellen van een vaste psycholoog die ook in contact zal treden met de overgebleven 

familie. Daarnaast worden er verschillende dagsessies gehouden met de kinderen van 

Kiota en hun broers, zussen, eventuele vader of moeder of familiecontactpersoon. Dit 

zal begeleid worden door verschillende psychologen, waarbij de families wordt 

geleerd om te gaan met hun verleden om in het heden te werken aan de familierelatie. 

Het besef voor het kind dat het tot een familie behoort, is erg belangrijk. Daarnaast 

zal de familie geholpen worden om zelfvoorzienend te worden met mogelijk micro-

kredieten. Verder krijgen andere kinderen en families in het gebied rondom Kiota en 

de kinderen van school ook de kans om mee te doen met deze sessies om op die manier 

zoveel mogelijk families te helpen 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. 

 

Info: www.kumbatio.org  

http://www.kumbatio.org/


2. 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 

 

3. 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)  

Sally, de moeder van Casey, heeft de stichting opgezet om in het deel van Kameroen 

waar zij vandaan komt (South West Region) zorg, revalidatie en onderwijs op te 

zetten voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Kinderen die tot wij er aan het werk 

gingen, vaak in hokken lagen en nooit daglicht zagen. Vorig jaar is de nieuwbouw 

geopend, een huis vanwaar uit de revalidatie gebeurd, maar waar ook tijdelijk 12 

kinderen kunnen worden opgenomen voor intensieve begeleiding en revalidatie. 

Op dit moment wordt gestart met de bouw van een studiecentrum waar de kinderen 

ook onderwijs kunnen krijgen, maar wat een multifunctioneel centrum wordt. Heel 

concreet heeft de Casey Troy Foundation  op dit moment financiële hulp nodig voor 

een transport van rolstoelen, rollators etc. Omdat de voorraad kinderrolstoelen op dit 

moment vrijwel nihil is. Kosten van zon transport 

liggen rond de 4500 euro. Dus alle hulp is heel 

welkom.  

Info: www.caseytroyfoundation.nl 

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


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

  

Gezondheidszorg in Kintanu/Kisantu, D.R. Congo 

verzorging en preventie 

Stichting Bambale kwam in 1998 in contact met een arts die zich inzette 

voor verbetering van de gezondheidszorg in de arme wijken van Kintanu/Kisantu op 

zo’n 150 km. afstand van Kinshasa. Hij vond dat goede gezondheidszorg voor iedereen 

en dus ook de armen toegankelijk moest zijn. Daarom bouwde hij een klein 

gezondheidscentrum: OMECO. 

Het bestaat nu al tientallen jaren en sinds 1982 lopen de studenten van medisch 

opleidingscentrum ITMKi er stage. De opleiding verpleegkunde en het medisch 

centrum werken nauw samen.  OMECO bestaat nu al tientallen jaren en de gebouwen 

zijn dringend aan een opknapbeurt toe. De kraamkamers/ziekenzaaltjes moeten 

gerenoveerd worden en er is behoefte aan medische apparatuur, medische materialen 

en lesmateriaal voor de opleiding.  

Het centrum wordt druk bezocht en vervult een belangrijke rol in de gemeenschap 

waar veel jonge mensen wonen. Het is zeer belangrijk dat de faciliteiten opgeknapt 

worden zodat er hygiënisch zonder gevaar van besmetting kan worden gewerkt. 

 

De doelgroep en de lokale gemeenschap worden waar mogelijk actief betrokken bij 

organisatie en ondersteuning. Zij moeten samen met de projectorganisatie de 

duurzaamheid van de projecten garanderen.  

 

Info: www.bambale.dse.nl 

 

5. Stichting Kansarmen Roemenië. 

Deze stichting heeft in totaal 60 vrijwilligers en 

geeft hulp aan de allerarmste gezinnen en 

instellingen in Roemenië. 

Elk jaar gaan 4 tot 5 

vrachtwagens met 

hulpgoederen naar 

Roemenië. De 

hulpgoederen bestaan 

uit : rolstoelen, rollators, medische artikelen, dekens, 

matrassen, kleding, schoenen. Levensmiddelen, 

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


schoolmeubilair etc.  Verder worden er door vrijwilligers huisjes / daken opgeknapt 

en/ of vervangen. Een paar keer per jaar gaat er een huisarts mee. Voor onderzoek 

ed. is eigenlijk een praktijkruimte nodig. De gift van de boekenbeurs zal hiervoor 

gebruikt worden. 

 

Info: www.hollandroemenie.eu 

 

6. Stichting Benares Schoolfonds.(India) 

 

Deze stichting maakt onderwijs mogelijk voor 

kansarme kinderen in Varanasi en Jaipur. Dat doet 

de stichting o.a. door scholen te ondersteunen, die 

voor deze doelgroep zijn opgericht en die geen 

overheidssteun krijgen en dus volledig afhankelijk 

zijn van sponsoring. Eén van de scholen die de 

stichting steunt is de “Little Stars School” in 

Varanasi. Dit is een grote school die aan bijna 900 

leerlingen een complete scholing biedt, van 

kleuterschool t/m middelbare school.  

De school heeft onlangs nieuwbouw gerealiseerd: 

een dependance van het hoofdgebouw. Daar zijn 

nog voorzieningen voor nodig, o.a. inrichting van de 

bibliotheek. De gift van de boekenbeurs zal 

hiervoor gebruikt worden. 

Info: www.benaresschool.nl 

7. Soroptomistenclub “De Meierij”  t.b.v “Syrië back to school”(Unicef) 

 Sorotimist International club “de Meierij” telt 

circa 20 leden en zet zich o.a. in voor het 

verbeteren van rechten in het bijzonder van  

vrouwen. De te bouwen school is in gelijke mate 

toegankelijk voor meisjes en jongens en is politiek 

neutraal 

SYRIE “BACK2SCHOOL 

Een verloren generatie? Dat laten wij niet gebeuren! Er leven in Turkije naar 

schatting bijna 1 miljoen vluchtelingen, waarvan de helft kind is. 

Soroptimisten in Nederland en in het bijzonder de club “de Meierij” willen er graag 

aan mee werken dat deze kinderen normaal onderwijs krijgen. 

http://www.hollandroemenie.eu/
http://www.benaresschool.nl/


In samenwerking met Unicef willen wij een school voor 2000 kinderen bekostigen. 

Hiervoor is minimaal € 300.000 nodig. Er is reeds ongeveer € 100.000 bijeen 

gebracht. 

Wij zijn dan ook zeer blij dat de Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging uit de 

opbrengst van haar boekenbeurs € 1.000 beschikbaar stelt voor onderwijs aan deze 

kinderen. 

 

Info: www.soroptomisten.nl 

 

8. Mw. Jeannette Vos. (Gambia). 

Zij is sinds 3 jaar actief in Gambia, na een vakantie in Gambia, waar ze de grote nood 

van de mensen zag, verzamelt ze allerlei hulpgoederen en werktuigen. De grote 

kostenpost zijn de transportkosten. Die zijn  € 100.- per m3. Aan gezien er per jaar 

voor 12 tot 15 m3 verzonden wordt is het steeds moeilijker om het geld bijeen te 

sprokkelen. De gift van de boekenbeurs zal besteed worden als bijdrage voor de 

transportkosten. 

 

9. 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. De 

basisschoolperiode bestaat uit 8 leerjaren en er moeten zeker nog 3 lokalen bij. 

De stichting Mirjam In Malawi wil de school te helpen, door de  bouw van een nieuwe 

schoolblok met 3 klaslokalen te financieren. Doel is dat er tenminste voor elke 

jaargroep een klaslokaal komt. Kinderen hoeven dan  iet meer 2 uur te lopen om bij 

een basisschool te komen. Als zij die afstand niet meer hoeven overbruggen, zal dat 

zeker bijdragen aan een goede ontwikkeling voor de kinderen.  

http://www.soroptomisten.nl/


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

 

Info: www.stichting-mim.nl 
 
 

10.  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. 

 

Info: e-mail boekenbeurs@live.nl 

 

11. 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   (e-mail) acg_guatemala@hotmail.com 

. 

12.  Stichting Vrienden van Brazilië  

Op de parochieschool studeren veel arme 

kinderen. Omdat het een parochieschool is krijgt 

men geen subsidie van de overheid. Alleen geld 

om de kinderen in de pauze wat te eten te geven. 

Op de staats- en gemeentelijke scholen vallen 

veel lessen uit en er wordt slecht onderwijs 

gegeven, waardoor het gebeurt dat kinderen van 

10 jaar nauwelijks kunnen lezen en schrijven. 

Daarom willen veelouders dat hun kinderen op de 

parochieschool studeren, maar hiervoor moet men 

maandelijks schoolgeld betalen. 

De gift van de boekenbeurs zal gebruikt worden voor betere studiemogelijkheden aan 

die arme kinderen van de parochieschool (“Colégio São Vicente”), voor wie het erg 

http://www.stichting-mim.nl/
mailto:boekenbeurs@live.nl
mailto:acg_guatemala@hotmail.com


moeilijk is de studie te betalen. In Brazilië moeten ouders zelf de werk- en 

leerboeken 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.  

Info: www.vriendenvanbrazilie.nl 

13.  Ce Camilo (Colombia) 

 
Het betreft (beroeps)opleidingen voor kinderen en jongeren met een handicap in 

Barranquilla.  keer voor een bakkersopleiding. De bakkerij 

heeft een dubbele functie: de jongeren leren een vak zodat 

ze na hun opleiding kunnen  bijdragen aan een gezinsinkomen 

en in de bakkerij worden veel producten gemaakt die door 

de andere kinderen en jongeren gegeten worden bij het 

tussendoortje of de warme maaltijd. ( natuurlijk niet elke 

dag taartjes !m maar er worden ook veel gebak met kaas, 

groeten of gehakt gemaakt voor de kinderen. Op deze 

manier draagt de bakkerij ook bij aan een betere voeding. 

Tussen 1998 en 2006 was het grootste deel van de kinderen 

ondervoed, nu is dat nog maar 5% en 23% zit in de 

risicogroep. De bakkerij heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.  

 

Wij willen de opbrengst graag gebruiken voor onze bakkerij:  in de aanvraag van 

oktober had ik aangegeven dat we graag bakplaten, vormpjes en mixers zouden willen 

kopen maar vorige week is de koelkast van de bakkerij kapot gegaan dus dat is nu 

prioriteit nummer 1.  

Heel veel dank voor jullie hulp. Met vriendelijke groeten 
 

Maria Poulisse  

CE CAMILO 

Info: e-mail: mariapoulisse@yahoo.com.mx 

 

14. Vincentiusvereniging Nederland - Internationale Projecten 

 
De gift van de boekenbeurs zal aan 2 projecten van de Vincentiusvereniging India 

worden besteed. Al sinds begin jaren 60 ondersteunt de Vincentiusvereniging 

http://www.vriendenvanbrazilie.nl/
mailto:mariapoulisse@yahoo.com.mx


Nederland projecten en activiteiten van zustervereniging in India. De helft van de 

opbrengst gaat naar de Conferentie in josepet, Central Council Nellore. Het project 

betreft de aanschaf van 4 vlakke rickshaws + materiaal voor verkoop van gedroogde 

vis. Deze vis , door hun mannen gevangen, wordt door hun vrouwen verkocht. De 

andere helft van de gift gaat naar de Conferentie Lordu Matha in Palakonda in 

Srikakulam.Het betreft een schapenproject.  10 gezinnen ontvangen elk een paar (2) 

schapen. Melk kan worden verkocht. Nieuwe geboorten zijn voor de gezinnen. Zij 

betalen gaandeweg aan de conferentie terug, zodat dit geld opnieuw besteed kan 

worden. 

 

Info: www.vincentiusvereniging.nl 

 

15. Stichting Melania 

 

 

Het doel van Melania is de economische 

en sociale positie van de allerarmste vrouwen in 

Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren. 

Dit doen we door vrouwen in contact te brengen 

met individuen en groepen in Nederland die 

hen willen ondersteunen bij het opzetten van 

kleinschalige initiatieven. 

Info: www.melania.nl 

16. Stichting Robin Hood ( Gambia) 

De stichting zet zich in voor financieren van onderwijs 

in Gambia. Doel is om kinderen zó op te leiden dat het 

voldoende basiskennis heeft om door te leren aan een 

“senior secondary school”. Het behalen van een diploma hiervan geeft toegang tot 

beroepsopleidingen. Hoewel Gambia een 

leerplicht kent, stelt de regering geen gelden 

beschikbaar die onderwijs voor arme bevolking 

mogelijk maken. Dit “hiaat” probeert de 

stichting op te vangen via zgn.  

kind/schoolsponsorplan. Moeilijker is het om 

financiering te vinden voor de Senior 

Secondary School. De stichting vindt het 

http://www.vincentiusvereniging.nl/
http://www.melania.nl/


echter erg belangrijk dat leerlingen ook de stap naar “student” kunnen maken, omdat 

daarmee de kans op een betere toekomst veel groter is.  De gift van de boekenbeurs 

zal hiervoor gebruikt gaan worden. 

Info: www.robinhood-gambia.nl 

17. Stichting Vilcabamba ((Peru) 

 

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. 

Info: www.vilcabamba.nl 

18. Stichting Care For Kids (Kenia) 

Het doel van deze stichting is hulp bieden aan een middelbare meisjesschool op het 

platteland in  Kenia. Na de bouw van een slaapzaal, een eetzaal en een keuken met 

berging, werd na de bouw van een laboraturiumlokaal het erkenningscertificaat 

gekregen, zodat de meeste leraren door de staat 

betaald worden. Ook zijn 4 staffhouses gerealiseerd. 

Ook is er veel gedaan aan drinkwatervoorziening en 

andere sanitaire voorzieningen. Als de in aanbouw 

zijnde 3 klaslokalen klaar zijn, moet er nog een 

slaapzaal gefinancierd 

worden. De gift van de 

boekenbeurs is dan 

ook hiervoor bedoeld. 

Info: www. http://ubuntu-bavel.nl 

http://www.robinhood-gambia.nl/
http://www.vilcabamba.nl/
http://ubuntu-bavel.nl/


19. “Miracles Sudan “ 

Miracles Sudan is opgericht in 2004 door de Brits-soedanese Jane-anne, die een 

passie heeft voor zowel gehandicapte kinderen als paarden. De missie van Miracles 
Sudan is dan ook gehandicapte Soedanese kinderen te helpen door middel van 

hippotherapy. 

De meeste gehandicapte kinderen in Soedan, vaak met cerebrale verlamming, leven in 

een heel beperkt wereldje en hebben weinig of geen kans op onderwijs. Ondanks het 

feit dat ook zij recht hebben op onderwijs worden zij op de meeste scholen geweerd, 

met het gevolg dat ze sterk aan huis gebonden en geisoleerd zijn. Door middel van de 

programmas brengt  Miracles Sudan hier verandering in. De aktiviteiten op de farm 

brengen de kinderen in contact met de buitenwereld in een groene oase in de stoffige 

stad. Met de hulp van vele, toegewijde vrijwilligers mogen de kinderen paard rijden, 

wordt hun mentale en fysieke ontwikkeling gestimuleerd,  worden spelletjes gedaan en 

wordt elementair onderwijs gegeven. Het met elkaar samen bezig zijn heeft een zeer 

positieve uitwerking op zowel de kinderen zelf als ook op hun begeleiders, veelal de 

moeders, die zorgen en ervaringen met elkaar kunnen delen. Allen genieten zichtbaar 

van de ervaring. 

In de loop van de afgelopen tien jaar groeide het programma van niets naar een 

dynamische  gemeenschap en werden allerlei activiteiten ter verbeteringen 

ondernomen. Er is een speel ruimte in aanbouw voor allerlei activiteiten, er komt  een 

leeszaaltje, er komen eenvoudige stallen voor de paarden en aandacht wordt ook 

besteed aan het vergroenen van de omgeving met o.a. de aanplant van (fruit) bomen. 

Hoewel er al veel gerealiseerd is, is het een project in voortdurende ontwikkeling en 

iedere donatie draagt bij tot verbetering en 

veraangenaming van de activiteiten. 

 

 

Informatie over het project is te vinden (in het 

engels) op: 

Facebook pagina: Miracles-Sudan Hippotherapy 

Program 

En de website: 

http://miraclessudanhomepage.blogspot.com/ 

 

20. Stichting Wishful Africa. (Oeganda) 

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 

http://miraclessudanhomepage.blogspot.com/


hulpmiddelen , onderwijs en ondernemen, sport en spel voor kinderen.  

Bijdrage in 2015:   Het door een Nederlandse vrouw geleide Hospice Tororo verleent 

palliatieve zorg en probeert door middel van biggen en geiten project zelfstandigheid 

te bevorderen van deze families. 

Voor het opleidings project van HOSPICE TORORO in OEGANDA 
 

Inleiding 

Hospice Tororo is in januari 2012 opgericht om palliatieve zorg in de oostelijke 

gebeid van Oeganda te ontwikkelen en uit te voeren. 

Hospice Tororo levert zorg op een andere manier dan 

hospices in Nederland. Wij hebben geen eigen bedden 

maar maken gebruik van bestaande faciliteiten. Wij 

leveren onze zorg in ziekenhuizen, klinieken en bij de 

mensen thuis. 

Daarnaast beiden wij niet alleen zorg in de allerlaatste 

levensfase maar vanaf het moment dat iemand 

gediagnostiseerd wordt met een ernstige levens 

beperkende ziekte. 

Gemiddeld heeft Hospice Tororo ongeveer 200 
patiënten contacten per maand. Dit breidt uit als we 

ons werkgebied stapsgewijs uitbreiden. Momenteel zijn 

we actief binnen Tororo, Busia en Mbale District . De 

totale zorg kosten komen momenteel uit op een 

gemiddelde van 150 euro per patiënt per jaar. 

 

Info: www.wishfulafrica.nl  en 

www.facebook.com/wishfulafrica 
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Henk Brants, secretaris Werkgroep Boekenbeurs 

e-mail: boekenbeurs@live.nl 
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