
 

Overzicht giften 2017 

Op 4 april  2017 werd het grootste deel ( nl. € 35.500) van de 
opbrengst van de 43e 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.-.  

Hieronder een overzicht met daarna van sommige projecten nog enkele 
toelichtingen. 

Naam LAND
1 Stg. World Child Care Myanmar
2 Stg. Mirjam in Malawi Malawi
3 Liet Aussemsfonds Brazilië
4 Vincentiusvereniging Nederland India
5 Stg. Bambale D.R. Congo
6 Stg. Namasté India India
7 Stg. Lien Doi Vietnam
8 Stg. Flor Ayuda Guatemala
9 Stg. Jalihal via Soroptimistenclub De Meierij India
10 Stg. Wishful Africa Oeganda
11 Stg. Sociaal Restaurant Eethuis Het Anker Nederland
12 Stg. Kansarmen Sri Lanka Sri Lanka
13 Stg. Bewa Ghana Ghana
14 Casey Troy Foundation Kameroen
15 Stg. Solidair met India India
16 Stg. Ouderenzorg Moldavië Moldavië
17 Stg. Bolera Palms School Malawi  

Ad 1.  HOOFDDOEL 

Stichting World Child Care 

Stichting World Child Care uit Berlicum ondersteunt kansarme (wees)kinderen en 
jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan 
gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World 
Child Care is momenteel met name actief in Myanmar (Birma). Op de Phaung Daw Oo 
High School in de stad Mandalay krijgen dagelijks 8.000 kansarme kinderen gratis 
onderwijs. De stichting is op het schoolterrein in 2008 een weeshuis gestart. Dat is 
uitgegroeid tot een woongroep van 200 kinderen. De groep bestaat uit weeskinderen, 
straatkinderen en kinderen van etnische afkomst. Voor de jongeren die klaar zijn met 
hun middelbare school heeft de stichting een Engelse vervolgopleiding opgezet. De 120 
jongeren die deelnemen aan dit Bridging programma kunnen Engels leren op drie 
verschillende niveaus en officiële Cambridge certificaten behalen. De stichting richt 
zich nu op een derde project op het schoolterrein: de nieuwbouw van een 



woonvoorziening voor 180 meisjes van etnische afkomst. Zij leven als enige groep nog 
onder primitieve omstandigheden op het schoolterrein. De bijdrage van de 
Vincentiusvereniging wordt hiervoor gebruikt. De stichting wordt gerund door een 
zestal enthousiaste vrijwilligers. Alle sponsorinkomsten gaan voor 100% naar de 
projecten. Kijk voor meer informatie en informatieve filmpjes op 
http://www.worldchildcare.org. 

Ad3. 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. 

Ad 4. Vincentiusvereniging Nederland – werkgroep Internationale 
Betrekkingen 

De gift van de boekenbeurs zal worden besteed aan:  

1. Bouw nieuw gezondheidscentrum Central Council Nellore, Deelstaat Andhra 
Pradesh.  

Deze Centrale Raad runt reeds 20 jaar een gezondheidscentrum in een  woning in 
het kustgebied van de Golf van Bengalen in het dorp Epuru Venkannapalem. Het 
centrum is bestemd voor in totaal 8 dorpen in de omgeving. Met hulp van 
de Vincentiusvereniging Nederland is deze voorziening indertijd gestart. Het 
oude pand is nu in vervallen staat, zeker ook door toedoen van de cycloon van 
december 2015. Kort geleden is er een nieuw kerkgebouw gekomen, waarmee de 
oude pastorie tot nu toe onbewoond is gebleven. Dit pand kan nu het nieuwe 
gezondheidscentrum worden. De kosten van het opknappen (cement, stenen, 
schilderen, vloeren, elektriciteit, loonkosten) zijn  € 1.330,-. Men heeft lokaal 
zelf bijeengebracht € 210,-. Van de gift van de boekenbeurs kunnen wij het 
resterende bedrag van € 1.120 hiervoor beschikbaar stellen.  

2. Reparatie van een huis  

Conferentie St. Thomas, Ferozpur City. Central Council Chandirgarh. Deelstat 
Punjab en Haryana. Vrouw met 2 dochters heeft recent haar man verloren die 
aan kanker leed. Omdat bijna al haar verdiende geld nodig is geweest voor de 
behandeling van haar zieke man, is het onderhoud van haar huis verwaarloosd. 

http://www.worldchildcare.org/


Huis verkeert in slechte staat en moet snel opgeknapt worden. Totale kosten 
zijn € 560,-. Men heeft lokaal zelf bijeen gebracht  € 70,-. Van de gift van de 
boekenbeurs kunnen wij het resterende bedrag van € 490 hiervoor beschikbaar 
stellen.  

 3. Schapen distibutie   

ConferentieMariya Rani in Patibandla, Central Council Guntur, Deelstaat Andhra 
Pradesh.   
Met dit project worden5 gezinnen aan een inkomen geholpen. Elk gezin koopt 2 
jonge schapen, verzorgen de dieren en verkopen deze later met winst, zodat men 
opnieuw het geld kan inzetten. Tevens betalen de gezinnen gaandeweg de tijd 
terug aan de conferentie, zodat ook dit geld opnieuw kan worden ingezet. Totale 
kosten € 420. De eigen inbreng bedraagt € 70. Van de gift van de boekenbeurs 
kunnen wij het resterende bedrag van € 350 hiervoor beschikbaar stellen.  

Ad 5. Stichting Bambale: ondersteuning van gezondheidscentrum OMECO. 
Afgelopen 2 jaar hebben we van de werkgroep Boekenbeurs mooie donaties  
mogen ontvangen voor de renovatie van gezondheidscentrum OMECO in Inkisi, 
D.R. Congo.   

 Als eerste kon hierdoor de bouw van een nieuw toiletten/douche blok inclusief 
septische tank en voorzieningen voor hygiënische afvalverwerking gerealiseerd 
worden. Hierdoor is de hygiëne voor de patiënten in de kliniek enorm verbeterd 
en was de dreigende sluiting van het centrum door de gezondheidsinspectie van 
de baan.  Daarna kon men een opstart maken met de volgende fase:  (nieuw)bouw 
van een verloskamer.   

OMECO wilde graag een aparte verloskamer bouwen voor meer rust en privacy en 
om het gevaar van infecties en besmetting van kraamvrouw en pasgeborene te 
reduceren.  Het project wordt hierin mede ondersteund door Wilde Ganzen.   

Doordat de staat van de ziekenzalen zorgwekkend is en door slijtage amper nog 
schoon te houden, vragen wij de werkgroep om hulp bij de 3e en laatste fase: de 
renovatie van de ziekenzalen. Ook omdat de kliniek een opleidingsplek is, dus van 
extra groot belang dat er goede faciliteiten zijn. Alleen dan kan de kwaliteit van 
de zorg op lange termijn worden gewaarborgd.  
Ook wil men zonnepanelen installeren, zodat er altijd elektriciteit is. Het doel 
van dit project is niet alleen mensen beter te kunnen behandelen en genezen, 
maar ook ziektes te voorkomen. Alleen dan kan de vicieuze cirkel van armoede 
worden doorbroken. Want als de bewoners minder vaak ziek zijn, kunnen ze meer 
werken en meer geld verdienen.  

 

 



Ad 8. Stichting Flor Ayuda 
 
Tijdens de burgeroorlog in Guatemala (1960-1996) zijn veel mensen naar de stad 
gevlucht. Vaak betrof het weduwen met kinderen zonder opleiding of werk. Zo 
zijn de sloppenwijken van El Milagro en Sacoj ontstaan. De jongeren zijn daar 
een makkelijke prooi voor criminelen en drugsbendes. Om dat te voorkomen is in 
2014 het project “Kinderen van de straat” opgericht. Het programma bestaat 
onder andere uit weekendactiviteiten zoals tochten in de natuur, timmeren, 
autotechniek, koken, enz. Hiervoor worden de faciliteiten van de Dokter 
Bloemschool en de technische school gebruikt. 
 
Jongeren willen nu eenmaal graag bij een sociale groep horen. Op deze manier 
ontstaan hechte groepen en worden ze niet afhankelijk van het lidmaatschap van 
criminele en/of drugsbendes. Als ze daarin zouden belanden, is er vaak geen weg 
meer terug. “Kinderen van de straat” geeft jongeren vertrouwen in zichzelf en in 
elkaar. Zo vormen ze een sociaal netwerk waarbij ze elkaar tot steun zijn en een 
voorbeeld voor anderen.  
 
Ad. 9 Stichting Jalihal 

Soroptimisten ondersteunen alleenstaande vrouwen in India 

Stichting Jalihal werkt voor arme, alleenstaande vrouwen op het platteland in 
India. Het dorp Jalihal ligt in het zuidoosten van de deelstaat Maharashtra. De 
projecten worden uitgevoerd in Jalihal en 21 er omheen liggende dorpen. 

De kansarme vrouwen krijgen binnen de Indiase situatie geen kans om hun 
levensstandaard te verbeteren. Omdat stichting Jalihal samenwerkt met de 
Indiase ontwikkelingsorganisatie (YeralaProjects Society) vallen ze niet in 
culturele ravijnen en kunnen ze support bieden precies daar waar het nodig is. 

Door projecten wordt aan deze vrouwen de mogelijkheid geboden om zelf een 
activiteit te starten, waardoor ze hun inkomen kunnen vergroten. De projecten 
zijn eenvoudig zijn omdat de helft van de vrouwen niet kan lezen en schrijven. 
Projecten waren achtereenvolgens: een naaimachineproject, een geitenproject, 
een noodhulpproject (vanwege meerjarige droogte) en een kippenproject. 

 

Vrouwen krijgen een beter inkomen. Dat betekent ook betere voeding, kinderen 
naar school en meer sociale contacten tussen de vrouwen onderling. Dat geeft 
geloof in eigen kunnen! 

http://www.jalihal.nl/sites/default/files/foto07_0.jpg


Omdat het klimaat in de regio van Jalihal snel, en ten nadele, verandert wil 
stichting Jalihal met een bomenproject werken aan maatregelen die verdere 
verdroging van het gebied tegengaan. 

De buitentemperatuur kan, in de zon, in de zomer, oplopen tot ruim boven de 40 
graden. Met bomen bereik je een aangename temperatuur. Bij de vrouwen komen 
eenheden van 5 of 10 bomen/struiken te staan die het huis en het erf koeler 
maken. Ook voor het kleinvee (geiten en kippen) is dat gunstig. Vermindering van 
hittestress bij de dieren zorgt voor een hogere productie en een langere 
levensduur. 

Bomen en struiken hebben niet alleen betekenis voor het klimaat op zich, ook de 
biodiversiteit is er mee gediend. Het aantrekken van vogels brengt het aantal 
muggen terug en bestrijdt zo malaria.  
En er zijn nog de vruchten, die verschillende bomen opleveren. De vruchten, 
bevatten ook vitamines en kunnen door de kinderen en vrouwen zelf gegeten of 
verkocht worden.  
 
Als grootste internationale serviceorganisatie van vakvrouwen zet Soroptimist 
International zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de 
positieverbetering van vrouwen en meisjes. Met deze donatie van de 
‘’Boekenbeurs’’ helpt Soroptimist International Club De Meierij zo’n 10-20 
alleenstaande vrouwen en hun kinderen in Jalihal met het verbeteren van hun 
gezondheid en hun levensonderhoud c.q. inkomen. Voor meer informatie: 
www.jalihal.nl en www.soroptimist.nl 
 
Ad 13. Stichting Bewa Ghana 

Stichting Bewa Ghana biedt ontwikkelingshulp in Ghana. Wij richten ons met 
name op onderwijs aan kinderen en jongeren en het bevorderen van de 
zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Samenwerking is belangrijk in onze 
projecten. Die projecten komen voort uit wensen en behoeften van onze 
doelgroep. Wij werken daarbij samen met partner Mother Cares in Swedru, in 
het zuiden van Ghana. Zij zorgen voor kinderopvang en onderwijs.  

Enkele van de projecten die door ons in Ghana zijn gerealiseerd: bouw klaslokaal, 
schoolmeubilair, zonnepanelen, watervoorziening, gaskookpitten. Lopende 
projecten zijn onder meer de aanschaf van een maismolen en de realisatie van 
een kleine veeboerderij. Daarnaast worden in Nederland zaken ingezameld 
waaraan in Ghana behoefte is. Denk hierbij aan kleding, schoenen, schooltassen, 
hulpmiddelen ter ondersteuning van de lessen.  
De gift van de Vincentius Vereniging zal worden geïnvesteerd in een nieuw 
toiletgebouw waaraan dringend behoefte is.  

http://www.jalihal.nl/
http://www.soroptimist.nl/


Uiteraard zijn wij veel dank verschuldigd aan sponsoren en vrijwilligers die ons 
mede in staat stellen onze projecten te realiseren. Onze fondsenwerving en 
activiteiten zijn ondergebracht in een stichting die is aangemerkt als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat over giften aan de stichting 
geen belasting hoeft te worden afgedragen. Wilt u meer weten over Stichting 
Bewa Ghana? Bezoek dan onze website http://www.stichtingbewaghana.nl  

Ad 14. Casey Troy Foundation 
 
De Casey Troy Foundation zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen 
voor lichamelijk gehandicapte kinderen in de South West Region van Kameroen. 
(Ikiliwindi) 
Kinderen krijgen tijdelijk onderdak, krijgen zorg en revalidatie en er wordt 
onderwijs geboden. 
Door het ontbreken van adequate verloskundige zorg worden en onnodig veel 
kinderen gehandicapt geboren en door het ontbreken van medische zorg raken 
kinderen dor ziekten vaak onnodig gehandicapt. Om deze reden wordt er in 2017 
gestart met de bouw van een moeder en kind centrum. Dit o.a. door hulp van de 
Boekenbeurs! 
 
Ad 17. Stichting Bolera Palms School 
 
De Stichting Bolera Palms School is in 2008 opgezet voor de gelijknamige school 
in het dorpje Bolera, vlakbij de stad Mangochi in Malawi, Afrika.  In 2008 is de 
school begonnen met 1 klaslokaal en ongeveer 30 kinderen. Inmiddels bestaat de 
school uit 7 klaslokalen, is de fundering voor het 8e lokaal gelegd, is er een 
toiletgebouw, een watertoren en een bibliotheek. Elke dag komen er ongeveer 
210 kinderen naar school. Naast scholing biedt de school aan alle kinderen een 
voedselprogramma. Voordat de les om 7.15u begint, krijgen de kinderen vanaf 
6.30u ontbijt: pap (“likuni phala-porridge”, aangeraden door de World Health 
Organisation en het World Food Program). De kinderen krijgen les volgens een 
vast lesplan- en rooster. Om 10.00u hebben de kinderen pauze en krijgen ze 1 of 
2 stuks fruit (afhankelijk van het seizoen). Van 10.30u tot 12.00u is het tweede 
deel van de lessen. De kinderen komen drie keer per week ook ’s middags (dit is 
wel afhankelijk van de warmte). Kijk op www.bolerapalmsschool.nl voor meer info 
of 'like' ons op FaceBook 'Bolera Palms' en volg daar al het nieuws uit Malawi en 
Nederland. 
 
 

http://www.bolerapalmsschool.nl/

