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Naam fonds
Stg. Bambale
Stg. Kansarmen Sri Lanka
Stg. Sociaal Restaurant Eethuis Het Anker
Stg. Wishful Africa
The Women of Colaborative hans
Happy Hearts Mexico
Stg. Leprosy Welfare Aid India
Stg. Namasté India
Stg. Ouderenzorg Moldavië
Stg. Solidair met India
Stg. Thembalethu
Vilcabamba
Stg. Mirjam in Malawi
Vincentiusvereniging Nederland
Liet Aussemsfonds
Stg. Rising Stars

Land
D.R. Congo
Sri Lanka
s-Hertogenbosch
Zuid-Afrika
Oeganda
Mexico
India
India
Moldavië
India
Zuid-Afrika
Zuidelijk Afrika
Malawi
India
Brazilië
Ghana

Stg. Flor Ayuda
ACG Guatemala
Stg. Vrienden van Brazilië

Guatemala
Guatemala
Brazilië

Vertegenwordigd door:
Mevr. Ikele
Joop Neefs
Mathieu Hogenboom
Germa Kneepkens
Anneke Kessels
Annèt Braaksma
Gerrit van de Ven
Maria van Heist-Geerts
Basjan Dane
Alex Peters
Frieda Janssen
Nanda Poulisse
Wil vd Langenberg
Alfons ten Velde
René Kok
Jaap Matser
Josée van Herel
AFWEZIG
AFWEZIG

Bedrag
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 3.000
€ 10.000
€ 12.500
€ 1.000
€ 500
€ 40.500

Voor meer foto’s uitreiking zie website:
http://www.gerarddenbosch.nl/index.php/foto-s-2018/2-ongecategoriseerd/1412vincentius-44ste-boekenbeurs-een-bijzonder-boekje-brabanthallen-26-28-januari-2018

Enige toelichting op de doelen.

1. Stichting Flor Ayuda (Hoofddoel)
Allereerst, wat een prachtig evenement: De 49:ste Vincentius-Boekenbeurs in de
Brabanthallen in Den Bosch en dit alles voor het goede doel.
Wij van Flor Ayuda, de stichting die dit jaar tot hoofddoel werd verkozen, hebben
mogen meegenieten van de gestroomlijnde organisatie en de inzet van u allen als
vrijwilliger, Chapeau!!!
De Stichting Flor Ayuda is al ruim 20 jaar actief in de sloppenwijken van Sacoj en Mixco
in Guatemala. Wij steunen onderwijs, gezondheidszorg , vrouwencursussen en
gemeenschapsontwikkeling.
De scholen voor basis- voortgezet- en beroepsonderwijs kunnen de vraag naar onderwijs
en sociale educatie niet meer waarmaken door ruimtegebrek. Op de school voor
middelbaar beroepsonderwijs krijgen de leerlingen buiten les in weer en wind wegens
ruimtegebrek.
Onze zusterorganisatie AGDI (enkel Guatemalteken) heeft ons een project voorstel
“uitbreiding Technische school met 5 lokalen” gedaan. Samen met u, vele andere
donateurs en een premie van Wilde Ganzen kunnen wij u trots vertellen dat het project
aan zijn afronding toe is.
Op de bijgaande foto’s ziet u de bouw en een groep dankbare leerlingen.
Zij komen uit de armoedespiraal, worden niet meer tot drugscriminaliteit verleid en zijn
de toekomstige middenklasse van Guatemala die sociaal en politiek dit straatarme en
politiek chaotische land op een menswaardiger niveau gaan brengen.

2. Stichting Rising Stars ( Bij-hoofddoel)
Project Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso, Ghana
Stichting Rising Stars helpt NGO Kings and Queens met het realiseren van een
zorgboerderij. De zorgboerderij is bedoeld om een veilige woonplek en ondersteuning te
bieden aan momenteel 10 kinderen en jongeren. Deze zijn 8 - 25 jaar jong en hebben een
verstandelijke of meervoudige beperking.
Over enkele jaren zal de zorgboerderij zelfvoorzienend en zelfstandig kunnen
functioneren. De kinderen en jongeren krijgen kansen om zich te ontwikkelen en worden
zo mogelijk betrokken bij de activiteiten in de woonvoorziening en in de boerderij.
De donatie van de Vincentius Boekenbeurs 2018 zal besteed worden aan het bouwen van
de tweede kippenschuur voor 2.000 legkippen.
www.rising-stars.nl

3. 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.
_________________________________________________________________
_

4. Stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen
Zonnepanelen voor CE Camilo
Maria Poulisse werkt in de krottenwijk La Paz, Barranquilla, Colombia. Zij runt daar een
tehuis voor kinderen met een handicap, genaamd CE Camilo. In CE Camilo wordt aan zo’n
300 kinderen met verschillende handicaps (zowel lichamelijk als verstandelijk) een
dagbesteding, onderwijs en therapie geboden. De Stichting Maasdriel steunt haar
Missionarissen ondersteunt haar werk en vroeg bij de Vincentiusvereniging een bijdrage
voor de aanschaf van 20 zonnepanelen, zodat ze zelf energie op kunnen wekken. Dit is
belangrijk om verschillende redenen.
Op de eerste plaats is de maandelijkse energierekening erg hoog. Schrik niet, hij is
€1415 per maand, waarvan €980 voor electriciteit en €435 voor belasting openbare
verlichting en veiligheid. Met zonnepanelen kan die rekening een stuk omlaag en dat geld
kan dan weer voor andere zaken gebruikt worden.
Op de tweede plaats staat er veel dure apparatuur in CE Camillo, met name in de
orthopedische werkplaats, maar ook zijn er natuurlijk computers voor het
administratieve personeel. Iedere keer als de stroom uitvalt, en de apparatuur
overschakelt op het noodaggregaat, krijgt deze apparatuur een klap. Met een constante
stroomaanvoer via zonne-energie, wordt de levensduur van de apparatuur verlengd.
Op de derde plaats wordt het met zonne-energie betaalbaar om airconditioning te laten
draaien. De gemiddelde temperatuur in Barranquilla is 35 graden en zowel het personeel
van CE Camilo als de gehandicapte kinderen hebben veel last van de hitte. Het personeel
is goed geschoold en vele van hen komen van buiten de krottenwijk waar CE Camilo staat.
Deze mensen zijn gemotiveerd om in deze wijk voor deze kinderen te werken, maar ze
zijn niet gewend aan ruimtes zonder airconditioning. Willen ze dus goed geschoold
personeel behouden, dan is airconditioning een must.
Op de vierde plaats zijn zonnepanelen in Colombia, net als hier in Nederland, een
duurzame en milieuvriendelijke bron van energie. En, de zon schijnt er volop!
http://www.missionarissenmaasdriel.nl

5. Stichting Miriam in Malawi (MIM)
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 enige middelbare school
beschikt over 4 in slechte staat verkerende klaslokalen. De gift wordt besteed voor de
inrichting van een natuur/scheikundelokaal.
Info: www.stichting-mim.nl

6. Vincentius Nederland Internationale projecten.
http://www.vincentiusvereniging.nl/india.php

7. The Women of Collaborative hands In Jinja (Oeganda)
Louis Kessels, werkend als missionaris in Oeganda heeft zich, naast zijn gewone taak als
leraar Exegese op een seminarie, het lot van een bijna vergeten groep vrouwen
aangetrokken. Deze vrouwen zijn H.I.V. geinfecteerd en daarom verstoten door hun
man, familie, en omgeving. Ze zijn gevlucht en worden nu als groep opgevangen in Kiko,
een dorp in de buurt van Jinja. Een zuster, Zuster Virginia, is aangesteld als hoofd
dagelijkse zorg. Louis houdt toezicht en probeert zo mogelijk activiteiten te
ondersteunen.
Op basis van eigen voorkeur zijn deze vrouwen ingedeeld in verschillende subgroepen:
een naai-groep, een groep die een kippenproject heeft, een groep met een
varkensproject en een groep, die pinda's fijn maalt en het pindameel vekoopt. Deze
groepen proberen door hun bezigheden geld te genereren voor eten en voor schoolgeld
voor de kinderen. De naai-groep is het meest succesvol. Ze maken erg leuke dingen, die
ze kunnen verkopen. Bij de andere groepen gaat het moeizamer, de ene dag gaat het
beter dan een andere dag. We moeten echter niet uit het oog verliezen dat deze
vrouwen niet erg sterk zijn en dat komt voornamelijk doordat ze niet behoorlijk te eten
hebben. Deze vrouwen gebruiken medicijnen, daarnaast is het van belang dat ze goed
eten en omdat het daar nogal eens aan ontbreekt, kunnen ze makkelijk ziek worden.
Een paar keer per jaar komen ze allemaal samen. Die dag begint dan met een H. Mis en
daarna krijgen ze een maaltijd. De kinderen eten ook mee en vaak wordt er ook eten
mee naar huis genomen.

8. Happy Hearts Mexico
Happy Hearts Mexico is opgericht onder de paraplu van Happy Hearts Verenigde
Staten. De Stichting is opgericht in 2006 na de tsunami en inmiddels actief in 13 landen.
Zij herbouwt en restaureert scholen vernietigd of beschadigd door natuurrampen opdat
voor overlevende kinderen de situatie zo snel mogelijk genormaliseerd wordt. En opdat
volwassen overlevenden hun handen vrij hebben om de algehele situatie te normaliseren.
Ook Mexico staat continu bloot aan natuurgeweld: overstromingen, orkanen en
aardbevingen. De aardbevingen van het najaar van 2017 hebben in 10 verschillende
staten 17.000 scholen beschadigd.
www.hhmexico.org

9. Stichting Leprosy Welfare Aid India
In grote dank aanvaarden wij u gift van € 1.000 voor bovengenoemde stichting. Deze is
zeer welkom voor een prachtig doel. Op een trektocht door Noord India ontmoette ik
‘bij toeval’ Dr. Ved Bharadwaj in Agra. Hij liet mij kennis maken met een klein Lepra
centrum. De confronterende ervaring met de in dit centrum wonende lepra patienten
besloot mij om direct na thuiskomst te helpen middels de oprichting van een stichting.
Ik citeer Dr. Ved.
To cater to the needs of destitute poor leprosy patients by providing them long term free
boarding, lodging and other facilities to make their life acceptable.
To help the leprosy patients having deformity for correcting the affected organs using
reconstructive surgery.
We plan to develop ‘Kusht Seva Sadan’ as training centre to educate community and school
children regarding all important aspects of leprosy with an aim to detect leprosy at an early
stage and eradicate stigma against leprosy at all levels. This will also help in preventing
deformity in leprosy.
It is proposed that more number of deformed leprosy patients be helped for reconstructive
surgery as to help them for proper rehabilitation in the society.

10. Stichting Namasté India
Onder leiding van Zusters en plaatselijke assistenten is in 3 dorpen een soort
bewaarschool (ECCC) gestart, maar dan met voeding voor de kinderen en begeleiding van
de ouders, evenals een learnersclub, waarin lagere school kinderen bijles krijgen zodat
ze hun onderwijsachterstand inlopen.
We gaven dit project als naam mee: ‘childfocused’ dorpsontwikkeling in Bargaon,
Rengajhori en Pahatsara. Deze kinderen krijgen daar hun eerste scholing maar vooral
ook goed voedsel. Dat levert een veel betere groei en gezondheid op. Hun ouders zijn
daar zeer blij mee, zelf kunnen ze dit niet opbrengen. Wel bieden de ouders
ondersteuning en komen ze elke twee maanden bij elkaar om ook zelf onderwezen te
worden in opvoeding etc. Bovendien gelden deze zgn. ‘anganwadis’ als voorbeeld voor
andere dorpen, maar ook voor de lokale overheid. Voor de kinderen van de lagere
schoolleeftijd geven de leraren in het dorp ‘tuition-lessen, wij zouden zeggen bijlessen,
zodat deze kinderen beter mee komen in het onderwijsprogramma. Maar ook andere
onderwerpen worden er behandeld, hygiëne, algemene ontwikkeling, lessen in moraal en
gaan ze jaarlijks enkele dagen de natuur in met een zomerkamp. ‘Wij weten inmiddels uit
de verhalen en bezoeken ter plaatse hoe zeer we de plaatselijke bevolking hiermee
kunnen helpen. Waar voor Vincentius als basisprincipe geldt: ‘Elk mens telt’, geldt voor
Namasté India het principe ‘Elk kind in India telt’.

11. Stichting Ouderenzorg Moldavië
Stichting Ouderenzorg Moldavië steunt sinds 2002 bejaardencentrum Sunrise in de
plaats Straseni in Moldavië. Dit bejaardencentrum ondersteunt alleenstaande en zeer
arme bejaarden. Die kunnen niet meer voor zichzelf zorgen en hebben geen familie of
vrienden die zich om hen bekommeren.
Waar ligt Moldavië?
Moldavië geldt als het armste land van Europa en ligt ongeveer
2200 km van Nederland.
Vroeger was Moldavië onderdeel van de Sovjet-Unie, maar sinds
1991 is het een zelfstandige republiek. Het land is na de
verzelfstandiging alleen maar armer geworden, armer zelfs dan
veel Afrikaanse of Aziatische ontwikkelingslanden. Bejaarden zijn
hun spaargeld en pensioen grotendeels kwijtgeraakt.
Bejaardencentrum Sunrise
Sunrise biedt de bejaarden een plek om onder de mensen te komen. Een warme maaltijd,
een warme douche, de wasserette en sociale en medische ondersteuning, allemaal
broodnodig voor een menswaardig bestaan.
Meer info: www.ouderenzorgmoldavie.nl

12. Stichting Solidair met India
Proj. 36080 Echo Spandana Bangalore
Echo (Empowerment of Children and Human Rights Organisation) vangt 15 kinderen op
die met justitie in aanraking zijn geweest. Het betreft kinderen onder de 14 jaar. Een
aantal heeft op straat geleefd. Waar mogelijk gaan de kinderen terug naar huis of ze
worden opgevangen in een hostel. Echo verschaft de middelen (schoolfees, uniformen,
boeken, schooltas) om de kinderen naar school te laten gaan. Daarnaast krijgen de
kinderen persoonlijke begeleiding. Dit is nodig omdat ze uit moeilijke omstandigheden
komen. Tevens worden de ouders en kinderen, waar nodig, juridisch bijgestaan en
krijgen ze medische zorg.
Er vinden huisbezoeken plaats om ook de ouders te begeleiden in het proces van
terugkeer naar de maatschappij en om te voorkomen dat de kinderen wederom op straat
of in de criminaliteit belanden. Ook zijn er contacten met de politie om te
bewerkstelligen dat de kinderen op een goede en rechtvaardige manier behandeld
worden.

Echo helpt de kinderen door gestructureerde dagprogramma’s aan te bieden en
basisonderwijs en voortgezette opleidingen te laten volgen. Behalve onderwijs worden
ook activiteiten ondernomen, zoals yoga, tuinieren, wedstrijden, persoonlijke
ontwikkeling. En niet te vergeten, culturele activiteiten zoals zang en dans. Hiermede
wordt ook een goede basis gelegd om de kinderen meer zelfvertrouwen te geven en te
groeien. Daarnaast worden ook de ouders begeleid, zodat de kinderen na terugkeer in de
maatschappij weer zo goed mogelijk opgevangen kunnen worden.

13. Stichting Thembalethu Nederland
Stichting Thembalethu zet zich in voor de vele weeskinderen in de provincie
Mpumalanga in Zuid-Afrika. Kinderen waarvan de ouders overleden zijn aan aids. In
2004 hebben wij de Stichting in Nederland opgericht. Wij werken met de 3 O’s
Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning.
Wij hebben tot nu toe al 50 huisjes gebouwd en afgelopen najaar is de derde kidsclub
opgeleverd. De huisjes zijn speciaal bedoeld voor de kindgezinnen, kinderen van 13-14
jaar die voor hele gezinnen moeten zorgen vaak onder erbarmelijke omstandigheden.
In de dorpen rondom Thembalethu zijn ruim 5000 weeskinderen, soms is er een oma of
tante die voor hen zorgt. Zo niet, dan moeten dat jonge kinderen doen.
In Zuid-afrika is een schooluniform verplicht. Stichting Thembalethu zorgt voor
uniformen. Per jaar deelt zij tussen de 50 en 100 uniformen uit. Zonder uniform kan een
kind niet naar school.
Intensief kontakt is nodig met Zuid-Afrika, elk jaar gaan bestuursleden en vrijwilligers
op eigen kosten vanuit Nederland naar Zuid-Afrika. Wij bekijken de stand van zaken en
stimuleren de voortgang van de processen. Wij bieden advies en expertise en zo nodig
noodhulp.

http://www.thembalethu.nl/

14. 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

15. Stichting Bambale
Grote renovatie verloskamers gezondheidscentrum OMECO.
Ook dit jaar mogen wij ons weer verheugen op een bijdrage van de Boekenbeurs
Vincentius.
Momenteel is de renovatie van het gezondheidscentrum OMECO in Inkisi, D.R. Congo in
de laatste fase. De verloskamer werd volledig gerenoveerd en de kraamafdeling en
ziekenzalen krijgen verhoogde plafonds, grotere ramen en nieuwe tegelvloeren.
Om het renovatieproject compleet te maken zijn nog nieuwe bedden en een verlosbed
nodig. Het huidige verlosbed is al tientallen jaren oud en erg onhygiënisch, de bedden
hebben versleten matrassen en roestige spiralen.
Mede dankzij uw bijdrage kunnen we deze materialen aanschaffen, zodat we de
verloskamer weer compleet kunnen maken en de vrouwen van Kisantu op een veilige
manier bij kunnen staan bij de geboorte van hun kind. Ook kunnen hiermee medische
materialen in de verloskamer zoals een babyweegschaal, hartslagmeter voor de baby en
een bloeddrukmeter aangekocht worden.
Dank voor uw steun!
www.bambale.dse.nl

16. Stichting Kansarmen Sri Lanka
De bijdrage uit de Boekenbeurs 2018 zal besteed worden aan een watervoorziening voor
een plattelandsschool.
Wij zijn gespecialiseerd in Water en Sanitatie en actief voor de armste
plattelandsscholen in Sri Lanka. De projecten worden uitgevoerd door onze locale
zusterstichting Kansarmen Sri Lanka Foundation. We ontvangen wekelijks verzoeken
voor ondersteuning, vooral op het drinkwatergebied. De projectkosten voor een school

variëren van € 3.000 tot € 8.000 (maatwerk). Inmiddels zijn er een 190-tal kleinschalige
projecten gerealiseerd (zie site: projecten gereed). Op de plattelandsscholen in Sri
Lanka verzorgen we de gezondheidslessen.
Onze sterke kant is motivatie en waterkennis, zowel in Sri Lanka als Nederland. Twee
maal per jaar worden vanuit Nederland de vele projecten in Sri Lanka bezocht, reis- en
verblijfkosten worden uit eigen beurs betaald. Dus geen overheadkosten.
De door onze stichting ontvangen donaties kunnen mede ondersteund worden door Wilde
Ganzen. Inmiddels hebben we met succes al verschillende contracten afgerond met
Wilde Ganzen, hun ondersteuning loopt als een rode draad door onze projecten (zie
website).
Wat kunt u verwachten van Stichting Kansarmen Sri Lanka?




Indien gewenst verzorgen wij voor uw vrijwilligers een presentatie.
Een duurzaam projectresultaat.
Volledige verantwoording en rapportage van het project in Sri Lanka.

www.kansarmensrilanka.nl

17. Stichting Sociaal Restaurant Eetheuis “Het Anker”.
Eethuis het Anker is een sociaal restaurant dat binnen Vincentiusvereniging 'sHertogenbosch als zelfstandige stichting actief is. Op 5 dagen van de week wordt hier
door vrijwilligers gekookt voor de dak- en thuislozen in Den Bosch. Én voor alle mensen
die niet in staat zijn zelf een warme maaltijd te verzorgen en een veilige, vriendelijke
plaats zoeken om te eten.
Een 3-gangen maaltijd bij het Anker kost € 3. Alle informatie over openingstijden,
maaltijden en spelregels vindt u
https://www.vincentiusdenbosch.nl/activiteiten/eethuis-het-anker/

18. Stichting Wishful Africa
http://www.wishfulafrica.nl/

19. Stichting Vrienden van Brazilië
De Stichting Vrienden van Brazilië heeft tot doel om kansarme kinderen in Brazilië te
helpen door het geven van onderwijs, eten en huisvesting.
Ook incidentele projecten ondersteunen we. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
speeltoestellen voor een kinderdorp, opknapbeurt voor een crèche, medische zorg die
mensen onmogelijk zelf kunnen betalen.
Ons speerpunt is onderwijs omdat hiermee aan een toekomst gebouwd kan worden.
Ons motto is: Geniet van het leven, laat kansarme kinderen dat ook beleven.
Meer informatie op onze site: www.vriendenvanbrazilie.nl

