
 

 

Opbrengsten boekenbeurs 2020 zijn verdeeld. 
 
Goede doelen opbrengst beurs 
De afgelopen boekenbeurs van Vincentius in de Brabanthallen heeft een bruto omzet 
gehad van iets meer dan zestig duizend euro. Hiervan is bijna veertig duizend euro 
uitgekeerd aan goede doelenorganisaties met name in de derde wereld.  
 
Uitdeelavond  
Vanwege de Coronacrisis is de geplande uitdeelavond, die altijd in het Sint Janslyceum 
plaatsvindt, dit jaar geannuleerd. De werkgroep boekenbeurs van Vincentius heeft 
intussen wel de sponsorgelden gestort op de rekeningen van de organisaties wiens 
aanvraag positief is bevonden. 
 
Het hoofddoel Amara Foundation 
Dit jaar was de Amara Foundation (gevestigd in Uden) hoofddoel van onze beurs. Deze 
stichting ontving 10.000 euro te besteden aan de kosten van onderwijs en verbetering van 
de woonsituatie voor pleeggezinnen van kinderen die primair onderwijs of secundair 
onderwijs volgen, in Kenia. 
 
Naast de organisatie van het hoofddoel, schonken we vanuit de werkgroep boekenbeurs 
Vincentius ’s-Hertogenbosch aan meer dan tien andere organisaties, kleinere giften die in 
omvang varieerden van 250 tot 5.000 euro. Samen opgeteld voor bijna veertigduizend 
euro. (zie lijst hieronder) 
 
Schenkingsbeleid 
Het schenkingsbeleid van de werkgroep boekenbeurs is met onmiddellijke ingang 
aangescherpt.  
 
Het aantal giften zal met ingang van 2021 worden beperkt tot maximaal zeventien doelen. 
Uitsluitend onderbouwde aanvragen komen in aanmerking. Daarmee bedoelen wij: De 
aanvraag is gericht op een doel in een ontwikkelingsland buiten Europa. Educatieve 
doelen hebben voorrang bij een eventuele selectie. We hanteren de volgende 
uitgangspunten: 

• Uitsluitend stichtingen en verenigingen komen in aanmerking als hoofdproject.  

• Aanvragers moeten zijn gevestigd in Noord-Brabant.   

• Stichtingen, verenigingen of privépersonen die relaties hebben met de 

Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch hebben voorrang op aanvragers die dit niet 
hebben.  

• Aanvragen ontvangen na 30 november worden niet opgenomen op de lijst met te 

beoordelen aanvragen en deze doelen ontvangen dus geen gift. 

• Als u drie jaar op rij een bijdrage uit de inkomsten van de Boekenbeurs heeft 

ontvangen, dan komt uw doel voor de twee daarop volgende kalenderjaren niet in 
aanmerking voor een gift.  

• Aanvragers die niet binnen drie weken reageren op vragen of opmerkingen 

gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de aanvraag is verstuurd, komen niet 
in aanmerking voor een gift. 

 
De Werkgroep Boekenbeurs kiest het hoofdproject voor 1 oktober. Het hoofddoel levert 
vrijwilligers voor de opbouw, inrichting, verkoop en het opruimen van de beurs en werkt 
mee aan de PR campagne ter voorbereiding van de aankomende Boekenbeurs. Wilt u 
meer weten over de spelregels, stuur een bericht naar 
boekenbeurs@vincentiusdenbosch.nl  



 

 

 
 
De complete lijst van organisaties die een cheque mochten ontvangen, volgt hieronder. 
 
 
 

Nr Aanvrager Doel bijdrage Land Bedrag 

1 Amara Foundation Kosten onderwijs en verbetering woonsituatie 

pleeggezinnen voor weeskinderen 

Kenia 10000 

2 Stichting Nav-Jeevan Constructie nieuwe hostels en nieuw schoolgebouw India 5000 

3 Liet Aussemsfonds Opvang gehandicapte vrouwen Brazilië 3500 

4 VV Nederland -  Internationale 

Projecten 

Divers (projectlijst beschikbaar) India 2000 

5 Stichting Project Nepal Noodaanvraag voor ambulance Nepal 2000 

6 Mirjam in Malawi Onderhoud schoolgebouw en inrichting Malawi 1500 

7 Kilacha Production and Training 

center 

Aanleg vier visvijvers  Tanzania 1500 

8 Stichting Rising Stars Afbouw derde kippenschuur Ghana 1500 

9 Stichting Robin Hood Uitbreiding en beheer van Thomas Nursery School Gambia 1500 

10 Nederlandse solidariteits-

vereniging Kwataniza 

Schoolmeubilair (30 tafels en 300 stoelen) voor 300 

kinderen voor "Sky is the Limit" school  

Oeganda 1000 

11 St. Maasdriel steunt haar 

Missionarissen 

Ondersteuning projecten van drie missionarissen uit 

Kerkdriel 

divers 1000 

12 Stichting Ouderenzorg 

Moldavië 

Opvang van zeer arme ouderen Moldavië 1000 

13 Zweli Foundation Onderdak en ondersteuning weeskinderen Zuid-Afrika 750 

14 Soroptimisten "De Meierij" Bomenproject van stichting Jalihal t.b.v. beter 

microklimaat  

India 750 

15 Kindertehuis in Jakarta Ondersteuning kindertehuis Stichting Vincentius Indonesië 500 

16 St. Go for Africa Bouw praktijkgarage bij technische school Gambia 500 

17 Stichting Wishful Africa Sanitaire voorzieningen bij dagopvang Tanzania 500 

18 Stichting Bambale Deuren en kozijnen in nieuwe klaslokalen Congo 500 

19 Flor Ayuda Ondersteuning van beroepsgericht onderwijs Guatemala 500 

20 Stichting Colourful Children Microkredieten India 500 

21 Women of Mpumudde Project binnen bisdom om vrouwen te leren lezen en 

schrijven 

Oeganda 500 

22 Sociaal Restaurant Het Anker Ter besteding naar eigen inzicht Nederland 500 

23 Privépersoon Drinkwaterproject Gambia 250 

 
 


