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U zult zich ongetwijfeld ons uitgebreide jaarverslag over 2014 herinneren wat wij
in januari j.l. toestuurden. Het bericht van het bezoek van mevrouw Jeanne van
den Hurk aan Brazilië en van onze contactvrouw Hanny Vieira uit Brazilië en de
zrs. Belien en Van Mechelen aan Eindhoven waarbij de donateurs uit die landen
waren uitgenodigd. Geslaagde bijeenkomsten om elkaar beter te leren kennen,
informaties over hun werk te ontvangen en de contacten onderling te verstevigen. Het ligt in het voornemen om eind september begin oktober mevrouw Fanny
Lopez uit te nodigen voor een bijeenkomst in Eindhoven. Fanny is onze contactvrouw voor de geadopteerde gezinnen van de stichting in India. Vanzelfsprekend
worden alle India donateurs uitgenodigd, maar wanneer u ook graag deze bijeenkomst wilt bijwonen dan bent u eveneens van harte welkom. Wel graag tijdig
even een berichtje aan onze secretaresse Jeanne van den Hurk, telefoon 0402449559 of een mailtje naar info@gezinsadoptie.nl
Algemeen
We leven in een rumoerige en verwarde wereld. Veel berichten in en uit de media van de gehele wereld zijn onheilspellend en ook in ons eigen land horen we
soms nare en vervelende dingen. Normen en waarden maar ook liefde en respect voor anderen zijn soms ver te zoeken. Het vluchtelingen probleem, zoals
dat genoemd wordt, is ook in ons land aanwezig. Toch staat in GODS woord dat
we vreemdelingen goed moeten ontvangen zoals wij dat zelf ook graag zouden
willen wanneer ons dit zou overkomen. Ik weet mij nog te herinneren dat bij de
start van onze stichting in 1980 dit onderwerp van mensen opvangen aan de



orde is geweest. De mogelijkheid om als stichting mensen uit andere landen hier
op te vangen werd snel vergeten om de eenvoudige reden dat het niet mogelijk
zou zijn om gezinnen te vinden die zich hiervoor beschikbaar zouden willen stellen. In hoeverre zijn wij mensen bereid de helpende hand toe te steken. Hoewel
intermenselijke contacten zich in heel de wereld uitbreiden is de vraag gewettigd
te stellen of mensen zich in een vreemd land met andere leefgewoonten zich liefdevol thuis zullen weten. Reden te meer om het werk van financiële adoptie
zoals dat nu in onze stichting plaats vindt waardevol te laten zijn. Mensen in
hun eigen omgeving de helpende hand bieden om zich in hun vaak benarde
situatie tot steun te zijn. Tot onze grote voldoening kunnen wij zeggen dat het
geheel ook nu, in deze minder rooskleurige tijd, goed functioneert. Wij zijn u zeer
dankbaar voor uw geweldige hulp.
Gezinnen
Door het overlijden van enkele
donateurs en wijziging van
huiselijke situaties zijn enige
gezinnen tijdelijk in de donateurspot terecht gekomen.
Ook zijn er enkele doorplaatsingen geweest. Wij vragen
u vriendelijk met ons mee te
denken en om te zien naar
een of meer mensen, familie
of vrienden, die bereid zijn om
een of meer gezinnen op te
nemen zodat we gezinnen die
nu in de donateurspot zitten
kunnen overzetten.
Vraagje ?
De vraag die we al verschillende jaren niet meer aan u
hebben voorgelegd is, voor
Arme gezinnen die hun donateur zijn kwijtgeraakt
hen die een relatief lage dona- worden tijdelijk geholpen met geld uit de donateurspot
teursbijdrage hebben, om te
willen kijken of u die maandelijkse bijdragen misschien wat kunt verhogen.
Natuurlijk alleen als de omstandigheden en financiën dat toestaan.
Zoals dat ook in ons land is, zijn ook in andere landen de kosten van levensonderhoud gestegen. Voor de adoptiegezinnen die het doorgaans moeilijk hebben is
elke euro welkom om een beetje ruimer te kunnen leven.
Pakistan
Uit Pakistan ontvingen we bericht dat pater Ken Viegas overleden is. Hij was
werkzaam met sociale- maatschappelijke activiteiten in verschillende landen. Er

zijn contacten met fr. Virgine Barkat in Karatchi om de adoptie werkzaamheden
over te nemen. Uw steun blijft steeds nodig om arme families te helpen en hun
kinderen onderwijs te laten volgen.
Christenen en hun kinderen worden in Pakistan vaak ernstig gediscrimineerd.
Van pater van Leeuwen (hij is al meer dan 50 jaar in de Filippijnen werkzaam)
volgt een mailtje uit zijn verblijf in Abra.
Beste missiewerkvrienden,
Wij zijn hier in Abra erg blij met uw hulp voor onze noodlijdende
mensen. Ik heb als eerste een bericht over arme boeren die
zowel het land als hun totale rijst oogst verloren hebben. Het
zijn een twintigtal farmers in het gebied waar mijn medewerker Romel Belong
leeft en werkt. Daarnaast zijn er veel farmers die slechts een heel schrale oogst
hebben vanwege de langdurige droogte. Verder help ik daar een arm gezin
waarvan beide ouders blind zijn. De ouders van deze mensen hebben een klein
stukje land maar geen oogst. Nu maken ze wat houtskool om enig inkomen te
hebben. Deze mensen help ik met enige regelmaat zodat ze verder kunnen leven. Veel dank voor alle hulp, ook aan de bekenden en Thijs en mijn zus Will.
We zijn volop in de weer om te doen wat we kunnen. Ook wordt steeds hulp
gevraagd door jonge mensen uit arme families voor studie kosten /boeken etc.
zodat ze hun studie kunnen voortzetten. Ook die hebben heel hard wat hulp
nodig. Zelf ben ik naar de dokter in Vigan geweest vanwege mijn problemen
met mijn hoofd, rug en benen. Het schijnt vooral slijtage te zijn, problemen die
met de ouderdom te maken hebben. Toch fijn dat ik nog heel wat kan doen
voor de vele mensen in nood. En ik denk dankbaar aan u allen in mijn gebeden.
Hartelijke dank en vriendelijke groet.
					
Ab van Leeuwen - svd Abra Filippijnen.
Gehandicapte kinderen
Uit eerdere correspondentie is ons bekend dat er 27 gehandicapte kinderen zijn
die aan de
zorgen van
deze mensen zijn toevertrouwd.
Dankzij een
bijzondere gift
hebben wij
hen kunnen
helpen. Ook
uit India zijn
enkele verGehandicapte
kinderen

zoeken voor
financiële hulp
binnen gekomen. Vrijwel
steeds gaat
het over hulp
voor onderwijs
en algemene
hulp, waaronder steun voor
gehandicapten. Voor een
tweetal aanvragen hebben we een
beperkte tegemoetkoming
verstrekt uit
Het uitdelen van paketten, soort voedselbank
onze projectpot. De hulp aan ouderen waarover wij in ons vorige verslag melding maakten
loopt nog door. Pogingen om voor deze mensen inkomsten te verwerven hebben
nog geen resultaten gehad. Het geiten project loopt nog steeds terwijl verdere
hulp die wordt verstrekt de vorm heeft van een voedselbank zoals dat hier in veel
plaatsen functioneert.
Jeanne van den Hurk vraagt wederom uw mailadres aan haar
door te geven (als u dat nog niet eerder heeft gedaan), het spaart
verzendkosten. E-mailadres: info@gezinsadoptie.nl
Ook zijn wij graag bereid u snel te helpen met een schenkingsovereenkomst, ANBI erkent.

De zomer is nog in volle gang, wij wensen u voor de rest van de
tijd nog goede en fijne dagen toe en verblijven met vriendelijke
groet,
Namens het bestuur,
A.E. (Noud) van Agt.

Gesponsord drukwerk: Rein-Art

Wij zijn blij dat het eerste halfjaar goed is verlopen en dat we de
doelstelling van ons werk wederom goed hebben kunnen volbrengen.
Dank zij uw medewerking en mooie giften zijn weer een aantal mensen wat gelukkiger gemaakt. Uiteraard ook namens hen veel dank.

