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Beste donateurs en vrienden,
Algemeen
Volgens goed gebruik, ontvangt u hierbij ons half jaarverslag voor 2017.
Wij beginnen met het goede bericht dat het eerste gedeelte van dit jaar voor
onze stichting rustig en goed is verlopen. Dit in tegenstelling tot de vele nare
berichten die we vrijwel dagelijks in de media aantreffen en uiteraard de berichten
die wij van onze contactpersonen, in de door de stichting ondersteunde landen,
ontvangen. Op veel plaatsen is er geen pais en vree in de wereld.
De toestand in de wereld wordt er niet beter op, soms door
natuurrampen, soms door politieke bewegingen in bepaalde
landen, etc. In alle gevallen hebben de mensen aldaar uw
hulp hard nodig.
Met uw reguliere hulp, de eenmalige giften en ook enkele
legaten die wij mochten ontvangen heeft de stichting weer
een groot aantal armen in de derde wereld kunnen helpen.
Veel dank aan u allen! Zonder uw hulp kan de stichting het werk niet voortzetten.
Overigens zijn wij nog steeds op zoek
naar nieuwe donateurs. Doordat mensen
als donateur wegvallen bij voorbeeld
door overlijden of anderszins, worden
adoptie gezinnen tijdelijk opgenomen in
de zogenaamde donateurspot. Wij hebben
in onze donateurspot een kleine reserve,
zodat de door de stichting ondersteunde gezinnen niet van de ene op de andere
dag zijn verstoken van de hulp. Wij vragen u vriendelijk om de stichting onder
de aandacht te brengen van anderen, zodat we deze gezinnen weer structureel
kunnen ondersteunen. Onze gezinssecretaresse mevrouw Jeanne van den Hurk
is te bereiken op telefoon nummer 040-2449559 of via salva.admie@gmail.com



Wij helpen ook graag bij het opstellen van een
meerjarige schenkingsovereenkomst, waarbij
de giften volledig aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting. Er zijn geen notariskosten
aan verbonden.
In de vele jaren van ons bestaan zijn er duizenden kinderen en ouders die door
uw hulp onderwijs hebben ontvangen en vaak ook een baan hebben gekregen.
Zonder onderwijs zou dat niet zover zijn gekomen. Financiële gezinsadoptie is
voor velen in onderontwikkelde landen een enorme
kans om kinderen een beter leven te bezorgen
waarbij aanvullende hulp zoals voeding en medicatie eveneens belangrijk zijn. Nogmaals dank.
Bestuur
Zoals wij in ons vorige verslag schreven mogen we
ook nu tevreden zijn over de gang van zaken.
Wij zijn wel op zoek naar wat hulp bij het administratieve werk. Het betreft het bijhouden van contacten
met de contactpersonen in de verschillende landen en
de gezinnen in die landen. Het werk kan thuis worden
verricht en omvat slechts enige uren per week.
Wanneer u wat zou willen helpen of iemand weet die ons zou kunnen bijstaan,
dan kunt u contact opnemen met eerder genoemde telefoonnummer of met ondergetekende.
Wie wel... Wie niet...
Vanuit allerlei instellingen en organisaties wordt soms een beroep gedaan op
onze stichting voor bijdragen voor hun activiteiten. Alhoewel wij in beginsel voor
elk verzoek open staan is het moeilijk te besluiten welk verzoek te honoreren en
welk verzoek niet. Vanwege het feit dat het niet eenvoudig is te achterhalen hoe
de zaken ter plaatse geregeld zijn, probeert het bestuur altijd een objectief oordeel te hebben. Onze eigen contactpersonen zijn dikwijls een goede basis om
informatie te verkrijgen. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast zowel
hier als elders.
Activiteiten
Onze stichting heeft een aantal presentaties op scholen mogen geven. Alhoewel het aantal scholen minder is dan het
voorgaande jaar, hebben de kinderen wederom erg hun best
gedaan bij de sponsoractiviteiten en hebben wij een prachtige
bijdrage mogen ontvangen. Wij noemen hier in het bijzonder
nog het Antoon Schellens College in Eindhoven. De kinderen
op de school hebben verschrikkelijk hun best gedaan en daar

zijn we hun erg dankbaar voor.
Wij stellen het erg op prijs wanneer u zou kunnen inviteren om een presentatie
te verzorgen op andere scholen ten behoeve van sponsoring.
Projecten
Nog steeds bereiken ons uit verschillende landen
verzoeken om hulp te verstrekken voor diverse
situaties die vaak geheel los staan van rampen.
Ook verzoeken voor medische hulp en bijdragen
voor waterzuivering en watervoorzieningen zoals
in het oosten van Afrika, waar droogte gebieden
onlangs grote rampen hebben veroorzaakt. In
Kenia hebben wij op verzoek hulp geboden
bij watervoorziening in verband met de grote
droogte in het land.

Water, de basisbehoefte

U zult zich ook zeker de orkaan in het najaar van
2016 nog herinneren. Deze heeft zijn sporen nagelaten over een breed front
in het oostelijk deel van Azië.
Op diverse plaatsen zijn de
vernielingen nog zichtbaar en is
hulpverlening nog noodzakelijk
en gaande. De bevolking is diep
getroffen, terwijl het opstarten
van onderwijs in (nieuwe)
scholen nog veel aandacht
nodig heeft. Ook huisvesting en
wederopbouw blijft een grote
zorg, ambtelijke molens werken
vaak langzaam.
Alles kwijt, troosteloos.
Wij hebben ten behoeven van de Filippijnen een bijdrage gegeven voor de eerste
levensbehoefte naar aanleiding van deze orkaan. Gezien de omvang van deze
storm zal het nog geruime tijd duren voor het voor de bevolking weer normaal is,
de verwoestingen zijn onvoorstelbaar groot.
Vanuit Venezuela bereikten ons berichten van pater
Grobben dat de economische situatie daar dermate
slecht is dat in bepaalde, vooral in achtergestelde en
moeilijk bereikbare gebieden, grote zorgen zijn over de
voedselvoorziening. Demonstraties zijn aan de orde
van de dag, we hopen op een spoedige oplossing voor
dit land. Velen onder u zullen zich pater Grobben nog

Pater Grobben

herinneren, hij was verschillende keren op bezoek bij onze donateurs bijeenkomsten in Eindhoven en hij is één van de contactpersonen in Venezuela vanaf
het begin.
Ook vanuit Brazilië komen minder goede berichten. De economische omstandigheden zijn daar zeer verslechterd, waardoor de bevolking de narigheid ondervind.
Ook ten behoeve van Brazilië hebben wij aanvullende hulp gegeven.
Op verzoek van broeder Marcos in Mozambique hebben we
hulp kunnen aanreiken voor medicijnen voor de bestrijding van
Malaria. In het voorbije jaar was broeder Marcos bij ons op bezoek in Eindhoven bij een donateurs bijeenkomst. Hij vertelde
daar ook al over de nodige bestrijding van malaria bij kinderen
waarvoor medicatie ontbrak.
Uit Zuid Afrika hebben wij een verzoek ontvangen voor een
bijdrage ten behoeve van hulp na een grote brand nabij een
volkswijk waar onze contactpersonen werken. Door de vuurzee
Malaria is een
sluipmoordenaar zijn huisjes verloren
gegaan samen met
veel huishoudelijke bezittingen. Voor
noodvoorziening, voedsel, etc is
voorlopig een bedrag van duizend
euro overgemaakt.
Steeds opnieuw kunnen we vaststellen dat de Bijbelse woorden van het
evangelie (meer dan twee duizend
jaren geleden geschreven) een juiste
voorspelling en opvatting zijn van de
huidige tijd.

Geen of nauwelijks nog een
dak boven het hoofd.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
A.E. (Noud) van Agt
Eindhoven, juli 2017

Gesponsord drukwerk: Rein-Art

Tot slot
Al met al hebben wij met uw en de hulp van allen weer een aantal mensen kunnen helpen in het afgelopen jaar. Wij gaan er van uit dat wij ons werk nog vele jaren kunnen voorzetten en wensen u nog een mooie voortzetting van de zomer toe.

