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Jaarverslag over 2010                            Februari 2011

Geachte mevrouw, mijnheer,
In september ontving u ons halfjaarlijks verslag . Wat gaat de tijd snel, hier treft 
u alweer het overzicht aan over 2010 waarin, zoals u zich zult herinneren, ons 
dertig jarig bestaan werd gevierd.

Over het gehele jaar kijken we met tevredenheid terug, de economische situatie 
heeft ons nauwelijks parten gespeeld; we hebben dankzij u zelfs meerdere 
families kunnen ondersteunen o.a. in een tweetal nieuwe landen.
De aangevraagde hulp voor kleinschalige projectjes hebben we voor een 
gedeelte kunnen realiseren. Daarom zijn wij u bijzonder dankbaar. 
Naast alle decadentie in de wereld zijn er ook nog goede zaken te melden. 
We houden vertrouwen in de goedheid van veel mensen.

Hoewel onze moderne cultuur de laatste jaren zich kenmerkt door weergaloze 
wellust en egoïsme, welvaart, waarin ongelijkheid en grof onrecht de overhand 
lijken te krijgen, zijn er nog heel wat weldenkende mensen. Zij laten zich niet 
meeslepen met de misleidende maatschappelijke reclames en of politiek. Ook 
ons dertigste jaar van bestaan is goed verlopen.   God zij gedankt.
 
Graag verwijzen wij u naar het hieronder staande overzicht met betrekking tot de 
gezinsadoptie overmakingen naar de diverse landen.

Indonesië  € 20.990,71 Brazilië € 32.790,40 Kenya € 2.160,00
Haïti  4.990,71 Venezuela 20.332,40 Mozambique 18.641,00
Colombia 5.804.54 Filippijnen 26.649,97 Ghana 3.416,13
Guatemala 1.705,00 India 37.508,45 Pakistan 499,44
Congo  11.902,52  Rwanda 13.749,80
Chili  260,00  Bolivia  11.682,03 Totaal € 213.083,10

Nieuwe gezinsadoptie
Zoals hierboven al aangehaald hebben wij in Ghana en Ethiopië nieuwe 
gezinsadoptie kunnen opstarten. In Ghana wordt de adoptie begeleid door 



Bianca van den Berg, die haar werkzaamheden afwisselt 
als sociaal werkster en die deels in haar Nederlandse 
woonplaats als politiefunctionaris werkzaam is. Enige 
keren per jaar bezoekt zij het Afrikaanse land en de 
geadopteerde families. De opgenomen families hebben 
goede hulp nodig. 

In Ethiopië worden de gezinnen begeleid door pater 
Petros Berga, die werkzaam is in Edam en tweemaal per 
jaar zijn geboorteland 
bezoekt, waarbij de 
families de nodige 
aandacht ontvangen. 

Slumpbewoners, Filippijnen
In de Filippijnen is een begin gemaakt om 
slumpbewoners, die in Manilla van hun plaats 
werden verdreven wat op te vangen en deels 
in de gezinsadoptie op te nemen. Ze worden 
begeleid door een neef van onze Filippijnse medewerkster, die naast zijn werk 
zich bezig houdt met sociaal werk in slumpwijken en onder de verdreven families. 
Onze Filippijnse medewerkster, mevr. van den Ven-Gutierrez, bezoekt om de 
twee jaar haar geboorteland en daarbij uiteraard ook haar neef met de families. 
Eind 2011 hoopt zij weer naar de Filippijnen te kunnen gaan.

Ook in Pakistan wordt een 8-tal fami-
lies geholpen. Deze mensen worden 
in dit moslimland zoals in veel andere 
moslimlanden veel dingen ontzegd en 
soms vervolgd omdat ze christen zijn. 
Goede onderwijsmogelijkheden zijn 
bij uitzondering mogelijk, terwijl ze van 
overheidshulp niet zelden uitgesloten 
worden. Ze leven er soms als tweede-
rangs individuen in de gemeenschap. 
U leest er bijna dagelijks over in de 
dagbladen en de media.

Hulp in India
In India is de hulp voor families wat uitgebreid. Vrijwel jaarlijks worden deze fami-
lies bezocht door onze contactmedewerkster mevrouw Fanny Lopez uit België. 
Zoals bekend mag worden verondersteld, zijn alle reiskosten voor de contactper-
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sonen en vindt er vanuit onze stichting geen vergoeding 
plaats.
Intussen is na goed overleg de hulp aan de adoptiefami-
lies bij Els Koop in Brazilië stop gezet, terwijl  er overleg 
gaande is met familieleden van de onlangs overleden 
zuster Margarita Jonkman, die vele jaren werkzaam was in 
Probolinggo–Indonesië, een goede oplossing te vinden.

Zoals u in ons halfjaarlijks verslag hebt gelezen hebben wij 
naast de hulp die we in Haïti, Indonesië en  Colombia ver-
leenden ook nu weer kleinschalige hulp kunnen verlenen.

Kleinschalige projecten
Dankzij giften en periodieke 
lijfrenteschenkingen is het 
mogelijk om de aan ons toe-
gezonden kleine projectjes de 
helpende hand te bieden. Vaak 
weten onze aanvragers geen 
andere weg te vinden voor wat 
hulp, omdat ze reeds veel jaren 
uit hun geboorteland weg zijn 
en hier totaal onbekend zijn.
Grotere organisaties zijn niet 
“IN” voor deze kleinschalige 
hulpaanvragen en werken in 
groter verband. 

In verband met orkanen en 
overstromingen in de Filippijnen en Venezuela met verwoestende kracht hebben 
wij hulp geboden. In 2010 hebben wij verder met Uw steun een fl inke bijdrage 
kunnen leveren aan de slachtoffers van de aardbeving op Haïti. 

In India zijn ruim honderd weduwen met kinderen die nauwelijks of geen inkom-
sten en geen enkel bezit hebben geholpen. 

Ook in  de Filipijnen  hebben wij onze steun kunnen voortzetten aan een project  
dat boeren meer onafhankelijk maakt  van de grootgrondbezitters. Even geleden 
hebben wij mee kunnen helpen aan de bouw van een opvangcentrum voor ver-
stoten vrouwen en meisjes. Afgelopen jaar mochten wij nog steun ontvangen voor 
de voltooiing van de inventaris.  

De opbrengst van de collecte tijdens onze jubileumviering is aangewend voor het 
opknappen van enkele krotten in Colombia.                 

Fanny Lopez

zr. Margarita Jonkman, hier nog temidden van haar pupillen



Daarnaast is hulp geboden aan een geitenprojectje 
in de Filippijnen, aan een schapenproject en voor de 
slachtoffers van een cholera-epidemie in Mozambi-
que en Kenia en aan een weeshuis in Georgië. Ook 
is schoolhulp en voeding aangereikt aan kinderen 
die dagelijks ver moeten lopen om hun schooltje te 
bereiken. In totaal hebben wij in 2010 een bedrag 
van  € 62.319,63 aan dit soort projecten kunnen 
doorbetalen.

Intussen zijn nieuwe verzoekjes voor hulp binnen 
gekomen. Voor zover mogelijk zullen we ook deze 
projectjes helpen, soms en in zover mogelijk in 
samenwerking met andere hulpverleners.

Website
Graag maken wij u attent op onze website, www.gezinsadoptie.nl, die intussen 
zijn functie heeft bewezen. Ook willen wij onze donateurspot in uw belangstelling 
aanbevelen, er is altijd wat hulp nodig.

Informatie
Graag sturen wij informatie over onze stichting naar u voor mensen 
die belangstelling hebben voor het werk van de stichting, terwijl wij 
u graag discreet willen helpen bij het afsluiten van een notariële 
periodieke lijfrenteschenking voor ons werk. Omdat wij de zgn. 
ANBI erkenning bezitten en bekend zijn bij het CBF zijn giften en 
schenkingen vrijwel altijd aftrekbaar bij de Inkomstenbelasting.

e-mail adres
Wellicht is er onder u een groot aantal mensen die voorzien zijn van 
Internet. Om portokosten te besparen vragen wij u om uw mailadres 
met naam en adres aan ons door te sturen naar  
                  administratie@gezinsadoptie.nl  
(U kunt ook het contactformulier op onze website gebruiken)

Vanzelfsprekend is deze vraag geheel vrijblijvend.

U nogmaals dankzeggende, een goed vervolg voor het lopende jaar toewensend
verblijven wij, 

namens het bestuur

A.E. (Noud) van Agt
secretaris.
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