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Geachte mevrouw, mijnheer,
Op onze halfjaarlijkse brief van augustus 2011 kwam een reactie
binnen op de eerste zin van onze brief waarin wij schreven
dat financiële gezinsondersteuning een goede vorm van
ontwikkelingswerk is. De reactie kwam van een mevrouw
die zelf een aantal jaren in arme landen heeft gewerkt.
Zij vertelde het geheel met ons eens te zijn; mensen die
geen uitzicht hebben op enige verbetering, die in de steek
gelaten worden en geen hulp ontvangen om het wat
beter te krijgen, om vooruit te komen en hun kinderen
niets kunnen bieden. Ze worden depressief en zijn
teleurgesteld in het leven. Het gevolg is dat ze soms uit
pure noodzaak in de criminaliteit terecht komen met alle
gevolgen van dien. Zo’n berichtje is voor u maar ook voor
ons een bemoediging om te blijven helpen waar dat nodig is.
Donateurspot
Ondanks de minder goede situatie en vooruitzichten van de economische situatie kunnen wij zeggen dat de steun aan de stichting goed
blijft. Door verlies van donateurs wegens overlijden is het aantal donateurs helaas wat terug gelopen. De betrokken families worden nog
enige tijd doorbetaald uit de gelden van de donateurspot. U begrijpt
ongetwijfeld hoe belangrijk onze donateurspot, die wij in 2007 hebben
ingesteld, nu is. Uw hulp heeft vaak een sneeuwbal effect. Mensen,
die jaren geleden door u geholpen zijn, onthouden zoiets en op hun beurt zijn zij
bereid om anderen die in problemen zitten de helpende hand toe te steken.
En zoals in het evangelie staat dat we altijd armen bij ons zullen hebben, kunnen
we steeds vooruit met ons werk.
Gezinnen overplaatsen
Onze gezinssecretaresse, mevrouw Jeanne van den Hurk, is volop bezig met
het overplaatsen van de gezinnen van zuster M. Jonkman die overleden is. Een
gedeelte gaat over naar families in Ethiopië en Ghana. Zoals wij eerder schreven

zijn wij daar begonnen met gezinsadoptie. Op dit moment is pastor Berga in Ethiopië om een en ander na te gaan en in ogenschouw te nemen. Intussen is Bianca
v.d.Berg terug uit Ghana en ook hierover zullen wij nog verslag uitbrengen.
Mevrouw v.d. Ven-Gutierrez, onze Filippijnse contactvrouw, is in de Filippijnen
om daar families te bezoeken en projectjes te bekijken. Gemaakte reiskosten zijn
voor haar eigen rekening.
Werkzaam in Brazilië
Op de foto links, zuster O. Smits die ongeveer 45 jaar
werkzaam is in Brazilië. Ze houdt zich bezig met onderwijs en hulpverlening aan armen. Haar werk heeft
een enorme betekenis gehad i.v.m. armoedebestrijding.
Ze wordt al enige jaren bijgestaan door mevr. Hanny
Limbeek omdat het werk voor zuster Smits erg zwaar is
geworden. Hanny is deels werkzaam voor ons in het begeleiden
van de adoptiefamilies en voor
veel andere hand en span diensten. Wij zijn erg blij met haar,
nog temeer omdat ze het werk
van zuster Smits in geval van
zuster O. Smits
nood kan overnemen. Zr.Smits
heeft intussen de leeftijd van 88 jaar bereikt. In de directe
omgeving is ook zuster Cl. Bogers, eveneens afkomstig
uit Brabant, aan het werk. Ze
mevr. Hanny Limbeek
staat bekend als een bekwame
scholenbouwer en heeft tijdens haar verblijf in dit warme
land al heel wat gepresteerd. Van kleuterschooltjes tot
vervolgscholen voor beroepsopleiding zodat kinderen
zelfstandig kunnen functioneren en later niet meer afhankelijk zijn van de ouders en gaan ”rond hangen” met alle
gevolgen van dien. Uit onze eigen omgeving hier weten
we wat het betekent wanneer jeugd geen mogelijkheden
heeft. Beide zusters hebben enorm bijgedragen aan de
ontwikkeling van dit gebied in Brazilië. Het werk kan later
worden voort gezet door de mensen die zelf in de loop
zuster Cl. Bogers
van jaren door hen opgeleid zijn. Selfsupporting in optima forma, mensen opleiden zodat ze voor zich zelf en hun familie kunnen zorgen.
Bijeenkomst
Voor de donateurs van Broeder M.v.Hoof en van Bianca
v.d.Berg wordt een planning gemaakt om zo mogelijk in het
voorjaar een bijeenkomst te beleggen in Eindhoven zodat
ze met hen over de opgenomen families kunnen informeren
en praten. Deze donateurs zullen tijdig worden uitgenodigd.

Filippijnen en Kenia
Zowel uit de Filippijnen
op een tweetal plaatsen
en in Kenia werd hulp
gevraagd naar aanleiding
van vernielingen door
wervelstormen en
orkanen, daarnaast ook
voor hongersnood.
Daarnaast hebben we uit
het z.g. melaatseneiland
Palawan en Culion
verzoeken ontvangen
voor hulp om mensen
met lepra te kunnen voorzien in hun onderhoud door middel van visvangst. Er
zullen eenvoudige buitenboord motoren voor hun bootjes worden gekocht. In een
coöperatieve organisatie zal een en ander zo worden ingericht dat een flink deel
van de bevolking er profijt van zal hebben.
Ook dit jaar verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat onze projectpot
het toeliet om de helpende hand te reiken. Verschillende activiteiten van de
Stichting handmelken in Best en de Anton Schellensschool in Eindhoven zijn
ons daarbij tot grote steun geweest. Intussen hebben we
zoals in vorige jaren voeding verstrekt aan een aantal
schoolkinderen uit afgelegen dorpen in de bergen die
elke dag ver moeten lopen om een schooltje te kunnen
bezoeken. De kinderen zijn verzwakt vanwege een tekort
aan goede voeding. Tengevolge van ondervoeding zijn de
kinderen minder goed geconcentreerd.
Overgemaakte gelden
Zoals elk jaar treft u hier een overzicht aan van de
adoptiegelden die, afgelopen jaar, overgemaakt zijn
naar de contactpersonen in de verschillende landen.
Daarnaast is in 2011 in totaal ter (mede-)financiering
van een aantal kleinschalige projecten in de
verschillende landen een bedrag van € 75.614,52
beschikbaar gesteld.
Indonesië .  € 21.002,16
Haïti . . . . . . . . 5.144,37
Colombia. . . . . 7.518,67
Guatemala. . . . 1.360,00
Congo . . . . . . 11.806,24
Chili . . . . . . . . . . 960,00

Brazilië. . . € 28.980,49
Venezuela .  18.300,48
Filippijnen. .  28.357,66
India. . . . . .  38.657,05
Rwanda. . .  14.598,98
Bolivia . . . .  11.375,42

Kenya . . . . .  € 2.160,00
Mozambique. 19.226,10
Ghana. . . . . . . 6.021,60
Ethiopië. . . . . . 4.561,92

Bestuur
In ons vorig verslag hebben wij melding gemaakt van uitbreiding
van ons bestuur. Wij hebben intussen contacten met een drietal
mensen die belangstelling hebben getoond voor het bestuur en
hopen in onze halfjaarlijkse brief u nader te kunnen berichten
over deze uitbreiding. Op financieel gebied zouden we nog een
helpende hand kunnen gebruiken, U misschien?
Brieven vertalen
Een groot aantal rapportjes dat ons rond de kerstdagen over de
geadopteerde families worden toegezonden, is vaak in de Engelse
taal. Het is een fiks karwei om deze allemaal te vertalen. Wij willen
u graag voorstellen om deze rapportjes niet meer te vertalen. Echter voor mensen die problemen hebben met deze rapportjes in het
Engels zijn wij graag bereid deze te vertalen. Belt u dan even met
Jeanne v d Hurk tel. 040-2449559 of mail naar administratie@gezinsadoptie.nl
dan worden de brieven in het vervolg voor u vertaald.
E-mailadres
Jeanne van den Hurk (administratie) heeft gevraagd om nog eens
aan u te vragen om uw e-mailadres aan ons door te geven. U bent
dan bereikbaar per mail wat ons een besparing geeft in verzendkosten van brieven. Wellicht ten overvloede melden wij nogmaals dat
onze web-site te vinden is op www.gezinsadoptie.nl
Ook zijn wij graag bereid u te helpen bij het opstellen van een periodieke lijfrente
schenking die vrijwel volledig in mindering kan worden gebracht bij
uw belastingaangifte onder de post giften. Zoals bekend zijn wij in
bezit van een ANBI-erkenning, bij het CBF kunt u onze jaarcijfers van
afgelopen jaren inzien.
Graag maken wij u erop attent dat in het Eindhovens Dagblad van zaterdag
7 januari jl. een artikel stond over het werk van de zusters in Brazilië. Op onze
website, onder het kopje Nieuws, bij “zusters in Brazilië” staat het hele verhaal.

A.E. (Noud) van Agt
Secretaris

Gesponsord drukwerk:

Opnieuw zeggen wij u dank voor uw goede hulp en wensen u een heel goed en
gezond 2012 toe.

