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Zoals in ons halfjaarverslag van 2012 reeds werd aangegeven hebben er het 
afgelopen jaar wijzigingen in het bestuur van onze stichting plaats gevonden. 
Onze voorzitter Dhr. M. Rovers heeft ongeveer tien jaar het voorzitterschap 
uitstekend waargenomen en heeft mede naar aanleiding van zijn tachtigste 
verjaardag besloten zijn functie neer te leggen. Er is met hem overleg gaande 
over de wijze waarop hij zich nog dienstbaar kan maken. Wij hebben hem in een 
beknopte bijeenkomst dank gebracht voor zijn werk.

Ook penningmeester Dhr. J v.d.Broek heeft nagenoeg tien jaar op bekwame wijze 
en grote inzet het werk voor de stichting verricht en ook hem zijn we dankbaar 
voor zijn werk nu hij besloten heeft om er mee te stoppen. Dhr. v.d. Broek hoopt 
binnenkort eveneens de leeftijd van tachtig jaar te bereiken zodat wij zijn besluit 
graag willen accepteren. Op dezelfde bijeenkomst als hierboven vermeld hebben 
wij ook hem dank gebracht voor zijn verantwoordelijke werk. Wij wensen hem alle 
goeds toe.

De werkzaamheden van de penningmeester zullen worden 
overgenomen door Dhr. M.(Tinus) Saris wonende in de Ge-
meente Veldhoven. Hij is bereikbaar per e-mail: 
penningmeester@gezinsadoptie.nl

Stortingen ten behoeve van de stichting worden vanaf nu 
bij Dhr.Saris geboekt, de overmakingen naar onze contact-
personen in de verschillende landen is 
eveneens in zijn handen. Voor u veran-
dert er niets. Informaties over financiële  
zaken kunnen aan hem worden gericht, 
zijn telefoon nummer is 040-2051915.  

 
Het secretariaat dat vanaf de start van de stichting in 1980 in 
handen is geweest van ondergetekende blijft bestaan, maar 
wordt nu bijgestaan door mevrouw Nel Verbeek wonende in 
Nuenen. Mevr.Verbeek komt met enige regelmaat op het se-
cretariaat om de werkzaamheden te volgen.

Tinus Saris

Nel Verbeek



Onze mevrouw Jeanne van den Hurk, u zeker bekend, die 
inmiddels bijna tien jaar de gezinsadministratie en contacten 
met onze contactpersonen onderhoud en regelt, krijgt hoewel 
ze haar werk nog volledig wil blijven verrichten, assistentie van 
Dhr. Ton v.d. Heiden woonachtig in Eindhoven.  
Met Mevr. L. (Lieke) de Leuw is nog overleg gaande. 
 
In ons volgende verslag midden 2013 hopen we meer 
informatie te geven over de nieuwe bestuurs leden. Wij hopen 
met de nieuwe bezetting het werk met enthousiasme te 
kunnen voortzetten.  
 
Onderstaand treft u het bestuur aan zoals dat op dit moment functioneert.  
►Dhr A.E.(Noud) van Agt Eindhoven. (secretaris / waarnemend voorzitter) 
►Mevr N. (Nel) Verbeek Nuenen  (assistent secretaresse) 
►Dhr M.(Tinus) Saris Veldhoven  (penningmeester) 
►Mevr Jeanne v d Hurk Eindhoven  (gezinsadministratie / contactenpersonen) 
►Dhr A.(Ton) v.d.Heiden Eindhoven  (algemeen bestuurslid) 
 
Er zijn nog miljoenen mensen die soms in erbarmelijke omstandigheden hun 
leven moeten leven omdat er geen andere mogelijkheden voor hen zijn. In 
diverse landen wordt het voor veel armen er niet beter op nu de economische 
crisis wereld wijd toeslaat. We mogen ons gelukkig prijzen dit werk samen met u 
te mogen doen. Alleen dankzij uw hulp is dit mogelijk. 
 
Dankzij extra inkomsten 
De activiteiten van de stichting zijn ook dit jaar onverminderd doorgegaan. 
Vanwege enkele sterfgevallen van donateurs zijn de geadopteerde families 
overgenomen door de stichting zelf. Zoals u weet heeft de stichting in 2007 een 
z.g. donateurspot ingesteld die jaarlijks door een aantal van u mede is gevuld. 
Met het geld uit deze donateurspot worden er nu gezinnen gesteund die geen 

sponsor meer hebben. 
Dankzij enige extra 
inkomsten (giften/
legaten) kunnen wij 
deze gezinnen tijdelijk 
blijven steunen.  
 
Projectpot 
Een nieuw voorstel 
om een projectpot 
in te stellen is door 
het bestuur met 
instemming begroet. 

Ton van der Heiden

<<  Een helpende hand



Giften en schenkingen die niet direct bestemd zijn voor de gezinsadoptie kunnen 
in de projectpot worden gestort waaruit kleinschalige projecten die ons 
bereiken kunnen worden gesteund.

Graag verwijzen wij u naar het hieronder staande overzicht  
met betrekking tot de gezinsadoptiegelden en giften die  
overgemaakt zijn naar de diverse landen. 
Doorbetaalde adoptiegelden € 218.710,59   Doorbetaalde giften € 39.756,93 
In 2012 is er dus in totaal € 258.467,52 overgemaakt (zie overzicht hieronder)

Bolivia  . . . € 12.504,09 Ghana  . . .€ 8.639,60 Mozambique . € 20.794,22 
Brazilie . . . . .29.377,00 Guatamala  .1.593,13 Pakistan .  . .  . .  . .600,00 
Chili  . . . . . . . . . 180,00 Haiti  . . . . .5.186,59 Philippijnen .  . .33.856,15 
Colombia . . .11.485,18 India  . . . . 56.328,98 Rwanda  . . . . .12.904,73 
Congo  . . . . . .9.612,38 Indonesie  12.654,69 Venezuela . .  . .16.940,61 
Ethiopie  . . . .19.731,35 Kenia . .  . .  .2.660,00 Zaire  . . . . . . . 3.418,82 
 
In ons vorige verslag hebben wij een verzoek geplaatst om zo mogelijk uw bijdra-
ge wat te verhogen wanneer dat onder de € 20,- per maand was. Wij zijn erg blij 
met degenen die hier gehoor aan hebben gegeven want ook in de voorbije maan-
den is er een verzoek binnen gekomen, vanuit Indonesië, voor wat verhoging 
voor de gezinnen. Vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud in diverse 
landen is het voor de geadopteerde gezinnen nog moeilijker om rond te komen. 
Zelfs in ons eigen best welvarende land zijn er schrijnende situaties. Wij vragen u 
om uw hart te laten spreken. 

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer we ook nu wat verhogingen 
vanaf het nieuwe jaar zouden mogen noteren. 

In Oktober hebben wij in de St. Janskerk in ‘s-Hertogenbosch een kerkactie  
mogen voeren voor werving van nieuwe donateurs. Wij zouden graag meer van 
dit soort acties willen houden.  
Mogen wij op uw steun rekenen om waar dan ook een of meer acties te kunnen 
uitvoeren?  Ook instellingen, zangkoren of verenigingen kunnen samen een of 
meer gezinnen opnemen voor hulp.

In het afgelopen jaar hebben wij dankzij 
giften en schenkingen een waterproject 
in Ethiopië kunnen steunen voor een 
12-tal dorpen, ook het oprichten van 
een bakkerij voor scholing van kinderen 
is gestart. In Brazilië  hebben we 
een bijdrage kunnen leveren voor de 
aanschaf van een tractor en in India zijn 
middelen verstrekt voor aankoop van 
kleding, onderwijs en dekens.  
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In Ghana is hulp verleend t.b.v. een operatieve ingreep en uit Palawan/Culion in 
de Filippijnen is steun verleend aan onderwijs en aan vissers. Zie ook ons halfjaar 
verslag van juli.

Angie van de Ven onze contactpersoon in de Filippijnen is voorgoed in Manilla en 
helpt daar voor de stichting met adoptie en kleine projectjes.

Inmiddels hebben we verzoeken ontvangen voor schoolbijdragen aan kinderen in 
Nieuw Guinea en de Filippijnen, terwijl vanwege stormen / orkanen in verschillen-
de delen van de  de Filippijnen hulp is gevraagd voor zaaigoed en algemene hulp.

Vandaag kregen wij een verzoekje uit India voor hulp aan gehandicapte kinderen. 
Het betreft nu 23 gehandicapte kinderen in India uit meerdere dorpen die vaak 

verstopt worden of genegeerd. De mensen denken dat 
het een straf uit hun vorige leven is dat het kind zo ge-
boren is. Door het oprichten van een melkvee project 
willen ze wat geld verzamelen om de kinderen te hel-
pen, medisch te begeleiden, te verzorgen en protheses 
te kopen. Het gaat over steun bij het opstarten van dit 
kleinschalige projectje.

Het bezoek van broeder Marcos van Hooff aan onze 
stichting, die werkzaam is in Mozambique en dat reeds 
in 2012 was gepland, is nu gepland rond Juni/Juli. Wij 
houden alle donateurs van hem op de hoogte van zijn 
komst naar Eindhoven voor een bijeenkomst. 

Mevr. Jeanne van den Hurk vraagt opnieuw om uw e-mailadres aan haar door 
te geven (administratie@gezinsadoptie.nl) ze wil het alleen gebruiken t.b.v. het 
verzenden van jaarverslagen e.d. Het bespaard verzendkosten en enveloppen. 
Brieven, berichten, van gezinnen zullen per post naar u worden verzonden.

Wanneer u denkt aan een periodieke schenking die volledig 
aftrekbaar is bij uw belasting opgave willen wij u graag heel discreet 
helpen. Het kan voor u gunstig zijn voor aftrekkosten.

Wanneer u moeite met brieven in het Engels heeft wil onze Jeanne ze graag voor 
u vertalen. Telefoon 040 2449559.

Graag willen wij u ook nu danken voor uw goede steun en spreken de hoop uit 
dat 2013 voor u een gezond en gezegend jaar mag zijn.

Namens het bestuur, 

A.E. (Noud) van Agt. 

Broeder Marcos van Hooff


