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Bestuur.        
Zoals wij in ons halfjaarverslag van augustus hebben aangegeven heeft het be-
stuur van onze Stichting met ingang van Januari 2013 een wijziging ondergaan.  
Zowel Dhr. Rovers als Dhr.v.d.Broek hebben zich na tien jaar voor de stichting 
te hebben ingezet te kennen gegeven het bestuur te willen 
verlaten. In ons laatste verslag zijn de nieuwe bestuursleden 
aan u voorgesteld en wij melden u dat het nieuwe bestuur 
goed functioneert, waar we zeer blij mee zijn. Wel is er in 
de plaats van de heer A.v.d. Heiden, de heer J.Schilt tot het 
bestuur toegetreden. Jan Schilt is werkzaam in de financiële 
sector en dat is in deze tijd met allerlei financiële verande-
ringen een goede versterking voor onze werkzaamheden. 
Dhr. v.d.Heiden heeft te kennen gegeven dat hij voor diverse 
activiteiten zich beschikbaar wil houden maar dat hij met het 
continue werk voor de stichting wil stoppen.  

Goede doelen 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de wereld van “goede doelen” heel wat pu-
blicaties zijn geweest. Het betreft meer en duidelijke informatie over alle goede 
doelen organisaties in ons land zodat een ieder via internet kan nagaan en inzien 
hoe een stichting er voor staat inclusief hun financiële situatie. Ook wij hebben de 

nodige gegevens ingezonden en ontvingen bericht dat het geheel in 
orde is. Dit betekent dat onze ANBI erkenning blijft bestaan en alle 
gelden voor hulp die wij van u mogen ontvangen in beginsel aftrek-
baar zijn bij de opgave van uw belasting gegevens. Vanaf 1 januari 
verandert dus de regelgeving voor alle  ANBI instellingen. Onze bank 

gegevens zijn vanaf  nu voor de RABObank: NL18 RABO 0188 2535 48  en voor 
de INGbank: NL41 INGB 0004 4487 69.  Deze nummers zijn vanaf 1 februari ver-
plicht om betalingen te verrichten. Voor de automatische overschrijvingen hoeft u 
geen activiteiten te ondernemen, de banken regelen dat voor u.

Zoals wij in het halfjaarverslag reeds schreven zijn er vanaf 2014 geen notaris-
akten meer nodig wanneer u een schenking aan ons zou willen doneren. Het 
betekent dat u nog wel een aanmelding moet invullen bij de belastingdienst. Een 
gelijksoortige handeling wordt door ons ingevuld zodat er duidelijkheid is voor de 

Dhr. Jan Schilt



belastingsdienst dat er een schenking heeft plaats gevonden en de schenking 
voor het ANBI geldig is en voor u dus aftrekbaar. Wij zijn u graag behulpzaam bij 
deze activiteit .Het is eveneens mogelijk om via internet e.e.a. te regelen. Wij zijn 
steeds erg blij met een periodieke schenking omdat het ons de zekerheid ver-
schaft dat gezinnen verzekerd zijn van hulp op langere termijn.

Beleidsplan 
Inmiddels is op onze website www.gezinsadoptie.nl een beleidsplan van onze 
stichting geplaatst waarop de doelstelling en de gang van zaken in onze stichting 
vermeld staan. Het plan geeft een duidelijk overzicht van de werkzaamheden en 
een beknopt financieel verslag over het afgelopen jaar.

Kleinschalige hulp 
U zult zich ongetwijfeld de ramp herinneren in de Filipijnen 
van begin November. Vanzelfsprekend hebben wij ons 
beraden wat ons te doen stond. Omdat wij op het eiland 
waar de storm het wreedst toesloeg geen contacten heb-
ben met gezinsadoptie en ook geen verzoek om hulp 
werd ontvangen is er besloten even te wachten met het 
eventueel verstrekken van hulp. Inmiddels zijn er wel con-
tacten gemaakt met ons bekende mensen in de Filipijnen 
met wie wij reeds een aantal jaren samenwerken. Daar-
naast zijn er ook giften binnengekomen van donateurs. Na 
overleg is besloten om deze bedragen over te maken naar 
de heer Tuliao die woonachtig is in de Filipijnen in een ge-
bied waar met enige regelmaat stormen en natuurgeweld 
plaats vinden. Wij hebben hem gevraagd verslag uit te 
brengen en intussen besloten een bedrag van € 1300.- over te maken. Daarnaast 
is eenzelfde bedrag overgemaakt ten behoeve van andere maatschappelijke hulp.  

Water- en Kippenproject 
Voor een waterproject in Ethiopië hebben wij steun verleend in samenwerking 
met  een stichting in Groningen. Ten behoeve van het afwerken van twee 

klaslokalen in Nieuw Guinea en het aanvullen 
van salaris ten behoeve van leerkrachten die 
in drie maanden geen salaris ontvingen, is 
een bedrag van € 2000.- overgemaakt.  Ten 
behoeve van een project in Kenia is financiële 
hulp aangereikt voor het starten van een 
kippenproject. Het plan is om jongeren 
te leren omgaan met bedrijfsactiviteiten, 
waardoor ze aan self-supporting kunnen 
werken zodat ze later zelfstandig kunnen 
werken en minder afhankelijk zijn.

“een schreew om hulp”

“emmertjes water halen”



Adoptiegezinnen 
Op verschillende plaatsen 
zijn gezinnen die reeds een 
aantal jaren hulp ontvingen 
omgewisseld voor families 
die al geruime tijd bij de stich-
ting op de wachtlijst stonden. 
Ook in de nabije toekomst 
zullen wisselingen onder de 
loep worden genomen. We 
doen dit steeds in overleg 
met de betreffende contact-
persoon. In beginsel is het uitgangspunt dat een of twee van de kinderen van een 
gezin aan een vervolgopleiding mogen deelnemen zodat ze hierna een bijdrage 
kunnen leveren aan de thuissituatie. Uit Columbia ontvingen we bericht dat de 
gezinsadoptie hulp in 2013 sterk heeft bijgedragen om families die in onmogelijke 
krotten verbleven  hun huisvesting hebben kunnen verbeteren. Een 38 tal krotten 
en hutten zijn opgeknapt zodat zowel de ouders als de kinderen nu een redelijk 
verblijf hebben. In India is een bijdrage geleverd aan een kleine groep mensen 
die gehandicapte kinderen opvangen en voor verzorging instaan.

Begin december hebben we bezoek ontvangen van mevrouw 
Fanny Lopez uit België, zij is onze contactvrouw in India. In de 
zomer bracht zij een bezoek aan enkele dorpen waar geadop-
teerde families wonen. Vanzelfsprekend werden er families 
bezocht in en rond de plaatsen Ranchi en Gumla. Door middel 
van de gezinsadoptie worden kinderen voorzien van uniforme 
kleding (verplicht) en naar schooltjes gestuurd, verder worden 

zieken en bejaarden ver-
zorgd etc. Veel mensen 
zijn jaren lang onderdrukt 
door landheren waardoor ze 
geen gelegenheid hadden om onderwijs te 
volgen. Ook bracht ze bezoek aan het dorp 
Gumla waar pater Van Nuffel 50 jaar werkte  
en nu het gezinsadoptie werk overgenomen 
is door pater Solomon. Intussen heeft Solo-
mon alle donateurs (van voorheen pater Van 
Nuffel) een dankbrief van de gesponsorde 
families laten sturen. Wellicht hebt u verno-
men dat Van Nuffel in september 2013 op 
84 jarige leeftijd is overleden in Gumla en is 
begraven bij de Jezuïetenkerk waar hij al die 
tijd werkzaam was. Van Nuffel was een van 
de eerste contactpersonen van onze stich-

Pater Solomon

 Pater Van Nuffel 
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ting bij het opstarten van ons werk in 1980 en heeft Gumla gedurende zijn verblijf 
van ongeveer 50 jaar tot ontwikkeling weten te brengen. Er zijn diverse scholen 

door hem opgericht, waaronder middelbaar- en hoger 
onderwijs. Zonder onderwijs is er voor mensen geen voor-
uitgang, dankzij hem is er veel verandering en verbetering 
gekomenvoor veel mensen.

Mevrouw Lopez verzocht ons dank aan u over te brengen 
van alle families die door gezinsadoptie worden gesteund. 
Zij is voornemens ook in 2014 als contact persoon een be-
zoek aan India te brengen. De reiskosten komen voor haar 
eigen rekening. Ook wij zijn haar veel dank verschuldigd 
voor het contact met de bezoeken aan India. 

 
Onderstaand treft u de overgemaakte bedragen aan naar de verschillende  
landen. De hulp aan projectbijdragen zijn hierbij niet inbegrepen.   
Doorbetaalde adoptiegelden € 216.795,46   Doorbetaalde giften € 52.098,82 
In 2013 is er dus in totaal € 268.894,28 overgemaakt (zie overzicht hieronder)

Bolivia  . . . € 10.735,75 Guatamala  . € 1.554,18 Pakistan  . . € 1.700,00 
Brazilie . . . . .24.437,61 Haiti  . . . . . . 5.425,14 Filipijnen .  . .31.044,33 
Chili  . . . . . . . . . 260,00 India  . . . . . . 62.779,21 Rwanda  . . .12.024,44  
Colombia . . .13.012,52 Indonesie  . . . 13.584,76 Venezuela  . .13.289,18  
Congo  . . . . .13.934,70 Kenia . .  . .  . .  9.460,00 Zuid Afrika . . 3.148,68 
Ethiopie  . . . .16.699,06 Mozambique 23.272,33  
Ghana. . . . . .  7.032,39 Nieuw Guinea.  5.500,00 

We mogen met voldoening terug zien op het jaar 2013, dankzij uw prachtige hulp 
en Gods zegen hebben we een flink aantal mensen kunnen ondersteunen en  
kleinschalige projecten kunnen helpen. Uw hulp is een getuigenis van solidariteit 
met de armen zoals dat door God van alle mensen wordt gevraagd.  
Ons onkostenplaatje is evenals vorige jaren minimaal, wij hebben nauwelijks  
bureau- of kantoorkosten, jammer dat porto en bankkosten steeds hoger worden. 
U kunt ons helpen onkosten te besparen door uw mailadres aan ons 
door te geven, ons mailadres is: administratie@gezinsadoptie.nl

Nogmaals dank en een gezond 2014 gewenst.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

A.E.(Noud) van Agt,    
secretaris.

Mevrouw Lopez


