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Geachte mevrouw, mijnheer,  
In een nieuwsbrief van een Stichting die werkzaam is onder de armen in Brazilië 
werd de vraag gesteld of financiële adoptiehulp voor gezinnen wel een goede 
manier van ontwikkelingswerk is. De vraag werd beantwoord met: wanneer men-
sen geen mogelijkheden worden aangeboden zich te ontwikkelen, is er voor hen 
en hun kinderen geen betere toekomst weggelegd. Armen zijn vrijwel nergens 
welkom, zijn vaak als eerste de dupe bij moeilijkheden en veel regeringen geven 
meer aandacht aan andere belangrijke zaken dan zich druk te maken over men-
sen die alleen maar geld kosten. Miljoenen worden gestoken in oorlogsmateria-
len, macht en eer gaan nog dikwijls boven liefde.

Het is nu ruim dertig jaar geleden dat wij als Stichting het fundament liefde heb-
ben gekozen om er mee aan de slag te gaan. Het is een opdracht die ons als 
christenen op het lijf geschreven is en ook waar gemaakt moet worden. Deze 
opdracht is niet alleen voor ons als christenen. We hebben vrij recent kunnen zien 
dat ook bij de nog steeds voortdurende ernstige hongerproblemen in Afrika veel 
mensen humanitair hebben gereageerd om een handreiking te doen voor deze 
grote nood.  

Omdat er veel probleemsituaties 
zijn in de wereld, zijn wij blij dat 
we op een aantal plaatsen mee 
kunnen helpen om een positieve 
bijdrage te kunnen leveren dank 
zij u. In deze ruim dertig jaar zijn 
er veel gezinnen met kinderen blij 
gemaakt met uw hulp. Graag zeg-
gen wij opnieuw hartelijk dank 
voor uw goede hulp. Wij garande-
ren U nog steeds dat die onverkort 
op de goede plaats terecht komt. 

 Fam. Bekele Ethiopië



Het feit dat maar een aantal mensen geholpen kan worden, dit zowel  met groot-
schalige- en wereldwijde hulp als met kleinschalige hulporganisaties is steeds 
jammer. Ook wij zouden graag meer doen om mensen uit het moeras te trekken, 
steeds opnieuw wordt er een beroep op ons gedaan. Graag zien wij goede ideeën 
en activiteiten van u tegemoet om meer hulp te kunnen verlenen.

In ons vorige verslag hebben we mel-
ding gemaakt van nieuwe activiteiten in 
Ethiopië en Ghana. Intussen zijn in deze 
landen in totaal 52 families opgenomen 
en loopt het geheel goed. Onderstaand 
treft u een korte informatie aan van de 
contactpersonen in die landen. In beide 
landen zijn grote sloppenwijken met veel 
armoede. Dankzij enkele mooie giften 
hebben we hulp kunnen aanreiken in een 
paar moeilijke situaties. 

In Ethiopië zijn kort geleden enkele kerk-
gebouwen door extremistische moslims 
in brand gestoken, terwijl goedwillende 
mensen in vrede met elkaar leefden. Voor 
deze mensen zijn verplaatsbare tenten 
geplaatst zodat het sociale leven waar 
deze mensen grote behoefte aan heb-
ben enigszins kon worden hervat. Veel 

gezinnen hebben een houten huisje met strodak waarbij hun dieren in het zelfde 
vertrek slapen met ouders en kinderen. Dikwijls is er geen watervoorziening en 
elektriciteit terwijl er geen eigen toiletruimte aanwezig is. Een en ander werkt 
ziekte in de hand en ook dan is medische hulp weer nodig. Ook het onderwijs laat 
veel te wensen over. Zonder hulp van buiten af is de vicieuze cirkel van armoede 
niet te doorbreken.

In deze sterk onderontwikkelde gebieden zijn vriendschaps- en dorpsverbanden 
nog zeer in zoals dat vroeger hier het geval was. Iedereen kent iedereen, het so-
ciale leven is nog ouderwets. 

In Ghana zijn mensen en kinderen geholpen die zelf geen mogelijkheden hadden 
voor een medische ingreep. Opnieuw blijkt weer dat met kleine en grotere giften, 
legaten en schenkingen veel goeds kan worden gedaan. Zoals u weet zijn giften 
en schenkingen vrijwel steeds aftrekbaar bij uw inkomen.

Bianca, die Ghana enkele keren per jaar een bezoek brengt aan de geadopteerde 
families, vertelde ons dat er erg veel weeskinderen zijn tengevolge van aids. In 

Fam. Apuyaga Apiah, Ghana



samenwerking met de stichting Alafya foundation wordt veel hulp aangereikt bij 
ondervoeding. Wanneer mishandeling e.d. bij kinderen wordt geconstateerd wor-
den ze zo mogelijk in weeshuizen ondergebracht. Elk half jaar wordt een verslag 
opgemaakt van de stand van zaken.

De bedoeling is dat nog dit jaar in Eindhoven een bijeenkomst wordt belegd met 
alle donateurs, die één of meer families steunen in Ghana. Bianca zal daar bij 
aanwezig zijn.

Vermeldenswaard is dat ook dit jaar op de Antoon Schellensschool in Eindhoven 
een sponsorloop- actie werd gehouden voor goede doelen. Het verzamelde be-
drag is overgedragen aan een drietal goede doelen, waaronder schoolgeld en 
voeding voor Filippijnse kinderen. 

Zoals al eerder vermeld vertrekt mevrouw v. d. Ven (op 
eigen kosten) binnenkort naar de Filippijnen om haar 
familie te bezoeken en gelijktijdig geadopteerde families 
te ontmoeten. Mevr. v. d. Ven is contactpersoon voor onze 
Stichting in de Filippijnen. Zij zal ook enkele projectjes 
bezoeken die door onze bijdragen mogelijk zijn gemaakt. 

Opnieuw zullen we in de komende tijd in de Filippijnen een 
melaatsenproject steunen. Door fijne samenwerking met 
de Stichting Handmelken zullen er enige bootmotoren  
worden aan geschaft, die in coöperatieve samenwerking, 
een aantal melaatse mensen mogelijkheden bieden om op 
wat grotere schaal vis te kunnen vangen in de plaatselijke wateren. Op deze ma-
nier ontstaan er samenwerkingsverbanden, die onder leiding van Indiase  
religieuzen een nieuw leven gaan leiden en zo aan selfsupporting voor de eiland 
bewoners wordt gewerkt. Er is geen betere hulp dan zelfhulp.

Intussen ontvingen wij bericht van broeder Marcos van Hooff uit Mozambique 
dat zijn voorgenomen bezoek aan Eindhoven niet door gaat. In verband met een 
operatieve ingreep die in Zuid-Afrika zal plaats vinden, is het niet mogelijk om dit 
jaar verlof door te brengen in ons land.  Hij hoopt volgend jaar ons een bezoek te 
kunnen brengen.

Pater Van Nuffel uit India, die ongeveer 55 jaar werkzaam is onder de arme be-
volking in het District Bihar, vierde begin dit jaar zijn 50-jarig priesterfeest in  
GUMLA. Deze pionier heeft enorm veel betekend voor deze Aborigeense men-
sen, die voorheen nauwelijks bestonden voor de Indiase regering. Hij heeft voor 
deze bevolking enkele schooltjes en sociale hulpverlening gerealiseerd, waardoor 
er mogelijkheden zijn ontstaan voor ontwikkeling voor groot en klein. Naast dit 
feestelijke gebeuren dient te worden vermeld dat hij even voor Kerstmis 2010 in 

Mw. Angie v.d. Ven
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zijn hut werd overvallen door enkele bende leden die geld van hem wilden.  
Door een bijzonder voorval werden de overvallers gestoord en is hij met enkele  
kneuzingen de dans ontsprongen. Pater Van Nuffel is intussen de 80 gepasseerd.

Zoals bekend mag worden verondersteld bestaat het bestuur van de Stichting uit 
een viertal mensen, die al behoorlijk op leeftijd zijn.  Maar er bestaat nog  grote 
veerkracht, moed en enthousiasme. 
 

Evengoed heeft het ons doen besluiten om te zien naar 
vervangende mensen, die in geval van noodzaak of reeds 
eerder, lid zouden kunnen worden om de Stichting te 
kunnen voortzetten. Wij zijn intussen bezig met enkele 
nieuwe mensen die belangstelling hebben getoond voor een 
bestuursfunctie. Hoewel wij al eerder een oproep hiervoor 
deden stellen wij voor om wanneer u interesse hebt voor een 
bestuursfunctie ons daarvan op de hoogte te willen stellen. 

Het secretariaat is nog steeds van de oprichting af gevestigd op de Doctor 
Berlagelaan 34 in Eindhoven. 

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 
e-mailadres met naam en adres aan ons door te sturen naar  
                     administratie@gezinsadoptie.nl   
(U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken www.gezinsadoptie.nl)
Vanzelfsprekend is deze vraag geheel vrijblijvend.

Onze stichting is volgens de fiscus erkend als een goeddoelinstelling: 
voor giften- legaten of periodieke lijfrente schenkingen zijn wij geen 
belasting verschuldigd en zijn deze dus aftrekbaar van uw belastbaar 
inkomen. (zie www.anbi.nl)

Opnieuw danken wij u voor de fijne samenwerking en hopen met vereende kracht 
verder te mogen werken om mensen in problemen een helpende hand te reiken.
Graag wensen wij u nog een goede (zomer-) tijd tegemoet en verblijven met 
vriendelijke groet,

namens het bestuur, 

A. E. (Noud) van Agt.  
secretaris


