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Het jaar 2017 is snel voorbij gegaan en het is weer tijd om, in aansluiting op het 
halfjaarverslag, aan u verslag uit te brengen over het afgelopen jaar.  Als altijd, 
blikken wij terug op het afgelopen jaar als het gaat om onze sociale contacten, de 
financiële handel en wandel van de stichting, een aantal bijzondere gebeurtenis-
sen in het jaar en de verdere gang van zaken.

Wij vertrouwen erop dat dit verslag u een goed beeld geeft van onze activiteiten 
in het afgelopen jaar, maar nodigen u graag uit om, indien u vragen over dit 
jaarverslag of andere zaken heeft, contact op te nemen met ons secretariaat bij 
mevrouw Jeanne van den Hurk,  
telefoon 040 244 95 59 of email info@gezinsadoptie.nl 

Algemeen 
Wij onthouden ons van commentaar met betrekking tot de ontwikkelingen van 
maatschappelijke en politieke aard. Wij zijn als stichting in het leven geroepen om 
hulp te verlenen 
zonder 
onderscheid 
te maken in 
ras, geloof of 
anderszins. Wij 
blijven bij onze 
oorspronkelijke 
doelstellingen: 
Hulp geven aan 
de allerarmsten 
in de derde 
wereld, zoals 
in de bijbel  
geschreven is. Een gezin wat echt hulp nodig heeft on te kunnen overleven
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Bericht van het bestuur 
 

Terugblik 2017 
 

Het aantal donateurs is in 2017 iets afgenomen. Omdat een aantal 
mensen ons in het verleden hebben opgenomen in hun testament, 
zijn wij gelukkig in staat gebleken om de door ons ondersteunde 
gezinnen van financiële hulp te blijven voorzien. De afname van het 
aantal donateurs baart het bestuur wel zorgen. Aan verzoeken voor 
incidentele hulp voor kleine projecten is een goede bijdrage gele-
verd, niet anders dan in de afgelopen jaren. Onder andere in de Filipijnen, Zuid-
Afrika en Mozambique. Wederom dank aan allen voor de geleverde bijdrage!

Vooruitblik 2018 
 

Uiteraard vragen wij u wederom om te kijken of u in de familie of 
kennissenkring mensen heeft die het fijn vinden om bij te dragen 
aan de verbetering van de situatie van de armste mensen in de 
wereld. Het zou welkom zijn als u hun uitnodigt om ook donateur te 
worden. Dat kan door een periodieke bijdrage, maar vanzelfspre-
kend ook door legaten of eenmalige bijdragen. Wij helpen graag bij 

het opstellen van een schenkingsovereenkomst. (zonder Notariskosten) 

Zoals bekend wordt van onze contactpersonen in de 
derde wereld verwacht dat zijn over de aldaar onder-
steunde gezinnen een kerstboodschap aan de betreffen-
de donateur(s) sturen. Door de zeer drukke werkzaam-
heden die de contactpersonen hebben, loopt dit helaas 
soms mis. De bereikbaarheid van de contactpersonen is 
soms lastig, zij werken vaak in afgelegen gebieden. Het 
bestuur vindt een persoonlijk bericht aan de donateurs 
echter wel zeer belangrijk en zal hier in 2018 extra aan-
dacht aan geven. Vooralsnog hopen wij op uw begrip. 

Nieuwe website 
 

Het bestuur heeft ge-
meend een nieuwe web-
site te laten ontwikkelen, 
die beter aansluit bij de 

tegenwoordige tijd. De nieuwe website is geschikt om op een reguliere computer 
te bekijken, maar ook op een tablet of een telefoon. De indeling is ook veranderd 
en op een andere manier gestructureerd. 
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Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op www.gezinsadoptie.nl  
De gedachte van het bestuur is dat, door een iets modernere aanpak, ook nieuwe 
donateurs kunnen worden aangetrokken. Mocht u opmerkingen of vragen heb-
ben over de website, dan kunt u op de website het contactformulier invullen, het 
bericht komt dan meteen op de goede plaats terecht. De vrijwilligers worden be-
dankt voor hun bijdrage aan de totstandkoming van de website. 

Vertrek Jeanne van den Hurk (gezinsadministratie) 
Persoonlijk bericht van Jeanne van den Hurk:

“Beste weldoeners, 
Aan alles komt een einde en zo ook aan het werk voor 
de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie dat ik, van-
wege gezondheidsredenen, helaas op moet geven. Met 
heel mijn hart heb ik zeventien jaar lang de administratie 
gedaan, wat zal ik het missen. Dank aan u allen voor het 
vertrouwen en ik hoop dat u nog lang donateur voor de 
allerarmsten in de derde wereld mag zijn.

Ik weet als geen ander dat de centjes op de plaats te-
recht komen waar ze moeten zijn. Ik wens u alle goeds 
voor de toekomst en dank u voor de fijne samenwerking.”

Met hartelijke groet, Jeanne van den Hurk Jeanne van den Hurk

Welkom op de site van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie! 
 

U bent wellicht op zoek naar een stichting, die hulp verleent aan mensen die 
in nood verkeren en graag geholpen worden. Wij willen U graag informeren 

over ons werk. Onze stichting bestaat inmiddels achtendertig jaar en is actief 
in een aantal ontwikkelingslanden. Zij heeft een klein bestuur, dat geheel uit 

vrijwilligers bestaat. Zij heeft geen kantoorruimten en verleent haar donateurs de garantie, dat al 
hun bijdragen voor HONDERD procent bij de geadopteerde gezinnen terecht komen.
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Als bestuur hebben wij met pijn in het hart 
kennis genomen van het voorgenomen vertrek 
van Jeanne. Uiteraard dankt het bestuur zeer 
voor het vele goede werk wat zij in al die jaren 
heeft gedaan. Met velen van u had Jeanne 
leuke contacten en gesprekken. Het spreekt 
voor zich dat de stichting op zoek is naar 
vervanging om de werkzaamheden van haar 
over te nemen. Mocht u het leuk vinden om de 
werkzaamheden van Jeanne over te nemen, dan horen wij graag van u! Wij zul-
len u nog nader berichten over het moment waarop Jeanne definitief zal stoppen. 
Vooralsnog blijft zij uw contactpersoon. 

Kleinschalige projecten en incidentele hulp 
 

Zoals bekend, levert de stichting ook hulp bij incidentele verzoeken die wij ont-
vangen. Vaak komen deze verzoeken van mensen uit een in het betreffende land 
actieve organisatie. Als bestuur zijn wij zeer terughoudend om financiële middelen 
te verstrekken aan mensen die wij niet kennen. Bij verzoeken van mensen die wij 
niet kennen, vragen wij altijd om aanvullende informatie.

Op de website kunt u een aantal van de verzoeken bekijken, die wij in 2017 heb-
ben ontvangen. Ook vindt u daar een aantal dankbetuigingen.  
Het bestuur heeft gemeend er goed aan te doen om aan enige contactpersonen/ 
landen in december 2017 een eenmalige extra bijdrage te doen, naar eigen in-
zicht te besteden. Eén van de contactpersonen heeft bijvoorbeeld hiervan voor 
elk gezin een zak maïs gekocht.

Lama Project, verkoop eigen gemaakte mutsen, sjaals, pantoffels, tasjes etc. van lamawol
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Financiële verantwoording 
Wij danken alle donateurs voor hun bijdragen in 2017 en wij hopen dat wij onze 
goede werken met de stichting ook in 2018 op deze manier voort kunnen zetten. 
In 2017 is er een bedrag van € 204.761,42 aan adoptie geld overgemaakt, terwijl 
er aan project steun € 47.906,64 is besteedt. Totaal dus € 252.668,06 (Zie onder-
staande tabel voor overmakingen per land)

Bolivia  . . . € 9.000,00 Haiti . . . . . . . € 2.503,38 Filipijnen.. . . . . . € 29.799,68 
Brazilie . . . .24.534,94 India  . . . . . . 71.421,51 Rwanda  . . . . . . .  14.748,53 
Congo  . . . .10.676,72 Kenia . . . . . . . 7.960,00 Venezuela  . . . . . .11.864,48 
Ethiopie  . . .23.990,34 Mozambique  25.145,38 Zuid Afrika  . . . . . .13.271,78  
Ghana. . . . .  6.671,32   
Guatamala . .1.080,00  

 

Ook dit jaar was ons onkostenpercentage zeer laag n.l. minder dan 1 %

Bezoek van zusters 
Op 12 augustus waren donateurs en het bestuur in de gelegenheid om in Eindho-
ven verschillende  zusters uit diverse landen te ontmoeten. Het was jammer dat 
er weinig donateurs waren, maar dat gaf tegelijkertijd de gelegenheid om uitge-
breid bij de gestelde vragen stil te staan. Ook voor het bestuur zelf is de gegeven 
informatie zeer belangrijk.

Zuster Raf van Mechelen (Guatamala) 
Zuster Van Mechelen meldde dat er in Guatamala veel 
bos verdwijnt en dat er veel corruptie is door toedoen van 
grootgrondbezitters en drugskartels. Helaas is een collega 
zuster van Zr. van Mechelen overleden en moet zij al het 
goede werk nu alleen doen (met af en toe hulp). Met betrek-
king tot de ondersteunde gezinnen is gemeld dat het iets 
beter gaat en dat men er soms in slaagt om een klein stukje 
grond te kopen, zodat arme families zelf voedsel kunnen 
gaan verbouwen. In diverse dorpen is inmiddels elektra en water. Het geld van de 
donateurs wordt in veel gevallen gebruikt om kinderen naar school te laten gaan 
en tevens voor medische zorg. 

Zuster Anna Winters (Congo) 
Zuster Anna Winters heeft sinds 1963 in Congo gewerkt, 
maar is inmiddels in verband met haar hoge leeftijd terug-
gekeerd naar België. Zij heeft in Congo wat kleine huisjes 
gebouwd en is vooral werkzaam geweest in het onderwijs 
en de ziekenzorg. Momenteel onderhoudt zij voor de stich-
ting de contacten met de plaatselijke mensen in Congo. 

Zr. Raf van Mechelen
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Het aantal blanke zusters in Congo neemt snel af, maar deze worden wel vervan-
gen door inlandse zusters. Het werk blijft dus gewoon doorgang vinden. In vele 
delen van het land wordt gewapende strijd gevoerd door het leger en milities. De 
bevolking lijdt hier erg onder. Hulp is hard nodig in dit door onlusten geteisterde 
land.

Zuster Roos (Filipijnen) 
Sinds 1970 is zuster Roos werkzaam geweest op de Filipij-
nen. Ook zij is in het afgelopen jaar teruggekeerd, maar zal 
de distributie van de ontvangen donateurs gelden blijven 
doen. Ook houdt zij de verdere gang van zaken op de Fi-
lipijnen nauwlettend voor ons in de gaten. De plaatselijke 
contacten lopen nu via zuster Claire Llenares, die op de Fi-
lipijnen verblijft. De werkzaamheden worden goed opgepakt 
door zuster Claire. Zuster Roos heeft een lijst meegenomen 
van de ondersteunde gezinnen, waarvan inmiddels enkele 
kinderen hun studie hebben kunnen afronden (dankzij de hulp van de donateurs). 

Postzegels weer duurder! 
Als wij uw e-mailadres nog niet hebben zou u ons kunnen helpen om 
portokosten te besparen door uw e-mailadres alsnog aan ons door te 

geven. Stuur het dan, met naam en adres, naar administratie@gezinsadoptie.nl 
bij voorbaat dank.

Tot slot 
Wij danken alle donateurs voor al hun bijdragen in 2017 en wij hopen dat wij onze 
goede werken met de stichting ook in 2018 op deze manier voort kunnen zetten. 
Met Gods hulp en hetgeen in de Bijbel beschreven staat, zijn wij er van overtuigd 
dat wij ook in 2018 in staat zullen zijn om ons werk voort te zetten. Uw hulp blijft 
zeer belangrijk.

Dank aan alle donateurs en voor iedereen een gezond 2018 gewenst.

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 
A.E. (Noud) van Agt. 
Eindhoven, januari 2018.

Zuster Claire


