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Beste donateurs en vrienden,

Algemeen 
Volgens goed gebruik, weliswaar iets later dan u van ons bent gewend, ontvangt 
u hierbij ons halfjaarverslag 2018. Het eerste half jaar is goed verlopen en de 
stichting is goed in staat geweest om de gezinnen die worden ondersteund door 
de donateurs te blijven helpen. Er hebben zich een paar donateurs afgemeld en, 
alhoewel in mindere mate, ook weer een paar donateurs aangemeld. 
Met uw reguliere hulp, de eenmalige giften en ook een erfenis die wij mochten 
ontvangen heeft de stichting wel weer veel mensen in de derde wereld kunnen 
helpen.

Veel dank aan u allen! Zonder uw hulp kan de stichting het werk niet voortzetten.

Als altijd zijn wij nog  steeds op zoek naar nieuwe donateurs. Doordat mensen als 
donateur vervallen, vanwege overlijden of anderszins, worden adoptie gezinnen 
tijdelijk opgenomen in de zogenaamde donateurspot. Doordat wij in de afgelopen 
jaren de gezinnen van donateurs die zijn gestopt, vanuit de donateurspot zijn 
gaan ondersteunen, neemt de reserve van de donateurspot snel af. 

Wij vragen u wederom vriendelijk om de stichting onder de aan-
dacht te brengen bij anderen, zodat we deze gezinnen weer 
structureel kunnen ondersteunen. 
Graag helpen wij u bij het opstellen van een meerjarige schen-
kingsovereenkomst, waardoor de giften volledig aftrekbaar wor-
den voor de inkomstenbelasting. Donateurs die reeds doneren, 
kunnen uiteraard ook overwegen om een meerjarige schenkings-
overeenkomst af te sluiten.

Wij krijgen veel aanvragen binnen voor periodieke hulp aan gezinnen en uiteraard 
verzoeken om ondersteuning voor projecten. Verderop in dit verslag vindt u daar 
meer informatie over.



Bestuur 
Vertrek Jeanne van den Hurk 
In het jaarverslag over 2017 heeft u reeds kunnen lezen 
dat mevrouw Jeanne van den Hurk, die al zeventien jaar de 
administratie van de donateurs/ gezinnen verzorgde, haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen ging beëindigen. 
Wij zouden u nog berichten over het tijdstip waarop dat de-
finitief zou zijn. Inmiddels heeft zij haar werkzaamheden in 
mei definitief beëindigd. Zij is zeventien jaar lang de spil van 
onze stichting geweest, sprak met veel donateurs en contact-
personen in het buitenland, etc. Wij zijn haar zeer veel dank 
verschuldigd. Gelukkig heeft het bestuur Jeanne wel bereid gevonden om te blij-
ven fungeren als vraagbaak voor het bestuur. De administratieve werkzaamheden 
worden vooralsnog waargenomen door de andere bestuursleden.

Gezondheidstoestand van de voorzitter Noud van Agt 
Eind januari heeft de voorzitter, Noud van Agt, een herseninfarct 
gehad. Sindsdien is hij linkszijdig deels verlamd. Met de facul-
teiten is niks mis en er is veelvuldig/ dagelijks contact met hem. 
Inmiddels zijn een deel van zijn taken overgedragen aan de an-
der bestuursleden. Uiteraard maakt Noud zich zorgen over zijn 
gezondheid en de familie, maar misschien nog wel meer over de 
stichting. In deze periode van overdracht van werkzaamheden, 
komt dit veelvuldig ter sprake. Hij heeft de hoop uitgesproken 
dat de donateurs hun bijdrage blijven leveren, zodat wij de fa-

milies in de derde wereld kunnen blijven ondersteunen. Het onrecht in de wereld 
blijft hem na aan het hart gaan.

Oproep voor nieuwe medewerkers/ bestuursleden 
Reeds meerdere malen hebben wij via onze verslagen oproepen 
gedaan voor aanmeldingen van mensen die graag een bijdrage 
willen leveren aan de stichting en misschien zelfs als bestuurslid 
zouden willen toetreden. Tot op heden heeft dit tot weinig resultaat 
geleid. Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen 
en hier eens over te spreken. De investering in tijd is, denken wij, beperkt.

Projecten 
In de afgelopen maanden zijn er korte ontmoetingen geweest met Pater Berga uit 
Ethiopië en ook Pater Grobben uit Venezuela. Via email en telefoon hebben wij 
uiteraard ook intensief contact met onze andere mensen in de derde wereld.

Venezuela 
Pater Grobben was kort even in Nederland en wij hebben hem kunnen spreken. 
Hij geeft aan dat door de lage prijzen van olie, de inkomsten van het land nog 

Jeanne van den Hurk
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lager zijn dan ze al waren. Veel Venezolanen die een beetje geld hebben, vertrek-
ken naar het buitenland, of proberen dat althans. Naar het schijnt hebben al meer 
dan 4 miljoen mensen het land verlaten. De mensen die dan achterblijven zijn 
uiteraard de allerarmsten. Deze mensen hebben weinig vrijheid en hebben weinig 
tot geen toekomst perspectief.

Mozambique 
Broeder Marcos van Hooff kan dit jaar helaas niet 
naar Nederland komen, de situatie in Mozambique 
is te kritiek en de hulp te hard nodig. Broeder Mar-
cos bericht ons dat door de verslechtering van de 
economie en de totale chaotische situatie vooral in 
het midden en noorden van het land het land hard 
achteruit gaat. Ook malaria blijft een groot probleem 
in Mozambique. Voor het project ter bestrijding van 

kindersterfte ten gevolge van malaria, is er dringend behoefte aan een mobiele 
generator en een mobiel apparaat om bloed analyses op locatie te kunnen doen. 
Er kan dan ver van ziekenhuizen een eerste onderzoek worden gedaan.

Brazilië 
Eind juni hebben wij vernomen dat zuster Bogers na een 
kort ziekbed plotseling is overleden. Zuster Bogers was 
al sinds de start bij de stichting betrokken en heeft, onder 
andere, een aantal scholen gebouwd in Brazilië. Wij vinden 
het overlijden van zuster Bogers erg triest en wij zijn haar 
zeer veel dank verschuldigd. Helaas is er voor zuster Bo-
gers geen opvolging en wij hebben daarom de betreffende 
donateurs inmiddels persoonlijk geïnformeerd en hen ge-
vraagd een ander gezin te adopteren.

Ethiopië 
In juni hebben wij Petros Berga kort, in Eindhoven, kunnen spreken. 
Hieronder een deel uit een email bericht van Petros Berga uit Ethiopië 
dat wij van hem ontvingen: 
“Sinds het tweede deel van het laatste decennium heeft Ethiopië een 
grote economische transformatie ondergaan. Een van de manifesta-

ties van deze economische transformaties is de enorme groei van steden, vooral 
de buitenproportionele groei van de hoofdstad. Deze trekt duizenden werkzoe-
kende jonge mensen van het platte land aan. Maar de arbeidsmarkt is te beperkt 
om iets betekenen ten opzichte van de nood die er is. De geleidelijk verhardende 
samenleving van de stad heeft niets te bieden. Het verdrijft hen eerder naar de 
rand van de stad. De rand van de stad op zijn beurt heeft bijna niets te bieden 
omdat deze nog in ontwikkeling is. Hierdoor worden de mensen kwetsbaar en 
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soms een prooi voor 
mensensmokkelaars.  
Er is ook een andere 
groep die naar de rand 
van de stad verplaatst is 
– bewoners uit de slums 
van de binnenstad. Op dit 
moment ondergaat een 
aantal steden in Ethiopië 
een drastische ontwikke-
ling, vooral de ombouw 
van Addis Abeba is bui-
tengewoon snel en groot. 
Omdat deze ontwikkeling 
meer een economische 

reden heeft dan een maatschappelijke, vindt verplaatsing van de inwoners van de 
binnenstad naar de rand van de stad plaats met een sneltreinvaart. In de binnen-
stad hadden de mensen nog wat mogelijkheden om met informele handel, zoals 
het doen van allerlei kleine klusjes, het opknappen en verkopen van weggegooide 
spullen, etc. Maar in hun nieuwe omgeving zijn die echter niet mogelijk. Dat be-
tekent dat hun situatie van slecht naar slechter gaat. Honger kent geen excuses. 
De verleiding is groot om met verslavingsmiddelen in aanraking te komen of in de 
criminaliteit te belanden. Deze situatie is uitermate zorgwekkend en het aartsbis-
dom in Addis Abeba probeert op allerlei manieren hulp te bieden.”

Tot slot 
U kunt in de beknopte verslaglegging vanuit de diverse landen, lezen dat er een 
grote behoefte aan hulp is. Zoals u weet wordt de hulp via onze stichting recht-
streeks voor de mensen ingezet en er blijft niets aan de strijkstok hangen. Mocht 
u een extra financiële bijdrage willen leveren, dan zijn wij u zeer erkentelijk!

Al met al hebben wij met uw hulp weer een groot aantal mensen kunnen helpen 
in het afgelopen jaar! Wij gaan er van uit dat wij ons werk, met uw hulp, nog vele 
jaren kunnen voorzetten.

Met vriendelijke groet,

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

U kunt het bestuur bereiken via administratie@gezinsadoptie.nl 
of telefonisch met de plaatsvervangend voorzitter Jan Schilt, op 
nummer 0617489328. Bij voorkeur contact via email.

Addis Abeba Etiopië  (hoofdstad van Ethiopië)


