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Hierbij ontvangt u het jaarverslag over 2018, iets later dan gebruikelijk.
We kijken uiteraard terug op het afgelopen jaar, maar willen vooral
ook even stilstaan bij het komende jaar en de jaren daarna.
Wij hopen dat dit verslag een goed inzicht geeft in de handel
en wandel van de stichting. Mocht u vragen hebben, dan kunt u
uiteraard altijd contact met ons opnemen. Het heeft onze voorkeur
om dit per e-mail te doen via administratie@gezinsadoptie.nl

NB: De oude e-mailadressen die u wellicht gewend was, zijn
komen te vervallen. Wij verzoeken u in het vervolg het e-mailadres
administratie@gezinsadoptie.nl te gebruiken.
Mocht u telefonisch contact wensen dan kan dat via telefoonnummer
06-174 893 28 (Jan Schilt).

Algemeen
Ook in het afgelopen jaar hebben ons diverse verontrustende berichten bereikt
van onze contactpersonen in de wereld. In landen als Mozambique, Congo,
Venezuela, Filipijnen, etc. is het allemaal niet best. Over sommige landen
horen wij niets tot bijna niets in het nieuws. De situatie is vaak vergelijkbaar
met landen als Venezuela, waarover we tegenwoordig wel veel in het nieuws
horen. De contacten die wij hebben verlopen doorgaans via e-mail en heel
soms telefonisch en wij drukken onze contactpersonen op het hart om vooral
voorzichtig te blijven. In sommige landen moeten onze contactpersonen hun werk
onder levensgevaarlijke omstandigheden doen, waar wij hier in Nederland geen
voorstelling bij hebben.
Duidelijk is steeds weer, dat onze gezamenlijke hulp hard nodig is en blijft.



Bericht van het bestuur
Terugblik 2018
Wederom is het aantal donateurs in 2018 iets afgenomen, maar
tegelijkertijd hebben ook een aantal donateurs hun bijdrage verhoogd
en hebben wij aan beperkt aantal nieuwe donateurs kunnen
verwelkomen. De nood om nieuwe manieren van sponsoring te vinden,
neemt wel toe. Het is in 2018 nog niet nodig geweest om, ten gevolge
van de daling van de inkomsten, de ondersteuning van gezinnen te
stoppen. Het bestuur is zich over dit onderwerp aan het beraden.
In 2018 hebben wij een aantal mooie projectjes kunnen ondersteunen. Verderop
in het jaarverslag vindt u hier meer informatie over.
Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk uw steun blijft. Berichten die
wij soms ontvangen, beschrijven zeer schrijnende situaties. Waar wij kunnen,
proberen wij dan de helpende hand te bieden.

Kerstpost
Wij vinden het belangrijk dat wij de informatie over de
ondersteunde gezinnen tijdig en correct ontvangen van
de contactpersonen. Voor een aantal landen gaat dit
wat minder goed dan wij graag zouden willen. Redenen
kunnen soms zijn dat het gebied waarin men opereert
zéér uitgestrekt is, de omstandigheden zodanig zijn
dat het gevaarlijk is om te reizen door een land, men
gewoonweg te weinig tijd heeft, etc. In ons vorige jaarverslag hebben wij u ook al
aangekondigd dat wij in 2018 extra aandacht zouden geven aan de post over de
ondersteunde gezinnen. Wij hebben in 2018 met nagenoeg alle contactpersonen
contact gehad over de wijze van aanlevering van de informatie en wij constateren
dat wij in een aantal gevallen ook een verbetering zien. In het komende jaar
blijven wij aandacht vragen voor dit onderwerp.

Kleinschalige projecten en incidentele hulp in 2018
De Stichting heeft in 2018 aan een aantal kleinschalige projecten
een financiële bijdrage geleverd. De bijdragen worden betaald uit
de zogenaamde “projectenpot”, hetgeen niet meer betekent dan dat
er een kleine reservering is om in bijzondere en dringende gevallen
aanvullende hulp te bieden. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een
natuurramp, een andere calamiteit zoals brand, dringende medische
hulp, etc.
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Een kleine greep uit de in 2018 verstrekte aanvullende hulp:
•

India: Een bijdrage aan een scholingsprojectje zodat 15 vrouwen een
beroep kunnen leren en daardoor zelfstandig in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien;

•

Kenia: Op verzoek van onze
contactpersoon is financiële
steun geleverd voor de
inrichting van een kleine
bakkerij, zodat jonge mensen
brood kunnen gaan bakken
om vervolgens te verkopen;

•

Indonesië: Dankzij een extra gift van een donateur is een goede bijdrage
gedaan aan een bejaardenhuis in Indonesië;
Ethiopië: In Ethiopië is een project gestart waar opleidingen
worden gerealiseerd zodat mensen er voor kunnen kiezen
om in Ethiopië te blijven, in plaats van te emigreren. Vanuit
de stichting is gekozen om een bijdrage te doen aan een
deelproject om een aantal mensen een opleiding voor kapper
te laten volgen;

•

Mozambique: Voor Mozambique is een bijdrage
geleverd om een generator aan te schaffen
en een machine om op locatie onderzoek bij
kinderen te doen om te kijken of het kind de
ziekte malaria wel of niet heeft opgelopen.
De spullen zijn inmiddels aangeschaft en de
kinderen hoeven nu niet meer 300 kilometer te reizen om het onderzoek te
laten doen;

•

Kenia: Vanuit Kenia ontvingen wij het verzoek om een bijdrage voor de
aanschaf van een waterbekken in verband met de gebrekkige schoonwater
voorziening. Dank zij de extra bijdrage van
een donateur hebben wij het waterbekken
volledig kunnen financieren.

Uiteraard zijn er meer eenmalige bijdragen
geleverd aan diverse landen, bovenstaand
is een beperkt overzicht.
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Vooruitblik 2019
Het bestuur is aan het bekijken welke
mogelijkheden er zijn om aanvullende sponsoring
te vinden. Dit is hard nodig. Zonder aanvullende
sponsoring zullen, op termijn, gezinnen
onvoldoende ondersteuning kunnen krijgen. Dat
zal naar verwachting en gelukkig nog een aantal
jaren duren, maar wij moeten wel zijn voorbereid.

Verder heeft het bestuur voor 2019 de volgende
onderwerpen op de agenda:
•

Het tot stand brengen van meer periodiek contact met de contactpersonen
in het buitenland;

•

Verdere uitbouw van de nieuwe website, wellicht een Facebook pagina;

•

Andere mogelijkheden voor vergroten naamsbekendheid;

•

Hulp en of suggesties zijn van harte welkom.

Financiële verantwoording over 2018
In 2018 is er een bedrag van € 199.688,64 aan
adoptie geld overgemaakt, terwijl er aan projectsteun € 33.746,64 is besteed.
Totaal dus € 233.435,28
(Zie onderstaande tabel voor overmakingen per
land)

Rwanda € 14.276,03
Brazilie  . . 21.822,60
Congo  . . . 10.501,72
Ethiopie . 20.138,35
Ghana . . .  5.686,00
Guatamala 1.200,00
Haiti  . . . . . 2.590,88

Bolivia € 8.000,00

India  . .  . .  . .  € 62.693,13

Indonesie  . .  . . 1.500,00
Kenia  . .  . .  . .  5.360,00
Mozambique . . 24.435,38
Nieuw Guinea.  . . 700,00
Pakistan  . .  . .  1.200,00
Philipijnen . .  28.936,68

Venezuela  . .  . . 12.139,41
Zuid Afrika  . .  . . 12.255,10
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Berichten uit het veld
Bericht van Hanny Martins (Brazilië)
Met uw steun zijn de gezinnen veel geholpen. De prijzen
zijn het laatste jaar behoorlijk gestegen in Brazilië en het
minimumsalaris is eind vorig jaar verlaagd, het is nu iets meer
als R$ 900,- (reais) per maand. Om u een idee te geven, de
huur is gemiddeld R$ 200,-, elektriciteit R$ 100,- water R$
75,- gas R$ 90,-, melk R$ 2,-, 1 kg rundvlees R$ 23,-. Als ik u
dan vertel dat de meeste gezinnen vaak maar R$ 500,- of nog
minder per maand verdienen dan ziet u hoe welkom uw hulp
Hanny Martins
is. De meeste mensen gebruiken het geld voor het dagelijkse
Vieira-Limbeek
leven maar ook om een extra inkomen te creëren zoals Amanda
heeft gedaan van de hulp. Ze is een paar jaar geleden taarten gaan bakken
die ze op de markt verkoopt. Hiermee verdient ze een extraatje wat ze gebruikt
voor de opvoeding van haar tweeling Julia en Juliana. Met wat extra hulp van de
Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie kunnen we haar helpen om haar werk uit
te breiden zodat ze na verloop van tijd zelfstandig verder kan. Namens al deze
mensen heel hartelijk dank voor uw steun.
Vriendelijke groeten,
Hanny Martins Vieira-Limbeek.
Broeder Marcos van Hooff (Mozambique)
Broeder Marcos van Hooff heeft
ons op meerdere momenten bericht
dat de situatie in Mozambique
zeer nijpend is en ook gevaarlijk.
Dit zijn de voornaamste redenen
geweest dat Marcos niet naar
Nederland is gekomen, hij moest
noodgedwongen in Mozambique
blijven. Wel hebben wij een
overzicht ontvangen met een aantal
foto’s en een algemeen beeld met
betrekking tot de stand van zaken in
Mozambique. Een korte impressie
daarvan hebben wij aan de
donateurs van gezinnen in Mozambique
gezonden.

Een klaslokaal van de vele lagerescholen
in ons zeer omvangrijke gebied
(Groter dan Brabant en Zeeland samen).

Wij hebben broeder Marcos op het hart gedrukt om vooral voorzichtig te zijn.
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Pater Miguel Grobben (Venezuela)
Wij hebben Miguel
Grobben een aantal
keren kunnen spreken,
toen hij in Nederland was.
Miguel heeft, in verband
met zijn gezondheid, een
korte periode in België
verbleven en kwam
van daaruit kort naar
Eindhoven. Het was goed
om Miguel te kunnen
spreken, ook over de
situatie in Venezuela.
Politiek verloopt het daar
uiteraard moeizaam,
u heeft daar in de
afgelopen maanden via
het nieuws volop kennis van kunnen nemen.

Pater Miguel Grobben

Tot slot
Alle donateurs worden zeer bedankt voor al hun bijdragen in 2018 en wij hopen
dat wij onze goede werken met de stichting ook in 2019 en daarna kunnen blijven
voortzetten. Uw hulp blijft zeer belangrijk.

Dank aan alle donateurs!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
A.E. (Noud) van Agt.

Gesponsord drukwerk: Rein-Art
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