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Jaarverslag 2019          
 
Beste donateurs en vrienden, 
 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag over het afgelo-
pen jaar. Zoals u weet, was 2019 een jaar waar-
in het overlijden van Jeanne van den Hurk 
(administratie en contacten met alle donateurs) 
in augustus en het overlijden van Noud van Agt 
(oprichter en voorzitter) in december de boven-
toon hebben gevoerd. In dat opzicht was 2019 
een moeilijk jaar.  
 
Tegelijkertijd was 2019 ook een goed jaar, als het 
gaat om de continuïteit van de Stichting. Over deze 
onderwerpen verderop in dit verslag meer informatie.  

 
Wij hopen verder dat dit verslag een goed 
inzicht geeft in de activiteiten van de stich-
ting in 2019. Mocht u hierover vragen heb-
ben, dan kunt u uiteraard altijd bij ons te-
recht. Het heeft onze voorkeur om dit per 
email te doen via:  
administratie@gezinsadoptie.nl,  
maar per post naar Limousinlaan 11, 
5627KH Eindhoven of telefonisch op  
nummer 0617489328 kan uiteraard ook. 
 

 
 
Algemeen 
Wij krijgen berichten over corrupte 
regeringen, mensen die hun huizen 
worden uitgejaagd, arme mensen die 
soms dagen niks te eten hebben en 
noem maar op. Ook is er sprake van 
cyclonen die het land en de mensen 
die er wonen dermate treffen, dat de 

 
Hierboven enkele gezinnen uit India 
 
 
Contacten met Nirmala Kujur (India) 
 
Zoals in het halfjaarverslag 2019 al gemeld heeft Fanny Lopez 
haar werkzaamheden overgedragen aan zuster Nirmala Kujur. 
Een aantal bestuursleden heeft Fanny en Nirmala in België  
kunnen ontmoeten en er is een goed gesprek geweest. 

 
Zuster Nirmala heeft de zaken 
voortvarend opgepakt en de  
communicatie verloopt goed.  
Helaas is begin december tijdens 
de verzending naar Nederland een 
doos met brieven van families aan de donateurs  
volledig verloren gegaan. Ten gevolge hiervan  
hebben de gezinnen nieuwe brieven geschreven en 
hebben de zusters in India veel werk verzet om de 
post toch nog enigszins op tijd bij de donateurs te 
krijgen. 
 
Tot slot 
Alle donateurs worden zeer bedankt voor al hun  
bijdragen in 2019 en wij hopen dat wij ons werk met 
de stichting ook in 2020 en daarna kunnen blijven 
voortzetten. Wij kunnen niet genoeg benadrukken 
hoe belangrijk uw hulp is. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie 
Namens het bestuur, Jan Schilt (voorzitter) 
 
Eindhoven, Februari 2020 

Salvatoriaanse Gezinsadoptie 
Limousinlaan 11 

5627 KH  Eindhoven 
Telefoon: 06 174 893 28 
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erbarmelijke omstandigheden 
eigenlijk maar moeilijk zijn te be-
schrijven. In een aantal landen 
durven onze contactpersonen 
maar mondjesmaat de deur uit, 
omdat het gewoon te gevaarlijk 
is. Recentelijk hebben we ook 
slechte berichten uit de Filipijnen 
ontvangen in verband met de 
uitbarsting van de Taal-vulkaan. 
De bevolking die in de buurt van 
de vulkaan woont, is geëvacu-
eerd. Ook door ons ondersteun-
de families wonen in dat gebied 

en hebben huis en haard moeten verlaten. Wat slechte berichten betreft is er wei-
nig nieuws onder de zon en we zijn dankbaar dat de mensen in het buitenland ons 
willen helpen om de armen aldaar te ondersteunen en ook hoop te bieden. De 
hulp die u geeft blijft hard nodig! Wat dat betreft is de Stichting slechts een door-
geefluik. U, als donateur, blijft de meest belangrijke schakel in het geven van hulp 
aan de armen die dat hard nodig hebben.  
 
Bericht van het bestuur 
 

Terugblik 2019 
Zoals bij de inleiding al  gemeld is 2019 een treurig jaar geweest, in verband met 
het overlijden van Jeanne van den Hurk en Noud van Agt. Zowel Jeanne als Noud 
hebben kort voor hun overlijden aangegeven dat zij een gerust gevoel hadden bij 
de voortzetting van de activiteiten van de Stichting. Het bestuur is blij met het ver-
trouwen dat zij van beiden hebben gekregen. 
 
In 2019 hebben we een aantal schenkingen mogen 
ontvangen, zowel een grote spontane bijdrage van 
een donateur, als ook een aantal bijdragen uit erfenis 
of legaat. Een aantal donateurs zijn er ook toe over-
gegaan om een schenkingsovereenkomst af te slui-
ten, waardoor alle giften volledig aftrekbaar zijn ge-
worden. Mocht u zelf ook graag een schenkingsover-
eenkomst willen, dan helpen wij u daar graag bij. 
 
 

In maart 2019 hebben we een spontane actie 
gestart voor aanvullende hulp aan Venezuela 
in verband met de crisis daar. Het betreft 
voornamelijk extra bijdragen voor de aan-
schaf van medicijnen, die door de moeilijke 
omstandigheden in Venezuela slechts mond-
jesmaat verkrijgbaar waren. Dankzij hulp van 
een groot aantal donateurs is er in zeer korte 
tijd ruim €10.000 binnengekomen! Pater Mi-
guel Grobben schreef daarover het volgende: 

Financiële verantwoording over 2019 
In 2019 hebben wij €196.104,20 overgedragen voor de arme gezinnen.  
Daarnaast is een bedrag €53.046,02 overgemaakt voor projecten en eenmalige 
ondersteuning. In totaal is derhalve voor een bedrag van €249.150,22 aan hulp 
gegeven.  
    Per land kwam het dit neer op: 

 
  1) Gambia is gestart per 1 oktober 2019, één kwartaal gedoneerd. 
 
 
Berichten uit het veld 
Bericht pater Miguel Grobben (Venezuela) 
Na een noodzakelijke medische behandeling in België in december 2018 is Miguel 
Grobben weer teruggekeerd naar Venezuela. Hij heeft daar zijn werkzaamheden 
voortvarend hervat en, dankzij een groot aantal donateurs, hebben we hem en de 
arme mensen aldaar 
goed kunnen helpen bij 
de aankoop van medicij-
nen. Jammer genoeg 
heeft Miguel in augustus 
2019 een herseninfarct 
gehad en is hij noodge-
dwongen teruggekeerd 
naar België. Hij zal ook 
niet meer terugkeren 
naar Venezuela. Geluk-
kig hebben we goede 
contacten met zijn opvol-
ger, Milexys Chacon. De 
kerstpost die de dona-
teurs voor Venezuela 
hebben ontvangen, is 
einde 2019 door Milexys verzorgd.            Hierboven op de foto Miguel en Milexys. 

Land Bedrag   Land Bedrag 

Bolivia 9.000,00   Haïti 2.590,88 

Brazilië 21.998,61   India 67.351,28 

Congo 10.551,72   Kenia 7.510,00 

Ethiopië 21.052,02   Mozambique 29.917.88 

Filippijnen 24.580,68   Rwanda 14.266,03 

Gambia 1) 750,00   Venezuela 20.474,16 

Ghana 5.406,00   Zuid-Afrika 12.500,96 

Guatemala 1.200,00       

Alles is vervuild door de asregen. 
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“Niet te geloven, hoe de mensen op de extra actie voor Venezuela meewer-
ken !  Ik dank hen daarvoor allen heel hartelijk en ook jullie die die actie op 
touw gezet hebben. Hier hebben we weer elektriek, na verschillende dagen 
zonder gezeten te hebben. We zien echter nog steeds geen oplossing voor 
de crisis...die moet er echter toch komen.” 

 
Gambia toegevoegd als land waar hulp wordt verleend 

Vanuit onze contact-
personen in Zuid-
Afrika (Frans en Car-
ly Alkema), kregen 
wij het bericht dat 
men graag een ver-
gelijkbare hulp in 
Gambia wilde gaan 
opzetten. Zoals wel-
licht bekend worden, 
met uw hulp, 
(voornamelijk) voed-
selpakketten aan de 
ondersteunde fami-
lies uitgedeeld. In 
Gambia worden de 
werkzaamheden ver-

richt door een lokale pater. Het bestuur heeft besloten om positief op het verzoek 
te reageren en inmiddels worden er 20 gezinnen ondersteund. In de komende ja-
ren wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de hulp verder uit te breiden. De 
financiële bijdrage wordt vooreerst betaald uit de algemene middelen van de 
Stichting, maar wij proberen de gezinnen uiteraard onder te brengen bij vaste do-
nateurs. Dat is nu eenmaal de doelstelling van de Stichting. 
 
 
Kleinschalige projecten en incidentele hulp in 2019 
In 2019 hebben wij een aantal kleine projecten kunnen ondersteunen. Dit betrof 
onder meer: 
 
 Kenia: Vanuit Kenia kregen wij de vraag om een tweetal jonge vrouwen te on-

dersteunen bij het opzetten van een “salon”. Daar kunnen mensen hun haar 
laten knippen en tevens wordt de salon gebruikt om andere meisjes ook te le-
ren haar te knippen; 

 India: Voor het tweede jaar heb-
ben wij een bijdrage gedaan 
voor een school in India, waar 
vrouwen het beroep van naaister 
kunnen leren; 

 Diverse landen: In de maand 
december hebben wij een aantal 
weken voor Kerstmis de  

contactpersonen van in totaal zes landen een extra donatie gedaan van €1.000, 
vrij te besteden. Hoe blij de mensen daar mee zijn is moeilijk te beschrijven. Vaak 
wordt er wat extra eten gekocht voor de gezinnen om dan samen Kerst te vieren. 
 
Een deel van de incidentele hulp die wij bieden heeft, ook in het afgelopen jaar, 
vaak te maken met bijzondere omstandigheden.  
 
 Kenia: Er is voor de mensen een extra donatie gedaan voor aanvullende  

voedselhulp; 
 Venezuela: In verband met de slechte omstandigheden is aan Venezuela extra 

hulp verleend (na speciale actie en extra hulp van de donateurs) voor de aan-
koop van medicijnen; 

 Mozambique: Hier is aanvullende hulp verleend 
voor de bestrijding van malaria. Tevens is extra 
hulp gegeven voor de eerste nood ten gevolge van 
de cycloon Idaï. 

 
Uiteraard zijn er meer eenmalige bijdragen geleverd 
aan diverse landen, bovenstaand is een beperkt overzicht. 
 

 
 
 

Vooruitblik 2020 
De stichting is in 1980 opgericht en bestaat derhalve in 
2020 dus 40 jaar! Dat is toch een bijzonder moment. Het 
bestuur is aan het bekijken of bijzondere aandacht aan dit 
jubileum kan worden geschonken, uiteraard op een wijze 
die bij de stichting past. 

Tevens zal het bestuur in 2020 wederom volop aandacht 
geven aan het vinden van nieuwe sponsoring. Eind 2019 

hebben we kunnen constateren dat de gezinnen de komende jaren nog goed kun-
nen worden geholpen. De armoede is 
helaas niet binnen een paar jaar opgelost 
en het bestuur wil zich blijvend en voor de 
langere termijn in blijven zetten voor het 
faciliteren van de hulp aan de gezinnen. 
 
Verder heeft het bestuur voor 2020 de 
volgende onderwerpen op de agenda: 
 Het tot stand brengen van intensiever periodiek contact met de contactperso-

nen in het buitenland; 
 Verdere uitbouw van de nieuwe website; 
 Andere mogelijkheden voor vergroten naamsbekendheid; 
 Mogelijkheden onderzoeken om donateurs meer te betrekken bij de Stichting. 

Frans en Carly Alkema aan het werk in Gambia 
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