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Jaarverslag 2020
Beste donateurs en vrienden,

Hopelijk verkeert u allen in goede
gezondheid. Het is een hard gelag dat wij ons
allen aan regels moeten houden die wij in ons
hele leven nog niet of nauwelijks hebben
gekend. Wij hopen dat de recente
ontwikkelingen maken dat wij ons leven weer
een beetje kunnen oppakken en dat ook de
situatie in de arme landen snel mag verbeteren. Dit jaarverslag geeft u hopelijk
een goed beeld met betrekking tot het reilen en zeilen van de stichting.
Algemeen
De berichten vanuit onze contacten in de arme landen zijn uiteraard niet positief.
Alle landen worden hard getroffen door COVID. Daar komt nog bij dat in veel
landen de regering of groeperingen de bevolking terroriseren. U heeft de
afgelopen maanden ongetwijfeld weer nieuwsberichten gezien over de
wantoestanden in Brazilië, Mozambique, Ethiopië, etc. Uiteraard is dit allemaal
niet nieuw, deze praktijken zijn al jaren aan de gang.
Met betrekking tot COVID, kunnen we terecht spreken van een “pandemie”. De
wereld staat op zijn kop, staat in brand, of welke uitdrukking je maar kunt
verzinnen. Het zal iedereen duidelijk zijn dat in de landen waar wij (uw) steun aan
de families geven, het nog veel erger is. De voorzieningen die wij hier in ons
kleine landje hebben, zijn dan vele malen beter.
De nood is overal erg hoog en wij zullen ons met enthousiasme in blijven zetten.
Bestuur
De activiteiten van de stichting en het bestuur hebben, ondanks de pandemie,
goed doorgang kunnen vinden in het afgelopen jaar.
Begin 2020 zijn wij een COVID-19 actie begonnen, waar goed op is gereageerd
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door de donateurs. We hebben in een groot aantal
landen een extra bijdrage kunnen doen om bij de
eerste nood te helpen. U heeft hierover in het
halfjaarverslag in 2020 al kunnen lezen en ook de
reacties uit een aantal landen. De dankbaarheid is
groot. Uiteraard blijft de nood hoog en mocht u in de
gelegenheid zijn om een extra bijdrage te doen, dan
komt deze volledig ten goede aan het goede doel.
Ook hebben wij de donateurs in overweging gegeven om de periodieke bijdrage
iets te verhogen. Ook hier is enthousiast op gereageerd en in een aantal gevallen
hebben mensen er zelfs één of meerdere gezinnen bij genomen.
Tegen het einde van het jaar zijn er helaas wat afzeggingen bij ons binnen
gekomen, maar gelukkig hebben wij ook een aantal nieuwe donateurs mogen
verwelkomen. Ook hebben een aantal donateurs een extra
bijdrage gedaan. Tezamen met een legaat dat aan de stichting
was toebedeeld in 2020, is het aantal gezinnen dat kon worden
geholpen vrijwel constant gebleven.
Zoals wellicht bekend, is de stichting in 1980 opgericht en
bestond de stichting in 2020 al weer 40 jaar. Aanvankelijk is de
gedachte geweest om hier bij stil te staan, op wat voor manier dan ook. Die
gedachte heeft in maart 2020 al snel plaats gemaakt voor hele andere vragen met
betrekking tot hulp in verband met COVID.
In maart 2020 heeft Christine Houwen het team versterkt, door zich aan te melden
voor het doen van de administratie van de gezinnen/ donateurs. Christine is
voortvarend aan de slag gegaan en wellicht heeft u al eens een bericht van haar
ontvangen. Het bestuur is blij met haar komst.
Een ander meer huishoudelijk bericht is dat het correspondentie adres van de
Stichting zal gaan veranderen. Vanaf 1 juni is het nieuwe adres: Molenstraat 7,
5691 AH Son en Breugel.
Financiële verantwoording over 2020
Wij blijven er (gelukkig) in slagen om de kosten die de stichting maakt, zeer laag te
houden. Deze bedragen op dit moment 0,7% van alle giften die wij ontvangen. Dit
betreft kosten voor postzegels, webhosting, bankkosten, etc. De vrijwilligers en het
bestuur ontvangen geen vergoedingen.
Zoals al eerder in dit verslag gemeld, is, ondanks een aantal afzeggingen, het
aantal gezinnen dat kon worden ondersteund nagenoeg gelijk gebleven. In 2020
hebben wij een bedrag van €199.221,41 overgedragen aan de gezinnen die
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worden ondersteund. Daarnaast is een bedrag van €51.053,96 overgemaakt
voor projecten en eenmalige ondersteuning. In dit bedrag is het bedrag in
verband met de COVID actie inbegrepen. Het totale bedrag dat is uitgekeerd
bedraagt €250.275,37. Per land kwam dit neer op:
Land

Bedrag

Land

Bedrag

Bolivia

11.000,00

Haïti

3.425,88

Brazilië

24.741,85

India

54.667,21

Congo

8.647,72

Kenia

6.660,00

Ethiopië

24.481,02

Mozambique

24.822,88

Filipijnen

32.740,68

Nieuw Guinea

1.300,00

Gambia

4.115,00

Ghana

Guatemala

Rwanda

14.334,14

10.144,50

Venezuela

13.836,71

1.200,00

Zuid Afrika

14.157,78

Berichten uit het veld
Project in Kenia, januari 2020— In januari 2020 kregen we
vanuit Kenia het verzoek om een bijdrage te leveren aan een
project om een klein kappersschooltje te beginnen. Er was een
bedrag benodigd om kappersstoelen te kopen, tondeuses,
haardrogers, etc. Het idee was ook om in het schooltje niet
alleen les te geven, maar ook mensen hun haar te laten
verzorgen. Al met al een mooi doel en we hebben hier
uiteraard een bijdrage aan geleverd.
Bericht uit Mozambique, augustus 2020— Bijgaand een gedeelte uit een bericht
dat wij in augustus 2020 van broeder Marcos hebben ontvangen: “Ik heb
inmiddels begrepen dat in Nederland Covid-19 iets is teruggedrongen maar dat
er nog steeds reden is om ongerust te zijn. Hier (in Mozambique) loopt het
aantal geïnfecteerden nu echt snel op en weet de overheid niet goed hoe dit in
te dammen. Dit door gebrek aan van alles, maar voornamelijk door gebrek aan
gedegen voorlichting. Ook de oorlogs-/rebellen bedreigingen en de aanvallen op
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onder andere medicijn opslagplaatsen en op bussen van het openbaar vervoer
met passagiers, waar vaak doden bij te betreuren zijn, worden alleen maar
talrijker. Ook zijn er al meer dan 3000
mensen op de vlucht voor het geweld. Dit
allemaal omdat het erop lijkt dat de
machthebbers/presidente en merendeel van
de regering bestaande uit leden van de
Maconde stam, erop uit zijn de stammen van
Macuas en Muanis uit te roeien. Ik denk dat
we rekening moeten houden dat het een
zaak van lange adem zal worden, wat het
werken soms bemoeilijkt. We moeten vooral
op onze hoede zijn en zonder veel ophef ons werk doen”.
In Mozambique zijn de afgelopen maanden de onlusten alleen nog maar
toegenomen, u heeft dit ongetwijfeld via het nieuws vernomen.
Overlijden Claire Llenares, Filipijnen— Op de Filipijnen hadden
wij al zeer lang contact met Claire Llenares, die de
communicatie onderhield met de ondersteunde gezinnen
aldaar. Helaas is Claire na een kort ziekbed op 8 oktober 2020
overleden. We zijn Claire zeer veel dank verschuldigd voor al
haar goede werk. Gelukkig is er een goede opvolger, die ook al
vele jaren bij het goede werk is betrokken.
Tot slot
De steun die wij namens u aan de arme mensen kunnen geven blijft belangrijk,
zeker in tijden van corona. Wij willen alle donateurs, namens de gezinnen en
hun helpers ter plaatse, enorm bedanken voor alle steun die zij ondervinden!

Mocht u vragen over dit verslag hebben, dan kunt u uiteraard altijd bij ons
terecht. Het heeft onze voorkeur om dit per email te doen via:
administratie@gezinsadoptie.nl, maar per post kan dit uiteraard ook naar
Molenstraat 7, 5691 AH Son en Breugel of telefonisch op nummer 0617489328.
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
Jan Schilt
Juni 2021
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