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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven
Jaarverslag 2013.

Van de voorzitter.

De P.O.S. is in 2013, inmiddels haar 2le levensjaar ingegaan.
Haar notariële stichtingsakte dateert van 11 december 1992.

De P.O.S. heeft zich tot doel gesteld om de bevolking van Veldhoven te stimuleren tot bewustwording 
op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen van overleg en samenwerking 
tussen Veldhovense groeperingen en organisaties op dit gebied.
Een keer in de twee jaar kent de Gemeente Veldhoven daartoe een stimuleringsprijs toe aan een 
organisatie/bedrijf of natuurlijk persoon die zich op dat gebied binnen de gemeenschap meer dan 
verdienstelijk heeft gemaakt en die als voorbeeld mag dienen voor andere Veldhovenaren.
Daarnaast ondersteunt en ontwikkelt zij zelf en of de aangesloten verenigingen/stichtingen activiteiten 
middels acties, manifestaties en voorlichtingsbijeenkomsten o.a. in de bibliotheek. Deelname met een 
aantal goed uitgeruste (informatie)kraampjes aan de Koninginnemarkt is al bijna een traditie 
geworden.
Verder bestemt zij — in nauw overleg — met alle groeperingen de gemeentelijke subsidie, conform de 
subsidieverordening en wijst deze daarna toe.
In de praktijk zien we ook verder dat het verstrekken van subsidies mede gericht moet zijn op 
vergroting van de zelfredzaamheid bij organisaties en of groeperingen in ontwikkelingslanden.

Het toekennen van gemeentelijke subsidies geschiedt volgens een uitgekiende en beproefde formule 
waarbij voorkomen wordt, dat de kleinste groeperingen steeds weer de minste subsidie zouden 
ontvangen. Wel wordt nadrukkelijk van iedere groepering voor het toekennen van een subsidiebedrag 
een “prestatieplichť’gevraagd !
De grondslag wordt aangegeven in de “Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 201 ľ’en in het 
bijzonder in de “deelverordening Ontwikkelingssamenwerking”van de gemeente Veldhoven.
Voor organisatie, documentatie, activiteiten en subsidies was in 2013, 6 10.467 ter beschikking 
gesteld naast het budget voor de projectbijdrage 6 42.238. Dat is omgerekend per inwoner 0,96 6.

Aan het einde van het kalenderjaar maakten 13 groeperingen deel uit van ons Platfonn, nadat in april 
2011 de werkroep IKV/Pax Christi had opgehouden te bestaan. In september is er een deelnemer 
bijgekomen nl.de Stichting Madamfo.
Alle deelnemers uit de verschillende groeperingen zijn vrijwilligers.
Vanuit de Politieke Partijen in Veldhoven hebben wij helaas geen gemeenteraadslid meer kunnen 
begroeten in het afgelopen jaar. Door het wegvallen, enige járen geleden, van de (gelegenheids)- 
voorzitter van de werkgroep Fair Trade is er nog nauwelijks nieuws tot ons gekomen.
Door de aangekondigde fusie c.q. reorganisatie vanuit het bisdom ’s Hertogenbosch van de parochies 
in Veldhoven onder de nieuwe naam Christus Koning zullen de afzonderlijke M.O.V.’s gaan 
“versmelten” vanaf 15 augustus 2013 tot een organisatie met een rekeningnummer, zoals het er nu uit 
ziet ! Ook zou de organisatie van “Samen Verder” er anders gaan uitzien.
Naar verwachting zal tegen het einde van 2014, Kwahu Ghana haar doelstelling(en) hebben bereikt en 
zal ophouden te bestaan, Unicef is per 1 jan 2014 uit de Wereldwinkel gestapt. Ook werd al
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aangekondigd dat Esperanza de POS in 2015 zou verlaten. De bestuursfuncties worden dan 
overgenomen door mensen die in Amsterdam woonachtig zijn.
In 2013 werden door liet bestuur een tweetal gesprekken gevoerd met bestuursleden van 
ontwikkelingsprojecten omtrent deelname in de POS.
De initiatiefnemers van het ene project kwamen uit Arnhem en bezagen de mogelijkheden om via een 
van de kleinkinderen, die in Veldhoven op een basisschool zat, om hun financiële middelen voor hun 
project te doen verruimen. Toetsing van de gemeentelijke voorwaarden aan dit doel(project) leverde 
geen toetreding op. Aan het einde van het jaar voerde het bestuur ook nog een gesprek met het bestuur 
van de Salvatoriaanse ( arme) gezinsadoptie - die in Eindhoven is gevestigd — en die wel wat 
donateurs in Veldhoven had wonen en hoofdzakelijk steunde op een particulier initiatief van 
familieleden en bekenden. Zij hebben de POS uiteindelijk laten weten dat zij geen interesse meer 
hadden voor toetreding.
Hernieuwde aandacht was er in het afgelopen jaar voorde VREDESWEEK.
De organisatie is in handen van Mieke van Lisdonk, pastor Myriam Schoutsen en ds. Wim Dekker.
De activiteiten begonnen op 1 7 september met de fakkeloptocht om het bombardement van Zeelst te 
herdenken, een oecumenische dienst in de Immanuelkerk en een vredessymposium met sprekers 
vanuit diverse disciplines in de bibliotheek.
Op 14 december werd wederom, traditiegetrouw door Amnesty, - in het kader van de dag van de 
mensenrechten (deze keer met de focus op Rusland/Poetin) - het mensenrechtenontbijt gehouden in de 
kantine van het gemeentehuis, waarbij “Lopend Vuurtje”voor de muzikale omlijsting zorgde.
In 2013 hebben een tweetal stichtingen/verenigingen op gebied van ontwikkelingssamenwerking met 
succes aangeklopt bij de ASML FOUNDATION voor een bijdrage in scholingsprojecten voor de 
lockale jeugd.

Ook laat het Sondervick College haar studenten ieder jaar een voorstel doen voor een goed doel en 
gebonden aan een aantal vooraf opgestelde criteria waarbij het aspect “het ten goede moeten komen 
aan kinderen in kansarme situaties” wel erg belangrijk is. In 2013 werd geld ingezameld voor F.C. 
Robinstijn, waarbij voetbal gerelateerde kinderwensen in vervulling gaan voor kinderen in de leeftijd 
van 5 tot 18 jaar die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. De cheque die het Sondervick 
College kon overhandigen bedroeg bijna 20.000 F ( 19.238 F ).
Daarnaast is een groep van 20 leerlingen onder begeleiding naar Uganda geweest waar zij voor 
Worldmapping, een Nederlandse organisatie die jongerenexpedities naar ontwikkelingslanden 
organiseert vele indrukken konden opdoen, vooral in het gezinsleven. Een van hun ervaringen was wel 
dat mensen daar kinderen krijgen om voor de ouders te zorgen of voor hen te gaan werken en dus geld 
verdienen. De ouders zorgen voor voedsel en dat is het eigenlijk wel !
Verschillende (basis)scholen in Veldhoven organiseren een sponsorloop en doneren de toch nog 
betrekkelijk grote opbrengsten aan een al bestaand goed doel.
Daarnaast vindt ondersteuning bij incidentele acties plaats.

De P.O.S. organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst/vergadering waarbij alle aangesloten 
groeperingen worden uitgenodigd en waar zo mogelijk verdieping van (project)plannen en de 
voortgang van de (ontwikkeling)activiteiten op de agenda staan.

Daarnaast zijn er een aantal bestuursvergaderingen geweest waarbij onderwerpen als 
budgettoedelingen aan de orde zijn geweest evenals de toetreding van mogelijk nieuwe groeperingen 
en of stichtingen.

Het bestuur bestaat uit: de secretaris dhr. Ties van Kemenade; de penningmeester dhr. Frans 
Hoefnagels en de voorzitter dhr. Ted Peer. Aan het einde van het kalenderjaar 2013 gaf de 
penningmeester bij de overige bestuursleden aan om zijn werkzaamheden — na 14 jaar - te willen doen 
beëindigen. Het bestuur heeft inmiddels een nieuwe penningmeester gevonden.

In september 2011 is het bestuur van de P.O.S. door de gemeente, in clusterverband, (soortgelijke 
subsidies en of soortgelijke bezuinigingspercentages) op de hoogte gebracht van de bezuinigingen in
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de komende járen t.a.v. toekenning van gemeentelijke subsidies (modernisering subsidiesysteem !).
Dit gemeentelijk overleg werd gevoerd door de verantwoordelijke portefeuillehouder, ondersteund 
door de betrokken accountmanager van de afdeling Maatschappelijke 8c Stedelijke Ontwikkeling.
Naast het niet langer meer automatisch toepassen van de indexering worden er voor het jaar 
2013 t/m. 2015 kortingen toegepast van respectievelijk3,75 Vo in 2013; 7,5 “/o in 2014 en nog eens
7,5 “/o in 2015; waarbij daarnaast de modernisering en de voorwaarden in de budgetafspraken nog 
eens nader besproken zullen gaan worden.

In het kader van de gemeentelijke subsidiedoelstelling werd als een van de voorwaarden bij het POS 
neergelegd dat zij een keer in de drie jaar een Manifestatie op dat gebied moesten organiseren voor de 
Veldhovense bevolking in het kader van het zijn van een MILLENNIUM GEMEENTE (raadsmotie 
uit 2009). De gemeente had daarvoor ook wat extra geld ter beschikking.
Met het gedachtegoed dat het leveren van een bijdrage voor een van de ACHT millenniumdoelen 
eigenlijk al op jeugdige leeftijd moet beginnen werd met de ervaringen van de Manifestatie in 2010 
(heel en heel slecht weer !) rekening gehouden.
Een spelmoment, waarbij de jeugd zou worden betrokken, naast wat (Afrikaanse) muziek waren de 
elementen in het City-Centrum op 22 juni 2013, de laatste vrije zaterdag voor de zomervakantie.
Een voorbereidingscommissie met daarin het bestuur van de POS vertegenwoordigd hebben de 
mogelijkheden en ideeën die voorhanden waren, nader uitgewerkt. Van heren der werden de 
spelattributen en spandoeken met millenniumdoelen afgebeeld, betrokken.
Met de winkeliersvereniging van het City Centrum werden afspraken gemaakt om - net voor vaderdag 
- een soort co-sponsering te organiseren.
Ook wist de voorbereidingscommissie bij verschillende bedrijven en mensen, om niet, goederen te 
organiseren.
Een aantal kramen werd bemenst door de vrijwilligers van de aangesloten verenigingen, waarbij 
aandacht werd besteed aan een van de ACHT millenniumdoelstellingen. Tevens konden de 
vrijwilligers hun eigen project onder de aandacht brengen van de bezoekers.
Daarnaast hadden we nog toestemming bij de gemeente aangevraagd om een collecte te mogen 
organiseren bij de winkeliers met als doel de opbrengst, middels loting, ten goede te doen laten komen 
aan een van de projecten.
In de interne evaluatie en die met de gemeentelijke organisatie, waarbij de burgemeester zelf ook 
vertegenwoordigd was, waren we unaniem in het feit dat er eigenlijk veel te weinig bezoekers zijn 
geweest op die zaterdagmiddag !
De constatering was verder ook nog dat het (bewust) leven van de Millenniumdoelstellingen onder de 
Veldhovense burger er nog niet inzit ! Hoe moet die p.r. aandacht nog beter en intensiever gaan 
geschieden, zo vroegen we ons allemaal af.
Moet het concept om ; moet het echt aansprekend anders worden georganiseerd ?
De afspraak werd gemaakt dat in het najaar 2014 — althans na de gemeenteraadsverkiezingen - de 
draad weer verder zou worden opgepakt in de wetenschap dat wellicht de VNG wat concretere ideeën 
nader heeft uitgewerkt die voortvloeien uit de nieuwe 12 doelen zoals klimaat, sociale gelijkheid, 
veiligheid en duurzaamheid.
Het enthousiasme heeft geenszins ontbroken bij de voorbereidingscommissie en alle vrijwilligers 
vanuit de vereniging/stichtingen.

De nabije toekomst: In 2015 lopen de ACHT millenniumdoelen af die rijke westerse landen in 1990 
hebben opgesteld. De eerste doelstelling - het halveren van het aantal mensen dat leeft in armoede en 
met honger — is gehaald. Er gaan meer meisjes naar de basisschool, de kinder- en moedersterfte is 
teruggedrongen en er overlijden minder mensen aan aids. Maar de problemen zijn nog lang niet 
opgelost en de wereld is veranderd. De zogeheten “post 2015 agenda” waarover de internationale 
gemeenschap nu spreekt, moet recht doen aan de nieuwe werkelijkheid. Het aantal mensen onder de 
armoedegrens van 1,25 dollar per dag is weliswaar gehalveerd, maar de wereldbevolking is sneller 
gegroeid dan verwacht.
Dat betekent dat nog steeds 1,5 miljard mensen met honger opstaan en naar bed gaan.
(zie de schrijnende rapportages van Peter R. de Vries (o.a. Tibet) de laatste tijd waarbij moeders hun 
kinderen (moeten) verkopen voor een futiel bedrag omdat de monden niet meer te voeden zijn !!)
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Bovendien wonen deze armen niet alleen in de achter gebleven landen o.a. Sahara, maar vooral in de 
groeireuzen India en China. Armoede is dus meer een kwestie van verdeling van de welvaart 
geworden. “Laat niemand achter”, luidt de morele oproep achter de TWAALF nieuwe doelen, die 
de armoede wereldwijd moeten elimineren, aldus de Verenigde Naties.

Ook hebben bestuursleden deel genomen aan een aantal besprekingen met het C.O.S. Brabant en de 
gemeente omtrent het zijn van millenniumgemeente(n) en wijze waarop het lokale bedrijfsleven 
actiever en efficiënter bij het Concept kan worden betrokken.
Na wat verkenningen en onderzoekingen gaat dat resulteren in een beleidsnotitie waarin een aantal 
activiteiten worden opgenomen, gekoppeld aan een tijdlijn.
Het hoofdthema zal zijn het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de link met de acht 
- of een of meerdere van deze acht - doelstellingen. Inspanningen en of (deel)realisatie aan het eind 
van 2015 komt toch al weer wat dichterbij.

Of de Kick-Off op het Congress van de V.N.G. in november 2011 met als titel “Jong geleerd, Jong 
gedaan !” nu echt voldoende inspiratie heeft gegeven werd aan de nieuwe Millenniumgemeenten 
campagne kan nu nog moeilijk beantwoord worden. Dat “sponsors” minder gemakkelijk voor het 
oprapen liggen in deze economische tijd is wel een gegeven waar we niet om heen kunnen.
De campagne destijds moest een “schop voorwaarts”geven aan realisatie van de beoogde 
doelstellingen en het moest bepaald meer zijn dan een modieuze hype. Eerlijke handel en duurzame 
productie krijgen vaak de aandacht in tal van actualiteitrubrieken. We moeten ons ook niet vertillen 
aan alle doelstellingen maar er een paar uithalen en daarvoor gaan, getuigt ook van realiteitszin. Er is 
werkelijk nog een wereld te winnen !

Het huidige Kabinet heeft het nationale budget voor de ontwikkelingsamenwerking fors ingekort (was 
0,7 “/o van het B.N.P.) en daarnaast zal invulling worden gegeven aan het feit dat men dit ook deels 
anders wil gaan invullen. Er komen nog maar een beperkt aantal landen/gebieden in aanmerking voor 
een bijdrage.

In dit jaarverslag treft U uiteraard een specificatie aan van het feit hoe de ter beschikking gekomen 
gelden (subsidies) in 2013 over de verenigingen/stichtingen zijn verdeeld !

Voorzitter Projectgroep Ontwikkelings Samenwerking Veldhoven.

Mr. Th.A.M.M. Peer (Ted).
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Jaarverslag 2013 - Deelnemers aan de POS vergaderingen

POS Bestuur (per 31 december 2013)
Voorzitter: Ted Peer 
Secretaris: Ties van Kemenade 
Penningmeester: Frans Hoefnagels

Amnesty International Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Stichting Esperanza, vertegenwoordigd door Marieke Cornelissen of Bibi Hennen.
Stichting Kwahu Ghana, vertegenwoordigd door Anne Marie van Heek.
Stichting Medisch Centrum Togo, vertegenwoordigd door Henk Bergman of Tiny Roelofs. 
Stichting Madamfo, vertegenwoordigd door Joost Claessens 
MOV- St. Lambertus, vertegenwoordigd door Jan Verhagen,
MOV-groepen Christus Hovenier,vertegenw. door Mieke Sandkuijl en/of Hans van Hak. 
Stichting Na Maono, vertegenwoordigd door Petra van de Peppel.
Stichting Pastoor Vekemans Fonds, vertegenw. Door Aad Faasen of Bernard Vekemans. 
Stichting Rosote, vertegenwoordigd door Mieke Geevers of Trudy van Gestel 
Samen Verder Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Unicef Veldhoven, vertegenwoordigd door Wil Korteweg.
Stichting Vrienden van Kassim, vertegenwoordigd door Elly Jacobs.
Wereldwinkel Veldhoven, vertegenwoordigd door Mieke van Lisdonk 
ZWO-Raad, vertegenwoordigd door Marijke van Erk.

Van een aantal van deze groeperingen vindt U een activiteitenverslag in dit jaarverslag en 
indien van toepassing een fmancieel verslag.

De volgende politieke partijen waren uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten:
* CDA, vertegenwoordigd door Babs Elsenaar.
* GBV
* PvdA, Jeroen Rooijakkers.
* VVD, Ger van Dam.
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Financieel jaarverslag 2013

Werkelijk
2.013

Begroot
2.013

Begroot
2.015

Inkomsten:

Saldo over 2012
Subsidie Gemeente (organisatie, docu
mentatie, activiteiten en subsidies) 
Budget projectbijdrage 
Overigen (rente, giften e.d.)

1.027,92

10.277,00
42.428,00

393,76

100,00

10.500,00
45.302,00

400,00

100,00

9.185,00
37.921,00

400,00

Totale inkomsten 54.126,68 56.302,00 47.606,00

Uitgaven:

1. Organisatie
1.1 Kantoormateriaal, secretariaat 300,00 300,00
1.2 Afscheid voorzitter
1.3 Vergaderkosten 315,64 250,00 250,00
1.4 Leasing copieerapparaat 35,77 300,00 300,00
1.5 Kamer van koophandel 30,00 30,00
1.6 Diverse representatie 10,00 50,00 50,00
1.7 Kosten Giro 125,34 100,00 100,00
1,8 Kosten internet en website 70,:27 75,00 75,00

Totaal organisatie 557,02 1.105,00 1.105,00

2. Documentatie 1 informatie
2.1 Abonnementen tijdschriften
2.2 Landeninformatie
2.3 Boeken, brochures, infomateriaal

Totaal documentatie 1 informatie - - -

3. Activiteiten
3.1 POS-activiteiten (avond in nov., oranjemarkt) 500,00 500,00
3.2 Jaarverslag 350,00 350,00
3.3 Manifestatie 470,47 1.000,00

Totaal activiteiten 470,47 1.850,00 850,00
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Onkostenvergoedingen voor POS leden

Werkelijk Begroot Begroot
2.013 2.013 2.015

4. Subsidies groeperingen
4.1 Samen Verder 990,95 800,00 800,00
4.2 Unicef 1.000,00 1.000,00 750,00
4.3 Wereldwinkel 1.000,00 1.000,00 750,00
4.4 MOV Christus Hovenier 252,99
4.5 Stichting Madamfo 1.000,00 750,00
4.6 MOV Meerveldhoven 297,52 400,00 400,00
4.7 Kwahu Ghana 1.000,00 1.000,00 750,00
4.8 Stichting Esperanza 228,58 500,00 500,00
4.9 Pastoor Vekemans fonds 1.000,00 1.000,00 750,00
4.10 Vrienden van Kassim 1.000,00 500,00 500,00
4.11 Medisch Centrum Togo 200,00 500,00 500,00
4.12 Stichting Rosoto 161,16 500,00 500,00
4.13 Stichting Na Maono 638,25 500,00 500,00

Totaal subsidies groeperingen 8.769,45 7.700,00 7.450,00

Totale uitgaven 1 t/m 4 9.796,94 10.655,00 9.405,00
Bijdragen Projectbijdrageregeling 42.428,00 45.302,00 37.921,00

Totale uitgaven 52.224,94 55.957,00 47.326,00

Saldo 1.901,74 345,00 280,00

Projectbijdrageregeling 2004 t/m 2013

jaar: 2004 2005 2006 2007 2008

Opbrengsten van de acties in E. 222.738 260.200 208.580 236.932 247.929
Beschikbaar als bijdrage in E. 29.581 29.335 30.298 35.927 30.545
Bijdrage in “/o van de opbrengst 13,3 "/o li,30/» 14,507o IS.2% 12,30/»

Aantal deelnemende groeperingen 20 21 17 17 21

jaar: 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal

Opbrengsten van de acties in E. 280.559 295.711 284.200 223.120 224.841 2.484.810
Beschikbaar als bijdrage in E. 31.711 47.573 46.347 45.302 42.428 369.047
Bijdrage in “/o van de opbrengst ll,3yo 16,1 “/o 16,30Zo 20,3yo 18,90/) 14,90Zo

Aantal deelnemende groeperingen 21 20 23 19 19 20
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Verdeling van de projectbijdrageregeling

Uitgangspunten:

Opbrengsten tot C. 4.538,- s (hfl. 10.000,-) krijgen een weging van 10.
Opbrengsten tussen de 6. 4.538,- en de C. 22.689,- (hfl. 10.000,- en hfl. 50.000,-) krijgen een weging van 5. 
Opbrengsten boven de C 22.689.- krijgen een weging van 1.

Bijdrage vlg Bijdrage vlg Bijdrage vlg Bijdrage vlg
Groepering Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst verdeling verdeling verdeling verdeling

2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010

Prins Willem Alexanderschool 341 . - 118
Pastoor Vekemans Fonds 86.376 102.000 127.721 134.736 7.188 8682 8.317 8.795
Basisschool Cobbeek 2.273 2.480 2.596 - 916 855 920
Samen Verder 21.785 23.929 24.257 28.651 4.734 5.536 4.749 5.036
Basisschool de Rank 4.951 816 816 816 1.707 329 281 289
Kwahu Ghana 30.635 18.212 16.392 25.300 5.183 4.584 3.609 4.917
MOV H. Willibrordus 3.017 3.996 5.095 4.403 1.085 1.610 1.661 1.560
Stg Weeskinderen in Rwanda 1.965 3.315 4 345 4.470 707 1.336 1.532 1.584
Basisschool de Berckacker 5.051 5.662 6.608 1.725 2.055 1 922
Amistad para Cuba 4.712 5.179 7.291 10.080 1.664 1.958 2.040 2.590
Sondervick College - 21.345 26.590 - - 4.648 4.963
Stg Madamfo 11.613 2.905 - -
MOV Lambertusparochie 3.489 5.903 3.847 4.896 1.255 2.104 1.327 1.672
Unicef 2.086 1.768 2.072 2.137 750 712 715 757
Stichtinq Esperanza 4.437 2.148 6.294 8.081 1.596 866 1.868 2.236
MOV St. Maarten 1.085 1.152 884 805 390 464 305 285
MOV St. Jozef 1.497 1.186 593 1.056 538 478 205 374
Basisschool Op Dreef 4.514 - - - 1.600
ZWO raad 18.478 17.514 19.561 16.765 4.140 4.443 4.155 3.775
Stichtinq Na Maono 2.299 7.072 2.247 1.676 827 2.339 775 594
Vríenden van Kassim 10.853 10.444 7.757 4.825 2.768 3.019 2.120 1.659
Medisch Centrum Togo 7405 6.427 6.102 5.056 2.148 2.209 1.835 1.700
Stg Rosoto 3.107 4.124 9.852 8.258 1.118 1,662 2.481 2.267

Totaal 224.841 223.120 275.900 295.711 42428 45.302 45.517 47.573

Ondersteuning incidentele acties:
Stg Homeplan 5.000 500
Ziekenhuis Ada in Ghana 3.300 330

224.841 223.120 284.200 295.711 42.428 45.302 46 347 47.573
Projectbijdrage 42 428 45.302 46.347 47.573
Bijdrage in van de opbrengst 18,878Ä 20,30^ 16,31 "/o 16,098/*



Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Overzicht regeling Projectbijdragen voor POS leden
Opbrengst

6

Project
bijdrage

6
Amnesty Veldhoven
Amnestie is op eigen verzoek waarnemer bij de POS en ontvangt geen 
projectbijdragen.
In februari werd de jaarlijkse collecte gehouden (64922). De donateuractie in 
april bracht 6244 op.
Op 1 1 maart werd in verband met de “Internationale Vrouwendag van 8 
maart” aandacht gevraagd voor de rechten van vrouwen in Egypte. Op 4 mei 
werd de dodenherdenking vorm gegeven met een kranslegging voor 
slachtoffers van de 2e wereldoorlog (en andere oorlogen) bij het 
klokmonument. Amnesty verleende haar medewerking aan de vredesweek 
van 15 t/m 23 september; 2 leden liepen mee in de fakkeloptocht naar de 
Willibroduskerk in Zeelst om het bombardement in Zeelst te herdenken. Het 
mensenrechtenontbijt van 10 december was gewijd aan de mensenrechten
situatie in Rusland.Ook werd Nelson Mandela herdacht.

5.166

Esperanza:
Ondersteunt kleinschalige projecten (kippenproject, estufaproject) van de 
Asociación Bendicion de Dios in Guatemala. Bij het nieuwste project 
“Onderwijssupport” worden donateurs aan leerlingen gekoppeld voor 
tenminste 3 jaar. Esperanza brengt om de 3 maanden een elektronische 
nieuwsbrief uit.
In 2015 zal er een bestuurswisseling plaatsvinden en treedt Esperanza uit de 
POS, omdat Amsterdam de vestigingsplaats wordt.

4.437 1.596

Kwahu Ghana
De boeren coöperatie Abokyikrom Farmers Cooperative Society in Ghana 
heeft de eindverantwoordelijkheid voor het grasscutterproject. 65 boeren zijn 
inmiddels opgeleid om grass cutters te fokken. De boeren zullen ook in de 
nabije toekomst worden begeleid. Op verzoek van de dorpsleiding van 
Abokyikrom zal KG proberen als laatste project nog de financiering en de 
bouw van een broodnodige nieuwe Junior High School ( met hulp van Wilde 
Ganzen) te realiseren. De stimuleringsprijs van 61.000 die George Osei heeft 
gewonnen wordt hiervoor als startbedrag gebruikt.

30.635 5.183

Madamfo
Stichting Madamfo werft fonsen via een kunstbeurs in het Maxima Medisch 
Centrum. Andere acties zijn de opbrengsten van een sponsorloop van 
basisschool “de Rank”. Grote sponsoren zijn bijv de Rotary club Veldhoven. 
Madamfo ondersteunt de bouw van een specialistische kliniek in Takoradi 
Ghana. Medisch en paramedisch personeel zijn bijgeschoold in het MMC. 
Madamfo werkt in dit project samen met “Wilde Ganzen”.

11.613 2.905
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Medisch centrum Togo:
Omdat er in Sokodé in Togo geen vergoeding van ziektekosten is heeft de 
stichting een solidariteitsfonds opgericht voor onbemiddelde zieken die 
anders niet worden geholpen. De stichting wil in de toekomst met de 
opbrengst van incidentele acties de aanschaf van een ambulance, een 
dienstauto en medische apparatuur voor “Centre Medical La Source’' in 
Sokodé financieren.

7.405 2.148

MOV St. Jozef
Ondersteuning van het project van pater Jan Versantvoort in Kroonstad, Zuid 
Afrika en van broeder Harrie Moolenaar in Kankala-Kananga, Congo.

1.497 538

MOV St. Maarten
Ondersteuning van het Metsi’i project in Kameroen (Akkum).

1.085 390

MOV H. Willibrordus:
Ondersteuning van het project van pater Theo Slaats in Tanzania (Mbeya) en 
van de Stichting Correntina in Brazilië.

3.017 1.085

MOV. H. Lambertusparochie:
Ondersteuning van Stichting Women’s Association van Lae ( bekend van 
zuster Francien Leyten, sinds juli 2010 terug in Nederland) in Papua Nieuw 
Guinea, van het werk van pater Frans Baartmans in de sloppenwijken van 
Varanasi India, en het werk van broeder Gerard Groenen in Brazilië.

3.489 1.255

MOV Christus Koning (Totaal 69.088, POS bijdrage 63.268)
Publicaties in parochieblad. Gelden worden verkregen door landelijke acties 
en kerkcollectes.

Na Maono
Project in Mombasa Kenia, het ondersteunen van weeshuis Mudzini Kwetu 
voor meisjes. Project in Kampala Oeganda, het bouwen van de Bluesky 
school voor gehandicapte jongeren. Geld wordt ingezameld door het 
verkopen van in NL gemaakte sieraden door Gerrie Bond die de kralen van 
gekregen sieraden hergebruikt, plus allerlei acties en donaties.
In de periode 2014-2018 krijgt Na Maono 65000 perjaar van de ASML 
foundation voor het opzetten van een praktijkschool in het Bluesky project.

2.299 827

Pastoor Vekemans Fonds
Als grootste Veldhovense fonds is PVf zeer actief in Jharkhand en de 
omringende deelstaten in NO India.
PVf werkt samen met de zusters Ursulinen die vooralsnog in België zijn 
gevestigd.
Veel projecten :

A Adoptie- en sponsoring van kansarme kinderen
A Bouwprojecten: Bouw van de tweede verdieping van de English 

Medium School te Ambikapur
A Bijdrage in salarissen van onderwijzend personeel 
a Aanschaf van schoolmeubilair, lesmaterialen en computers 
a Aanschaf van hostel inboedel voor residente kinderen

Alles gefinancierd met gebruikte kledingverkoop , sponsoring en donaties.

86.376 7.188
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Rosote:
Ondersteunt de bouw van een school voor kinderen van 4 t/m 14 jaar in
West Pokot in Kenia. De eerste 6 klassen van de school zijn klaar. Geld 
wordt ingezameld door een netwerk van donateurs die op de hoogte worden 
gehouden door een nieuwsbrief, en door donatie van sponsoring opbrengsten 
van scholen. Eind 2012 heeft stichting Rosote de opbrengst van de kerst- 
sponsorloop ontvangen van het Sondervick college.

3.107 1.118

Samen Verder
Via “Vastenaktie” ondersteunt Samen Verder de sloppenwijkbewoners in 
Bogotá Columbia, het betreft het project Mencoldes in Columbia van Kerk 
in Actie. Mencoldes geeft materiële en psycho-sociale hulp aan 30 tot 40 
nieuwe gezinnen per maand. Publiciteitsacties:

^ Een tentoonstelling over Columbia van 5 mrt t/m 25 maart in de 
openbare bibliotheek Veldhoven.

^ Een thema-avond over Columbia op do 7 maart in het 
parochiecentrum St. Maarten.

^ Een oecumenische viering op za 2 maart in de St. Maartenkerk 
met ds Dekker en pastor Schoutsen.

21.785 4.734

Vrienden van Kassim:
Biedt ondersteuning aan gehandicapte kinderen in hun thuissituatie in en 
rondom de stad Tamale in Noord Ghana. Fondsenwerving via 
personeelsbijdragen van Severinus, donaties van bedrijven en jubilarissen.
Op Koninginnedag heeft VvK met een rad van fortuin op de Oranjemarkt 
gestaan, ook is er Ghanese kunstnijverheid verkocht. Er is 2 maal een 
speelgoedmarkt gehouden.

10.853 2.768

Wereldwinkel
De Wereldwinkel ontvangt geen projectbijdragen van de POS. Voor 
beheerskosten van de winkel is een declaratie ingediend.

Unicef
Unicef had een verkoopstand bij de Plusmarkt in Veldhoven. Ook waren er 
giften van particulieren en was er fondsenwerving bij een filmvoorstelling en 
bij het Christiaan Huijgenscollege.
Opbrengsten zijn afgedragen aan Unicef Nederland. Unicef is wegens gebrek 
aan voldoende marges opgehouden met de verkoop van eigen Unicef 
artikelen op de Wereldwinkel locatie per 1 januari 2014.

2.086 750

ZWO raad
De ZWO raad verzamelt fondsen via vrijwillige bijdragen,collectes en 
incidentele giften. ZWO werkt samen met “Kerk in Actie” voor Ontwikke- 
lingssamenwerkingsprojecten.
De projecten die worden ondersteund zijn het Rureco project in Brazilië wat 
betrekking heeft op de duurzaamheid van landbouw middels voorlichting.
Het Cedeca Belem project houdt zich bezig met het bestrijden van sexuele 
uitbuiting van kinderen.

18.478 4.140
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AMNESTY
INTERNATIONAL

Jaarverslag 2013 Amnestygroep Veldhoven

Collecte en donateur actie:
In februari werd de jaarlijkse collecte gehouden. Door 67 collectanten werd een bedrag van 
6 4922,29 opgehaald. In april werd het jaarverslag rondgestuurd en de donateur actie 
gehouden. Deze bracht 6 243,84 op.

8 maart Internationale Vrouwendag:
Op de dag zelf werd er geen actie ondernomen. Op 11 maart werd in de bibliotheek aandacht 
gevraagd voor de rechten van vrouwen in Egypte. Het publiek kon een kaart ondertekenen om 
president Morsi op te roepen een einde te maken aan discriminatie van vrouwen in zijn land.

4 mei dodenherdenking:
Amnestygroep Veldhoven deed mee aan de dodenherdenking. In de kerk werd een tekst 
voorgelezen en bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef werd namens Amnestygroep 
Veldhoven een krans neergelegd voor de slachtoffers van de 2C Wereld Oorlog en voor hen 
die nog steeds tijdens oorlogen sneuvelen.

Ruslandcampagne:
Op 10 juni werd er in de bibliotheek aandacht gevraagd voor de mensenrechtensituatie in 
Rusland. Vooral mensenrechtenactivisten, advocatenjournalisten, kunstenaars en 
homoseksuelen hebben het moeilijk in Rusland. Tijdens het Amnesty ontbijt werd nogmaals 
aandacht gevraagd voor de mensenrechtenschendingen in Rusland. Op donderdag 30 januari 
2014 werd door acht Amnesty-directeuren deze internationale petitie voor vrije meningsuiting 
in Rusland overhandigd op het kantoor van president Poetin in Moskou.

Campagne Vreemdelingendetentie in Nederland:
Op 22 juni organiseerde de POS een grote manifestatie op het Meiveld in het Citycentrum. 
Amnestygroep Veldhoven vroeg op die dag aandacht voor de vreemdelingendetentie in 
Nederland. Er hing een grote "Wall of Shame", waarmee wij aangaven ons diep te schamen 
voor de manier waarop vreemdelingen in ons land worden gedetineerd. Helaas was het die 
dag erg slecht weer waardoor de belangstelling tegen viel. Op donderdag 3 oktober 2013 
overhandigde Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland, 90.000 
handtekeningen aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven, ter afsluiting van de 
campagne 'Ik schaam me diep'.

Campagne Midden-Oosten en Noord-Afrika:
Op 8 december werd na afloop van de kerkdienst in de Immanuëlkerk aandacht gevraagd voor 
de onderdrukking van de koptische Christenen in Egypte. In de Katholieke Kerk werd ook 
aandacht besteed aan deze actie.

Vredesweek van 15 t/m 23 september.
Amnestygroep Veldhoven verleende haar medewerking aan de vredesweek. Twee leden van 
de Amnestygroep liepen mee in de fakkeltocht naar de Willibrorduskerk in Zeelst waar de
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slachtoffers van het bombardement op Zeelst werden herdacht. Er werd een oecumenische 
kerkdienst gehouden en er draaiden films over Nelson Mandela.

10 december activiteiten:
Voor de negende keer organiseerde Amnestygroep Veldhoven op 14 december een 
mensenrechtenontbijt in de kantine van het gemeentehuis. Dit jaar was het 65 jaar geleden dat 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Toch is het nog 
steeds slecht gesteld met de mensenrechten in veel landen in de wereld. Tijdens het ontbijt 
werd aandacht gevraagd voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Ook werd stilgestaan bij 
het overlijden van Nelson Mandela, de man die zo ontzettend veel heeft betekend voor heel 
veel mensen over de hele wereld.
Zeventig mensen gaven gehoor aan de uitnodiging die dit jaar in de vorm van een matroesjka 
pop was verstuurd . Namens de gemeente was wethouder Caroline van der Weijden aanwezig. 
Zij zette de eerste handtekening onder de petitie aan Poetin om hem te vragen de 
mensenrechten te respecteren. Op de placemat stond een foto van Poetin met de tekst: "Stop 
de onderdrukking, kies voor vrijheid". De deelnemers aan het ontbijt konden een groetenkaart 
sturen aan drie van de vastgezette demonstranten die op 6 mei meededen aan de protestmars 
tegen Poetin op het Bolotnayaplein en aan Ales Bialiatski. Voor Ales Bialiatski was vorig jaar 
tijdens het ontbijt actie gevoerd maar helaas zit hij nog steeds gevangen. Gelukkig was er ook 
goed nieuws: Nasrin Sotoudeh waarvoor ook actie was gevoerd tijdens het ontbijt in 2012, 
was vrijgelaten. Lopend Vuurtje, een actieondersteunend koor uit Eindhoven, zong een aantal 
mooie liederen over o.a. vluchtelingen en moderne slavernij. Annemarie Legius, lid van 
vertelgroep VerVe vertelde een mooi verhaal over een puberjongen die zich afzette tegen de 
maatschappij en zijn ouders en volop demonstreerde, ook tegen Poetin!
In 2 restaurants in Veldhoven, The Fisherman en Eetcafé de Kers, stonden rond 10 december 
dinerkaarsen van Amnesty te branden met daarbij een kaartje met informatie over de actie. De 
Amnestyvlag wapperde vier dagen lang bij het gemeentehuis.

Website:
Jenny Goudriaan is gestopt met haar werk voor de Amnestygroep. Zij was de webmaster van 
de groep. Hans Binnerts heeft dit van haar overgenomen. De website is helemaal vernieuwd. 
www.veldhoven.amnesty.nl

Scholenwerk:
Op 22 april heeft Alexander van Dort 3 uur lang gastlessen verzorgd over Amnesty 
International op het Sonderviclc College in Veldhoven. Liselot van der Sluis van 
Amnestygroep Geldrop/Mierlo heeft een gastles over Amnesty verzorgd in groep 8 van een 
basisschool in Cobbeek.

Schrijfactiviteiten:
Er konden brieven worden geschreven bij Marlien Buijsman. Iedere maand konden de 
schrijvers een groetenkaart sturen aan een gevangene zelf. Een groot aantal mensen kreeg de 
brieven per email en een aantal werd rondgebracht.

Persactiviteiten:
Activiteiten van de Amnestygroep werden vermeld in de Ahrenberger, het Veldhovens 
Weekblad, het Eindhovens Dagblad, de Kabelkrant en Omroep Veldhoven.

Diversen:
Op 6 april hebben 2 leden van de groep deelgenomen aan een workshop over 
vreemdelingendetentie in Nederland. Hier werd verteld over de schrijnende situatie waarin 
veel uitgeprocedeerde asielzoekers in terecht komen. Op 5 oktober werd de regio middag 
bezocht. Er was een gastspreker uit Rusland en er werden handtekeningen opgehaald tegen 
het beleid van Poetin.

Goed Nieuws:

15



Mikhail Khodorkovsky werd op 20 december 2013 vervroegd vrijgelaten. Van mei 2005 tot 
december 2013 zat hij in Rusland een gevangenisstraf uit wegens belastingontduiking en 
fraude. Khodorkovsky had verschillende Russische liberaal-democratische partijen financieel 
gesteund in de aanloop naar de verkiezingen die in 2004 zouden plaatsvinden.
Volgens Amnesty was zijn veroordeling politiek gemotiveerd en beschouwde hem als een 
gewetensgevangene. De Russische ondernemer besloot direct na zijn vrijlating het land te 
verlaten om bij zijn vrouw in Zwitserland te gaan wonen. Onlangs kreeg Amnesty een brief 
van hem waarin hij Amnesty en alle brievenschrijvers bedankte:

Lieve vrienden,

Tijdens de vele járen die ik in Russische gevangenissen doorbracht, ontving ik veel brieven 
vol steun van jullie. Dit was erg belangrijk voor me en heeft me geholpen Ie overleven. Helaas 
zijn er nog een heleboel mensen zoals ik die nog vastzitten. Ik hoop nu dal we hen samen 
kunnen helpen. Ik wens jullie veel geluk en bedank jullie allen.

Mikhail Khodorkovsky

Februari 2014 
Amnestygroep Veldhoven
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AANMELDING: bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen. 

JAAR : 2013

Naam aanvragende organisatie: 
Stichting Esperanza

Naam en adres contactpersoon: 
Marieke Cornelissen 
Kemphaan 17 
5508 LG Veldhoven

Datum aanvraag 20-02-2014

Beschrijving actie in Veldhoven:
(vorm, bewustwording, publiciteit, opbrengst, kosten, stortingsbewijs)

In samenwerking met de gemeente Veldhoven, de winkeliersverening en de POS heeft 
in 2013 weer een Millennium manifestatie plaatsgevonden. Ook Esperanza was 
hierbij weer aanwezig met een kraam. Door Esperanza is actief geprobeerd het 
voorbijkomend publiek te voorzien van informatie over alle projecten van 
Esperanza in Guatemala. In de kraam waren hiervoor diverse flyers, fotoalbums, 
etc voor beschikbaar. Ook lag de kraam zoals gebruikelijk weer vol met 
kleurrijke producten uit Guatemala voor de verkoop, waar door het voorbij komend 
publiek redelijk wat interesse voor was.

Deze dag is al met al 6 110 ingezameld voor de projecten van Esperanza. Ook 
hebben mensen zich weer aangemeld voor de nieuwsbrief van Esperanza.
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Beschrijving project, in horde Wereld:
(aard, doel, land, regio, aspekten/effekten daar, terugkoppeling)

Overkoepelend project:

Het project dat stichting Esperanza ondersteunt:
Asociacion Bendicion de Dios (www.bendiciondedios.org) te Guatemala.

Deze organisatie is opgericht voor de armste bevolking van het dorpje 
Alotenango. De asociacion biedt educatie aan zo'n 350 kinderen op verschillende 
niveaus, vooral basisschool. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de 
gezinnen op verschillende manieren. Zo kunnen moeders deelnemen aan cursussen 
over hygiëne, gezondheid, opvoeding en rechten. Er worden activiteiten 
georganiseerd rondom feestdagen als pasen, kerstmis en moederdag.

Door stichting Esperanza is in 2006 de winkel 'Paz y Esperanza' opgericht waar 
de gezinnen tegen een economische prijs dagelijkse producten kunnen kopen. ĩn 
2008 is stichting Esperanza in samenwerking met Asociacion Bendicion de Dios het 
kippenprojeet begonnen. Hier leren moeders hoe zij kippen kunnen verzorgen en 
geeft deelname aan dit project ook mentale steun aan de moeders, zij voelen zich 
weer nuttig. In 2009 is stichting Esperanza zich op een derde project van 
Bendicion de Dios gaan richten, estufas (fornuizen voor gezinnen). Veel van de 
gezinnen aangesloten bij Bendicion de Dios leven in barre omstandigheden. Met de 
komst van een estufa in huis worden de leefomstandigheden van de gezinnen direct 
verbeterd. Met ingang van 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor het 
nieuwste project van Esperanza, onderwijssupporters. Hierbij worden donateurs 
(onderwijssupporters) gekoppeld aan een leerling in de 6C klas van Bendicion de 
Dios, zodat deze leerling ook de middelbare school kan gaan volgen. De 
onderwijssupporter verbind zich aan de leerling voor ten minste 3 jaar.

Terugkoppeling naar Veldhovense bevolking:
Stichting Esperanza probeert bij iedere actie die gevoerd wordt in de lokale 
kranten te komen.

Door deel te nemen aan do millennium manifestatie is er volop gelegenheid om met 
de Veldhovense bevolking in gesprek te gaan over de projecten van stichting 
Esperanza. Er werden ook volop flyers uitgedeeld en daarnaast lagen er diverse 
informatiemapjes en fotoalbums in de kraam over de diverse projecten in 
Guatemala. Esperanza heeft tot op heden in de járen dat er geen millennium 
manifestatie gehouden werd, altijd deelgenomen aan de oranjemarkt in Veldhoven.

Stichting Esperanza verzorgt daarnaast zelf haar terugkoppeling door middel van 
het uitbrengen van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven verschijnen leder kwartaal 
en worden digitaal verstuurd of wanneer dat gevraagd wordt via de post. Tijdens 
de manifestatie heeft stichting Esperanza van verschillende donateurs proactief 
aanmeldingen (emailadressen) gekregen voor het ontvangen van dc nieuwsbrief.

Tot slot beschikt Esperanza uiteraard over een goede website en een 
facebookpagina, om haar donateurs en geïnteresseerden op de hoogte te houden van 
de activiteiten van Esperanza.

Bijlage 1: Overzicht uit kasboek 2013 stichting Esperanza
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INKOMSTEN UITGAVEN
omschrijving bedrag omschrijving bedrag
Vaste donaties 440 Estufa 0
On-line donaties 30 Kippen project 0
Algemene donaties 1629 Winkel 0
Estufa aktie 0 Administratiekosten 175,61
Kippen actie 0 Representatie 51,57
Winkel actie 0 Reiskosten 61,9
Storting uit kas 85 Opname voor kas 0
eenmalige actie 1022 Vrij 3400
onderwijssupporters 966 Onderwijssupport 1227
Diversen 264,66 Diversen 0

totaal C 4.436.66 totaal C 4.916.08
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Stichting Kwahu-Ghana k-

AANMELDĪNG:

JAAR :

bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Proĵectbijdragen. 
2013

Naam aanvragende organisatie:
Stichting Kwahu-Ghana Veldhoven
Naam en adres contactpersoon:
Poul de Gier 
Linde 18
5509NG Veldhoven

Datum aanvraag: 27 februari 2014

Beschrijving actie in Veldhoven:
(vorm, bewustwording, publiciteit, opbrengst, kosten, stortingsbewijs)
In 2013 is actie gevoerd voor de bouw van een school, voor voortgezet onderwijs 
in het dorp Abokyikrom. Dit op uitdrukkelijk en veelvuldig verzoek van het dorp. 
De nieuwe school vervangt een oud, houten, krakkemikkig gebouw, dat ai eerder 
dienst deed als basisschool en daarvoor ook al doos vervangen is. Afgesproken is 
dat wij zullen proberen om het geld bij elkaar te krijgen, zodat er in 2014 
gebouwd kan worden. Dat is gelukt door de volgende activiteiten te ondernemen:
1. Het aanschrijven van ons adressenbestand in februari 2013 en tegelijkertijd 
een persberi.cht uitzenden naar de Lokale pers, dat ook geplaatst werd.
2. Het in september/oktober 2013 een actie op touw met de verkoop van een boekje 
met eerder in de Ahrenberger verschenen columns over Veldhoven. Die actie is ook 
aan ons adressenbestand per brief/e-mail bekend gemaakt.
3. Het aanschrijven van ' goede-doe1 en-fondsen' .
3. Het betrekken van Wilde Ganzen bij onze actie, die toezegden onze opbrengst 
met 553 te zullen aanvullen.

De ontvangsten in dit jaar zijn als volgt weer te geven:
1. Voor lopende projecten ontvangen van particulieren
2. Actie in februari
3. Actie boekjes
4. Giften fondsen

C 2.516,00 
C 12.896,50 
C 3.223,00 
C 16.584,00

Zoals hiervoor aangegeven wordt het grootste gedeelte van deze inkomsten in 2014 
besteed voor de bouw van de school.

Ut eerder ingezamelde gelden en van particu.l .leren ontvangen bijdragen, zoals 
vermeld onder 1, is in 2013 een nieuwe cursus 'Grasscutter fokken' gefinancierd.
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Beschrijving project in Derde Wereld:
(aard, doel, land, regio, aspekten/effekten daar, terugkoppeling)

Al eerder meldden we dat door het fokken van grasscutters (een inheems dier; 
soort kruising tussen rat en konijn) de inkomensverbetering zeker gerealiseerd 
zal gaan worden. Dit jaar zijn er twee cursussen gegeven. Een in december 
2012/januari 2013 en een in augustus 2013. Kort gezegd komen onze bemoeienissen 
op het volgende neer:

»

9

9

9

met de boeren van de mede met onze hulp opgerichte coöperatie AFCS 
(Abokyikrom Farmers Cooperative Society) is overeen gekomen dat zij de 
eindverantwoordelijkheid nemen voor de grasscuttercursussen. Wij van onze 
kant hebben de gelden bijeen gebracht, zodat nu een zestigtal boeren zijn 
opgeleid. Daarbij hebben wij de kosten voor de cursussen volledig voor 
onze rekening genomen en zijn de aanschaf van hokken en grasscutters ook 
door ons gefinancierd met dien verstande dat de deelnemende boeren via 
microkredietverlenìng de kosten binnen 3 jaar terug moeten betalen met een 
rente van 101
op basis van duidelijke afspraken hebben deskundigen van de universiteit 
van Mampong de cursussen gegeven en gaan zij de boeren vervolgens een jaar 
lang begeleiden.
met een deskundige van het ministerie van Landbouw is een contract 
gesloten, waarbij is overeengekomen dat hij de nog jonge coöperatie AFCS 
en de daarbij aangesloten boeren zal begeleiden, zowel op organisatorisch, 
inhoudelijk als financieel gebied.
Ook dit jaar heeft een delegatie van ons bestuur Abokyikrom bezocht om de 
voortang te bespreken en toekomstplannen te maken, zeker ook vanwege ons 
voornemen om eind van 2014 onze bemoeiingen met Abokyikrom en omgeving te 
beëindigen. Overigens laten we hen niet zonder middelen achter, want het 
terugkomende microkrediet blijft in Ghana.

Handtekening:

namens het bestuur Kwahu-Ghana 
Poul de Gier, secretaris

Bijlagen: persberichten
brieven
financieel verslag 2013
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Balans Stichting Kwahu Ghana
Periode; l/m 31-12-2013 2013
Stichting Kwahu Ghana
De Euro-bediagen zijn in de administratie vorvwHtd. Allo GuWen-beŵagen zijn indicatief en berekend tegen een conversiekoer* van 1.00000

â-1-2014.14 40 
bgterink

GrBkRekNr Grootboekrekening Debet euro's Credit euro’s

500 Kapitaal Ę. 28.095.24
590 Onverdeeld resultaat boekjaar «0,00

1130 Rabobank 1338.48.973 « 6.668.53
1131 Rabobank 1138.73.633 e 164,00
1132 Rabobank Spaarrek 1094.362.727 « 27 936,58
1400 Uitgaven tlv volgend jaar «o.oo

« Winst» « 6.673,87

Totaal C 34.769,11 «34.769,11

Resultatenrekening Kwahu Ghana
P«iod«. 1-1-2013 Vm 31-12-2013 2013
Stichting Kwahu Ghana
De Euto-bedragen zijn in de administratie verwerkt, Alle Gulden-bedragen zíjn indicatief en berekend legen een conversiekoers van 1.00000

8-1-2014. 14 39 
bgrevink

GrBkRekNr Grootboekrekening Oebet euro’s Credit euro's

1800 Grasscutterproject 1 « 1.260.00

1801 Grasscutters project 2 Ĉ 8.640.Q0

1802 Bezoek aan Ghana C 3.857.95

1805 Salaris Prah «3 425,00

1806 Grasscutter project 3 C 9.860.00

1811 Wervingskosten 6 1.421.04

1824 Bankkosten rekeningen 6 333,50

8000 Giften particulieren «2.516.00

8001 Gillen stichtingen «16.584.00

8002 Actie JHS 2013 « 12.896,50

8003 Actie JHS boekjes «3.223.00

8005 Rente opbrengsten bank «251.86

« Winst» « 6.673,87

Totaal «35.471,36 «35.471,36
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Stichting Madamfo

AANMELDING: bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen. 

JAAR : 2013

Naam aanvragende organisatie:
Stichting Madamfo

Naam en adres contactpersoon: 
Dhr. Joost Claessen 
De Scheerder 40 
5506BM Veldhoven

Datum aanvraag 
18.01.14

Beschrijving actie in Veldhoven:
(vorm, bewustwording, publiciteit, opbrengst, kosten, stortingsbewijs)
Actie in Veldhoven 5- 6 oktober 2013: Kunstbeurs in het MMC onder het motto "kunst uit Afrika, kunst
voor Afrika".

Tweejaarlijks organiseert de stichting Madamfo een grote kunstbeurs in het MMC. Tijdens deze beurs 
wordt kunst vertoont die uit Afrika afkomstig is of door Afrika is geïnspireerd. Galerieën en individuele 
kunstenaars nemen aan de beurs deel. Een deel van de verkoopprijs van de kunstwerken staat men af aan 
de stichting. Verdere inkomsten zijn afkomstig van een loterij, acties in Veldhoven (bv een sponsorloop 
door de basisschool de Rank), sponsoren (oa. Rotaryclub Veldhoven) en een loterij. Stichting "Wilde 
Ganzen" ondersteunt de actie.
Continu is tijdens de beurs een film vertoont over de projecten in Afrika die de stichting Madamfo 
ondersteunt. Deze presentatie is bezocht door vele bezoekers en heeft tot een groot aantal boeiende 
gesprekken geleid. Het aspect "bewustwording" is hiermee goed aan bod gekomen.
Opbrengst: 11.612,90C (overgemaakt naar Wilde Ganzen). Inclusief bijdrage WG: 18.000C 
Publiciteit: artikelen in Veldhovens weekblad, Eindhovens dagblad, De Ahrenberger, De Hint.
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Beschrijving project:

De stichting Madamfo ondersteunt sinds vele járen gezondheidszorgprojecten in Ghana. Eén van de 
grotere projecten is de bouw van een specialistische kliniek in Takoradi. In dit ziekenhuis kunnen patiënten 
terecht voor een aantal aandoeningen waarvoor specialistisch behandeling noodzakelijk is (in Ghana is een 
groot tekort aan dit soort voorzieningen). De bouw van het ziekenhuis is vorig jaar gereedgekomen. 
Medisch en paramedisch personeel is met ondersteuning van de stichting (bij)geschoold in het MMC. 
Vanuit het MMC is ook ondersteuning in Ghana aangeboden. Om de medische apparatuur te kunnen 
aanschaffen is een groot bedrag nodig. Met de actie in Veldhoven hebben we een eerste stap gezet om de 
benodigde instrumenten te kunnen aanschaffen. De doelgroep die baat heeft bij de kliniek zijn oa vrouwen 
met en incontinentieprobleem (urineverlies). Deze aandoening komt bij vele tienduizenden vrouwen in de 
tropen voor. De Madamfokliniek is de eerste in Ghana die een oplossing kan bieden aan deze vrouwen. 
Terugkoppeling: via de website van de stichting, TV spotje van Wilde Ganzen, rechtstreekse mailing.

Beschrijving project in Derde Wereld:
(aard, doel, land, regio, aspekten/effekteņ daar, terugkoppeling)

Met bijlagen en aanvullingen zenden naar:
POS I Frans Hoefnagels
Huijgenshof 5
5505 NP Veldhoven.
e-mail: hoefn032@planet.nl

Handtekening

-ju- n.'Vo A
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Your Business Banking 
Postbus 515 
5600 AM EINDHOVEN 
Tel: 088-2262626 (lokaal tarief) 
Internet: www.abnamro.nl/ybb

roen

Soort rekening (in EUR) 
BESTUURREKENING 
Rekeningnummer
40.24.78.177
Vorig saldo
12.183,83 +/CREDIT
Boekdatum Omschrijving
(Rantedatum)

BIC
_____________ ABNANL2A
IBAN
NL82ABNA04Q2478177 
Nieuw saldo
1.010,60 -r/CREblT

30-12 SEPA Overboeking
ooi 2) IBAN: NL23RAB001 022 48699

BIC: RAB0NL2U
Naai: LIONS CLUB RIVIERENLAND 
Onschrijving: Bijdrage Lions Nee 
rijnen
Kenierk: 144036032

24-12
(24-12)

24-12
(24-12)

61RO 40000 wilde ganzen
propject 2013.0385

GIRO 2543323 ter beek
factuur 311.635

ç
23-12
(23-12)

ABN AMRO Bank N.V.Heeft u internetbankieren dan is

ÌĆ CC

Rekeningafschrift

Stichting Hadarofo 
Langstraat 9 
4176 BC TUIL

Datum afschrift 
31-12-2013

Aantal bladen Volgnr

Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven

Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit)

Papier
FSC FSC* CG19206



Medisch Centrum Togo 

Jaarverslag MC Togo 2013

9 februari 2014

Wat deden we vooral in 2013?
Stichting MC Togo heeft zich het afgelopen vooral gericht op het zoeken naar donateurs, die 
maandelijks een bedrag van (minimaal) 5 euro willen storten. Met dat geld ondersteunen we het 
Centre Medical 'La Source' in Togo.
In 2013 zijn er, in tegenstelling tot voorgaande járen, geen speciale acties gevoerd tijdens speciale 
gelegenheden.

Beschrijving project in Derde Wereld: Centre Medical 'La Source': Zorg voor iedereen1.
Togo kent geen ziektekostenverzekering. Werkeloosheids-, ziekengeld- en bijstandsuitkeringen 
bestaan evenmin. De toegang tot de gezondheidszorg wordt in veel gevallen geblokkeerd. Kinderen 
overlijden onnodig aan ziektes zoals epilepsie, suikerziekte en sikkelziekte, omdat hun ouders te lang 
wachten voor dat ze hulp zoeken.
In Nederland bedragen dejaarlijkse uitgaven per persoon voor de gezondheidszorg ē 5100, in Togo is 
dat 6 61. Mensen moeten dat bijna geheel zelf betalen. Omdat zorg alleen wordt gegeven als je vooraf 
contant betaalt, sterven mensen letterlijk voor de deur van het ziekenhuis!

Het solidariteitsfonds
Ook het Centre Medical La Source gaat er in principe van uit dat patiënten zelf hun kosten van 
behandeling betalen. Gezondheidszorg is een kostbaar goed en daar dien je veel voor over te hebben. 
'Zorg voor iedereen' betekent dat het centrum zorg verleent, zelfs als iemand geen financiële middelen 
heeft. Om het centrum daarin te ondersteunen, heeft Stichting MC Togo een solidariteitsfonds in het 
leven geroepen. Dit fonds neemt de betaling op zich voor Togolezen die hun zorg on moge lijk zelf 
kunnen bekostigen.

Hoe werkt het fonds?
De arts stelteen behandelplan open bespreekt dit plan met 
de patiënt. Het behandelplan gaat over het aantal controles, 

de medicijnen en de kosten van de gehele behandeling.
Indien de patiënt of zijn familie de kosten van het behandel
plan niet kan dragen, wordt hij doorverwezen naar sociaal 
werkster Flora (zie rechts). Deze bekijkt vervolgens de 
persoonlijke situatie en stelt een plan op dat rekening houdt 
met de draagkracht van de patiënt. Het fonds vult aan waar 
dat nodig is. Als tegenprestatie wordt van de patiënten 
gevraagd dat zij op alle controles verschijnen en zorgvuldig met de medicijnen omgaan en dat we hun 
verhaal mogen vertellen om duidelijk te maken wat we doen en voor het werven van fondsen.
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In 2013 hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van twee bestuursleden, Marijke Adang 
en Anke Aidam, die vanaf de oprichting van onze stichting een geweldige bijdrage aan onze 
activiteiten hebben geleverd. Dank daarvoor I

m h

Beleidsplan
Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld, waarin doel, visie, missie en de activiteiten op lange en 
korte termijn zijn omschreven.
We richten ons op twee zaken: het werven van vaste donateurs voor langdurige hulp en incidentele 
acties ter financiering van investeringen, die het Centre Medical 'La Source' nodig heeft. De vaste 
donateurs hebben we nodig om ons solidariteitsfonds van middelen te voorzien. Uit dit 
solidariteitsfonds betaalt het Centre Médical kosten voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen. In 
de meeste gevallen betalen mensen die kosten dan in de loop van de tijd terug aan het Centre 
Médical. Met het geld van de incidentele acties zetten we nieuwe activiteiten in gang. Binnen driejaar 
is er behoefte aan een ambulance, een nieuwe röntgenkamer, een dienstauto, een gastroscoop, 
colonoscoop een echograaf en aanvulling van laboratorium apparatuur, tezamen voor een bedrag van 
ongeveer C 110.000.

Nieuwsbrief
In oktober 2013 brachten wij onze eerste nieuwsbrief uit. Wij beschreven daarin de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen het Centre Médical, waaronder de opening van de nachtopvang. Ook een 
omschrijving van enkele kernpunten van de activiteiten van het centrum en van het team van het team 
van medewerkers maken deel uit van de nieuwsbrief, die beschikbaar is voor iedereen die 
belangstelling heeft. De nieuwsbrief kunt u lezen via onze website: www.mctogo.org.

Financieel
Dankzij de werving van nieuwe donateurs is de jaarlijkse bijdrage gestegen tot ruim C 6000 per jaar 
(2012: ē 5300). Daarnaast ontvangen we jaarlijks ook incidentele giften, in 2013 was dat C 1300 (2012:
C 1100). Het financieel verslag kunt u downloaden vanaf onze website: www.mctoao.org. Op uw 
verzoek sturen we u het financieel overzicht toe.
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Medisch Centrum Togo

Balans
activa 31-12-2013 31-12-2012 passiva 31-12-2013 31-12-2012

ë e ê
Eigen vermogen 9.733 7.919
Toegezegde

vergoedingen komend jaar 6.000 4.200

Totaal Eigen vermogen 15.733 12.119

Vlottende activa Vottende passiva
Overige vorderingen
Liquide middelen

200
15.597

818
11.349

Te betalen bankkosten
Overige schulden

63 48

Totaal Vlottende activa 15.797 12.167 Totaal Vottende passiva 63 48

Totaal activa 15.797 12.167 Totaal passiva 15.796 12.167

Resultatenrekening

Baten 2013 2012 07o toe- of 
afname

É Ç “/o

Periodieke giften 6.065 5.317 14,1 “/o
Incidentele giften 1.340 1.110 20,7oZo
Bijdragen POS 2.409 2.654 -9,207o

Totaal Baten 9.814 9.081 8,10/0

Lasten

Betalingen aan MC Togo 6.000 6.200 -3,20/0

Kamer van Koophandel 24
Bankkosten 210 194
Drukwerk
Notariskosten
Overige kosten -10

601 (2012: actie akte voor vaste donateurs)

Totaal lasten 6.200 7.019

Totaal resultaat 3.614 2.062 75,30/0

Bijdragen POS 2013 2012

C C

Bijdrage organisatiekosten 200 819
Projectbijdrage 2.209 1.835 n.b. projectbijdrage 2012 ontvangen in 2013

Totaal Bijdragen POS 2.409 2.654
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Christus «Hovenier

MOV- groep Christus Hovenier

aan: POS
Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven 
p/a Dhr. Frans Hoefnagels 
Huijgenshof 5 
5505 NP Veldhoven

datum: 14 februari 2014

Beste Frans,

Hierbij zend ik u de aanmeldingen van MOV Christus Hovenier met kerkwijken H. Jozef, 
St. Maarten en H.Willibrordus om voor het jaar 2013 in aanmerking te komen voor een 
bijdrage van de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen Ontwikkelingssamenwerking.

De bijdrage gelieve u over te maken op rekening NL45RABO 01596.96.844 ten name van 
Parochie Christus Koning I MOV te Veldhoven onder vermelding van de betreffende 
kerk wij ken.

Mocht u nog nadere vragen hebben dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
namens MOV - groepen Christus Hovenier

Hans van Hak -penn. 
Biezenkuilen 84 
5502 PE Veldhoven 
tel. 040 253 7843.
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POS Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven

Regeling:
jaar:

naam aanvragende organisatie:

Projectbijdragen Veldhoven 
2013

M.O.V. - Christus Hovenier

naam en adres contactpersoon: penn. MOV - groepen Christus Hovenier
Hans van Hak 
Biezenkuilen 84 
5502 PE Veldhoven 
tel. 040 253 7843

Beschrijving acties in Veldhoven:
- Hulp bij de ondersteuning van het missie- en ontwikkelingswerk
- Publiciteit van de acties via parochieblad.
- Opbrengsten van de plaatselijke acties voor de ontwikkelingswerkers en de 

landelijke acties 4- opbrengsten van de kerkcollectes

M.O.V. - Kerkwijk H. Jozef
beschrijving project in Derde Wereld:

- het project van paters Dominicanen (Jan Versantvoort) te Kroonstad, Zuid Afrika
- het project via broeder Harrie Moolenaar in Kankala - Kananga, Congo

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Project Kroonstad (Dominicanen/Jan Versantvoort) 585
Project Kankala Congo (Broeder Harrie Moolenaar) 610
afdracht kerkcollectes 717
Totaal 1912

M.O.V. - Kerkwijk St. Maarten
beschrijving project in Derde Wereld:

- Metsľi project Akkum in Kameroen en
- landelijke acties en inzamelingen voor missie-ontwikkelingswerk.

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Metsi'i project Akkum - Kameroen 900
afdracht kerkcollectes 409
Totaal 1309

M.O.V. - Kerkwijk H. Willibrordus
beschrijving project in Derde Wereld:

- het project voor de parochie van pater Theo Slaats te Mbeya in Tanzania
- via stichting Correntina in Brazilië (inzameling postz, bidprentjes en giften)

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Project pater Theo Slaats in Tanzania 4500
stg. Correntina Brazilië 650
afdracht Wereldkerk 326
afdracht kerkcollectes 478
Totaal 5954

Hans van Hak
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MOV H. Lambertus
è!*«*

Ontwikkeling
Vrede

AANMELDING: bij de Proĵektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2013

Naam aanvragende organisatie: MOV H. Lambertusparochie Meerveldhoven

Naam en adres contactpersoon: Jan Verhagen, de Wever 43,5506 AV Veldhoven 

Beschrijving actie in Veldhoven:
Deelname landelijke collecte Nederlandse missionarissen in mei,
Miva collecte in augustus, collecte Wereldmissiedag in oktober, kerstcollecte 
speciaal voor Veldhovense missionarissen.

Beschrijving projecten in de 3e wereldlanden:

Zuster Francien Leyten is tot juni 2010 werkzaam geweest in Papua New 
Guinea. Zij heeft de "Womens's Association van Lae" gesticht. Deze Stichting 
behartigt de belangen van vrouwen , zorgt voor betere medische voorzieningen 
en geeft allerlei vormen van voorlichting.
Francien was intensief betrokken bij de opleiding van schoolkinderen 
Verder leverde zij een financiële bijdrage aan het uitbetalen van 
onderwijspersoneel.
Sinds juli 2010 is zuster Francien Leyten definitief in Nederland; haar werk zal 
door de congregatie worden voortgezet en de MOV groep blijft financiële 
ondersteuning bieden.

Pater Frans Baartmans leeft al ruim 30 jaar tussen de bewoners van de 
krottenwijken van de heilige stad Varanasi, aan de oevers van de Ganges. Hij 
verzorgt scholing aan jong volwassenen, gebruikmakend van computers, heeft 
een ziekenhuisje opgericht, zet zich in voor de bouw van stenen huisjes voor 
kastelozen en de opzet van zonne-energieprojecten. Hij beheert het 
Benaresfonds voor de opleiding van jonge kinderen en geeft een bijdrage aan 
het levensonderhoud van de gezinnen van deze kinderen.
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Broeder Gerard Groenen is werkzaam in Brazilië. Zijn hoofdtaak is het begeleiden 
van 13 filosofiestudenten in hun studie, een bijdrage leveren aan het 
gemeeschapsleven en pastoraal werk.In Curaçá heeft Gerard een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de bouw van ruim 200 waterputten. Hierdoor kunnen 
honderden families van drinkwater worden voorzien. De landbouw heeft een 
speciale aantrekkingskracht voor Gerard. Dit blijkt ook uit het verbouwen van 
planten ten behoeve van zijn alternatieve geneeswijzen.

Terugkoppeling en bewustwording projecten in Derde Wereld voor een gedeelte 
van de Veldhovense bevolking:

* Mentale ondersteuning van missionarissen, door middel van briefwisseling van 
MOV leden, het plaatsen van foto's en teksten achter in de kerk, en het 
gedenken van onze missionarissen in gebeden, tijdens de H. Mis in de 
Lambertuskerk.

* Het plaatsen van brieven van de Veldhovense missionarissen in het 
parochieblad, dat bij 900 huishoudens , zowel in Meerveldhoven als 
daarbuiten, wordt bezorgd.

* Het voorlezen van voorbeden en het uitspreken van een slotgedachte tijdens 
de H. Mis , waarbij een collecte gehouden wordt voor missionarissen en 
zendingswerkers;

# In de H. Missen van 24 en 25 dec. vindt een speciale collecte plaats voor de 
Veldhovense missionarissen. Voorafgaand aan de H. Mis geeft een lid van de 
MOV groep, in de kerk, het doel van de collecte aan.

Handtekening?

J. Verhagen
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BOEKJAAR 2013

Subsidieaanvraag bij P. O. S. Veldhoven.
MO V Sint Lambertus MEERVELDHOVEN,

Uitgave voor de projecten in 2013.

Kerstgave Broeder Gerard Groenen e 1.400,50

Kerstgave Zuster Francien Leijten e 1.400,50

Kerstgave Pater Frans Baartmans e 1.400,50

Collecte Nederlandse Missionarissen e 519,00

Miva collecte e 256,00

Wereldm issiemaand collecte e 400,54

St Joseph's Kinderhome India e 150,00

Bijdrage Tarasiki I Papua New Guinea e 66,00

Totaal e 5.593,04

POS bijdrage = 62.104,00

Totale uitgifte 63.489,04

De betreffende bankafschriften zijn beschikbaar
M.O. V. Afdeling : MEERVELDHOVEN
Penningmeester: MOV Sint Lambertus
P. van Doren
Sagenstraat 15,
5503 ET VELDHOVEN
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

AANMELDING: bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2013

organisatieNaam aa

Stichting Na Maono

Naam en adres contactpersoon:
Petra van de Peppel 
Van Nuenenstraat 87 
5503 CK Veldhoven

Datum aanvraag_______ : 1 februari 2014__________________________________________
« Beschrijving actie in Veldhoven:

In maart was er een bijzondere bijeenkomst bij het KVB Meerveldhoven in de Ligt. We 
hebben hier een fotopresentatie gegeven van onze projecten en over onze stichting en 
dit werd heel enthousiast ontvangen.
De Oranjemarkt én de Milleniummarkt waren voor ons grote successen door de verkoop 
van zelfgemaakte sieraden gemaakt van gekregen kralen. Gerrie Bond steekt hier enorm 
veel tijd en energie in om er iedere keer weer iets moois van te maken. Bijzonder omdat 
de kralen hergebruikt worden en alle inkomsten naar onze stichting gaat.
In september hebben wij alle Veldhovense scholen aangeschreven middels een 
brief/mail (en daarna nog telefonisch) om hun aandacht te vestigen op onze stichting. 
Hiervan kregen wij positieve reacties en we hopen dat hier wat resultaten uit voort zullen 
komen.
Verder mochten wij dit jaar extra donaties ontvangen van tandartsenpraktijk 
Veldhoven,yogaclub Doortje van de Heuvel,van de Tuinkamer van Maaike Goossens en 
huidverzorgings- en massagesalon Balance allen uit Veldhoven. Hier liggen ook onze 
folders.
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* Beschrijving project in Derde Wereld:
(aard, doel, land, regio, aspekten/effekten daar, terugkoppeling)

Stichting Na Maono is een Veldhovense stichting die de volgende doelstellingen heeft:
* het bieden van hulp aan kansarme kinderen in Oost Afrika
* financiële ondersteuning aan lokale projecten
* incidenteel, ter plaatse hulp en expertise bieden
* volstrekt onpartijdig zijn en hulp bieden aan elk kind dat hulp nodig heeft, 
ongeacht afkomst, religie of nationalifeif
* het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden met of daartoe bevorderlijk zijn.
Concreet:
2012:
Stichting Na Maono heeft twee projecten:
Mudzini Kwetu:
Een weeshuis voor meisjes in Kenia,d.m.v. een maandelijkse storting van 150 euro aan dit 
weeshuis, kunnen de oudere meisjes hiervan "zakgelď'krijgen, om hen zo bewust te 
maken van de waarde van geld in de algemene zin, of het sparen om iets speciaals te 
kopen.
Blueskv:
De stichting Na Maono uit Veldhoven zet zich in het Wakiso-district te Oeganda in voor de 
Bluesky-school /annex tehuis: (leerlingen wonen hier tijdens de schoolperiodes) voor 
verstandelijk gehandicapte jongeren vanaf twaalf jaar.
Met steun van de ASML Foundation wordt in de periode 2013-2018 op de Bluesky-school 
een praktijkschool gerealiseerd. Leerlingen kunnen hier arbeidsgericht onderwijs volgen.
Zo wordt bij deze jongeren zelfredzaamheid ontwikkeld en gestimuleerd. 60 leerlingen 
zullen hierdoor aan het eind van de projectperiode zicht hebben op een goede 
toekomst. In 2018 zal de praktijkschool volledig gerealiseerd én selfsupporting zijn. Elk jaar 
is er vervolgens ruimte voor nieuwe leerlingen.
Een afvaardiging van het bestuur gaat iedere jaar naar Uganda om de situatie en 
vorderingen ter plekke te bekijken en eventueel te sturen.

* Bijlages:
Jaarverslag
Verantwoording inkomsten en uitgaven

* Bijgevoegd:
1. kopie uitnodiging voor leden van KBV i.v.m. onze presentatie
2. kopie brief zoals verzonden naar scholen
3. kopieën van nieuwsbrieven
4. kopieën van bonnen
5. kopieën van bankafschriften

Handtekening:

P.H.M.E. van de Peppel-Dirks 
Stichting Na Maono
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Jaarverslag Stichting Na Maono 2013
Zoals altijd willen wij graag onze donateurs en supporters op de hoogte houden van onze 
activiteiten en nieuwtjes. Dit doen wij middels een nieuwsbrief die 2 tot 3 keer per jaar 
verzonden wordt.
Heel bijzonder dit jaar was ons vijfjarig bestaan. Dit jubileum was voor ons ook een reden 
om onze website op te leuken en deze totaal te wijzigen, wij zijn daar erg trots op. Ook 
hebben we de folder aangepast aan de lay-out van de website. Uiteraard hebben we 
onze supporters van deze wijzigingen op de hoogte gebracht middels de nieuwsbrief en 
iedereen ook een nieuwe folder toegezonden samen met een klein kadotje wat we in 
Oeganda hadden aangeschaft.
In februari zijn bestuursleden Willemien en Petra weer naar Oeganda vertrokken om daar 
de zakelijke kant te bespreken en alles kort te sluiten met Bluesky, onze praktijkschool voor 
leerlingen met een verstandelijke beperking in Uganda. Heel bijzonder om dit samen met 
ouders en de directeur van de school te mogen uitwerken. Samen hebben we een 
vijfjaren plan gemaakt, want we willen proberen dat Bluesky na vijf jaar self-supporting is 
en dus in eigen kosten kan voorzien. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. 
Eveneens hebben wij een nieuw bestuurslid aangetrokken Hans Louwers, die vooral de 
financiële afhandelingen gaat uitvoeren. Vanwege drukke werkzaamheden heeft Oscar 
Bandel afscheid moeten nemen. Zijn taak als voorzitter zal Petra erbij nemen.
In maart was er een bijzondere bijeenkomst bij het KVB Meerveldhoven in de Ligt. We 
hebben hier een fotopresentatie gegeven van onze projecten en over onze stichting en 
dit werd heel enthousiast ontvangen.
De Oranjemarkt én de Milleniummarkt waren voor ons grote successen door de verkoop 
van zelfgemaakte sieraden gemaakt van gekregen kralen. Gerrie Bond steekt hier enorm 
veel tijd en energie in om er iedere keer weer iets moois van te maken. Bijzonder omdat 
de kralen hergebruikt worden en alle inkomsten naar onze stichting gaan.
In september hebben wij alle Veldhovense scholen aangeschreven middels een 
brief/mail (en daarna nog telefonisch) om hun aandacht te vestigen op onze stichting. 
Hiervan kregen wij positieve reacties en we hopen dat hier wat resultaten uit voort zullen 
komen.
Verder mochten wij dit jaar extra donaties ontvangen van tandartsenpraktijk 
Veldhoven,yogaclub Doortje van de Heuvel,van de Tuinkamer Maaike Goossens en 
huidverzorgings- en massagesalon Balance allen uit Veldhoven. Hier liggen ook onze 
folders.

Met vriendelijke groeten 

Petra van de Peppel
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Inkomsten uit Veldhoven 2013.
08-01 Tandartsenpraktijk Heemweg 300,00
20-03 KVB Meerveldhoven/sieradenverkoop 153,00
26-04 De Tuinkamer/sieradenverkoop 44,00
29-04 extra gift Mw Luijer Veldhoven 50,00
02-05 Oranjemarkt/sieradenverkoop 247,75
22-06 Milleniummarkt/sieradenverkoop 256,00
14-08 Verjaardaggeschenk mw.Louwers 360,00
18-12 sieradenverkoop o.a. Atalante/Lunet

Maandelijks van onze Veldhovense donateurs

100,00

5,00 euro sponsors per maand 4 personen 240,00
10,00 euro sponsors per maand 1 persoon

Extra giften van Veldhovense donateurs

120,00

07-01 Fam Alferink 50,00
07-01 Fam. Momberg 10,00
08-05 Mw. Louwers 25,00
28-06 goededoelenpotje Balance 95,00
28-06 bijdrage yogaclub 1 64,80
16-10 extra gift klant Balance 33,17
27-12 Fam Peters 50,00

Totaal aan giften uit Veldhoven: 2298,72

Uitgaven 2013 
administratiekosten
03-01 inktpatroon bon Dixons 35,99
06-04 inktpatroon bon Flandyman 15,98
10-04 Banner Vistaprint zie bankafschrift 89,25
22-04 postzegels/etiketten i.v.m. versturen

folder en kadotjes bon Ako 58,19
21-05 nieuwe folders en briefpapier

zie bankafschrift 227,49
07-08 Website Antagonist zie bankafschrift 28,56
19-08 inktpatroon bon handyman 22,98
31-08/ 15-09 enveloppe -i- postzegels i.v.m.

Benaderen scholen in Veldhoven 29,73
30-09 nabestelling folders bon Repro 130,08

Totaal aan administratiekosten 638,25
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Oorfe

Pastoor Vekemans Fonds

AANMELDING: bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS! 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR 2013

Naam aanvragende organisatie:

Stichting Pastoor Vekemans Fonds

Naam en adres contactpersoon:

A.J.J.C. Faasen 
Nieuwe Kerkstraat 50 
5507 LS Veldhoven

Datum aanvraag : 28 februari 2014

Beschrijving actie in Veldhoven:
(vorm, bewustwording, publiciteit, opbrengst, kosten, stortingsbewijs)

Middelen worden gegenereerd door kledinginzameling middels een 13 tal 
kledingcontainers verspreid door Veldhoven. Daarnaast zijn er diverse sponsoren 
(w.o. Veldhovens bedrijven en organisaties) en donateurs (w.o. Veldhovens 
particulieren). Daarnaast bijdrage POS en rente op vermogen.

Halfjaarlijks worden sponsoren, donateurs en andere geïnteresseerden 
geïnformeerd over de activiteiten van ons fonds en de resultaten daarvan middels 
een nieuwsbrief. Tevens communiceren wij hierover middels onze uitgebreide 
website.

Beschrijving project in Derde Wereld:
(aard, doei, land, regio, aspekten/effekten daar, terugkoppeling)

Stichting Pastoor Vekemans Fonds realiseert ontwikkelingsprojecten voor kansarme 
kinderen in de deelstaat Jharkhand en omliggende deelstaten in India. De aard 
van de ontwikkelingsprojecten betreft met name onderwijs (studie en opleiding), 
opvoeding en opvang. Het doel is om structurele verbeteringen te realiseren 
waardoor de zelfredzaamheid van de bevolking toeneemt, hun welvaartstatus 
toeneemt en hun afhankelijkheid van ontwikkelingshulp afneemt.

Onderwijs is naar onze mening hierin cruciaal. De projecten die wij financieren 
worden gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Zusters Ursulinen in die 
regio waarmee wij al járen een vertrouwensrelatie hebben. Projectaanvragen 
worden aan ons ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd en tevens worden er 
rapportages verstrekt over de gerealiseerde projecten. We zijn in 2013 
nadrukkelìjk in overleg getreden met de Zusters Ursulinen om het belang van
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structurele en blijvende verbeteringen nog meer onder de aandacht te brengen.
Ook onze sponsoren vragen nadrukkelijk om duurzaamheid en blijvende verbetering 
van de zelfredzaamheid. De projectaanvragen en de realisatie worden hierop 
beoordeeld. Specifieke rapportages worden hiervan opgesteld en aan ons ter 
beschikking gesteld. Tevens wordt de regio in India van tijd tot tijd door 
bestuursleden van onze stichting bezocht.

Voor een specificatie van de gerealiseerde projecten in 2013 wordt verwezen naar 
de bijlage.

Haigc^tekeninġç
Į ’ Į ļ

Met bijlagen en aanvullingen zenden naar: į \ i
POS t Frans Hoefnagels 
Huijgenshof 5 
5505 NP Veldhoven, 
e-mail: hoefn032@planet.nl
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Onderstaand een overzicht van de betaalde projecten in 201 3.

Nr. Proj.nr. Projectomschrijving Bedrag C

01 11-222 Adoptieproject: Aanschaf naak/weefniaterialen en bijdrage
1

salaris leerkracht (vakstudie voor Tribal meisjes) - Jorhat (2e termijn) 1.167
02 12-234 De bouw van een nieuwe computerruimte voor de schoolkinderen -

Kartick 6.260
03 12-237 De aanschaf van een gemotoriseerde handploeg en trailer voor het

,, ļ

L . bewerken van de grond bij het Ursulinen meisjeshostel - Kauripahar 2.491
04 12-243 De aanschaf van 40 tafels/stoelen (lessetjes) voor de

Ursuline High School - Ambikapur 1.014
05 12-245 De aanschaf van 50 tafels/stoelen (lessetjes) voor de Girls High School -

Pratappur 1.297
06 12-246 De aanschaf van 35 bedden voor het St. Ursula Children's Hostel -

Dhekiajuli 1.556
07 12-247 Adoptieproject: Financiële steun voor naai- en weeflessen voor de arme

... Tribal Drop-out meisjes en jonqens te Bhaiswar en Gumla (lste termijn) 3.734
08 12-248 Adoptieproject: financiële steun voor het verzorgen van computerlessen

Voor de arme Hiqh School dropouts in Bhaiswar en Gumla (lste termijn) 1.815
09 13-249 De aanschaf van 30 stapelbedden en 5 eettafels met 1 0 banken voor de

hostelkinderen in het Ursulinen hostel Dholabil 2.593
10 13-250 De aanschaf van 20 stapelbedden en 5 eettafels met 10 banken voor de

hostelkinderen in het Ursulinen hostel - Khetri 1.815
11 13-251 De aanschaf van 40 lessetjes, 5 tafels met stoelen voor de leerkrachten

en 6 schappen voor in de klaslokalen voor de St. Aqnes school - Khetri 3.241
12 13-252 Bouw 2« verdiepinq Enqlish Medium School - Ambikapur 42.027
13 13-253 De aanschaf van 40 tafels/stoelen (lessetjes) voor de schoolkinderen

Ursuline Convent School - Jorhat 2.204
14 13-259 De aanschaf van 50 tafels/banken (lessetjes) + 2 tafels met stoelen

voor de leerkrachten - St. Ursula English School - Dhekhiajuli 3.444
1 5 201 3 Sponsorinq 50 kinderen van de Stichtinq 5.000
16 2013 Sponsorinq USCI - sponsorkinderen (sponsorouderschap) 15.500

Totale bestedingen in 201 3 (C) 95.058

Kosten Stichting Pastoor Vekemans Fonds 2013 
Bijlage bij aanvraag POS

Internet/website C 47
Porto- en drukkosten 2.137
Autokosten 838
Verzekeringen 286
Diverse kosten 634

Totaal Ç 3.942
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» SAMEN VERDER»

Stichting ontwikkelingssamenwerking, info: www.samenverderstichtinqeindhoven.nl 
Secretariaat Veldhoven: mvherk@onsbrabantnet.nl: tel. 040 2543092

Jaarverslag Actie SAMEN VERDER Veldhoven 2013,

We kijken terug op een positief actiejaar met aandacht voor sloppenwijkbewoners in Bogotá, 
hoofdstad van Colombia.

Vorig jaar heeft de Actie Samen Verder in Veldhoven C 21.785,- opgebracht( exclusief POS-bijdrage) 
voor het voorbeeld project van Mencoldes in Colombia van Kerk in Actie.

Ongeveer vijf miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld.
Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá.
De organisatie Mencoldes , partner van Kerk in Actie, geeft materiële en psychosociale hulp aan 
dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand. Mencoldes ondersteunt kinderen en jongeren met 
traumaverwerking, recreatieve activiteiten en opleidingen. Zij helpt vluchtelingen om een bedrijfje te 
beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de 
ontheemden bij de Colombiaanse overheid en zet ze zich in voor hun terugkeer naar hun eigen 
woongebied.
Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale 
(vluchtelingen-) organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

Deze aanpak werkt goed en wordt de komende járen voortgezet.

Omdat SAMEN VERDER bewustwording van de problematiek van het 
leven in de Derde Wereld zeker zo belangrijk vindt als het inzamelen van 
het benodigde geld vroegen wij ook uw aandacht voor:

» De tentoonstelling over Colombia van 5 tot en met 25 maart 2013 in 
de Openbare Bibliotheek aan het Meiveld.

* De thema-avond over Colombia op donderdag 7 maart in het parochiecentrum 
St.-Maarten, Heibocht 10, in de wijk Heikant. Deze avond begon om 18.30 uur met een 
Colombiaanse solidariteitsmaaltijd die om 20.00 uur gevolgd werd door een presentatie van 
twee gastsprekers waarvan er een in Colombia geweest was..

* De oecumenische viering op zaterdag 2 maart om 19.00 uur in de Sint Maartenskerk. 
Heibocht 10. Voorgangers waren: Ds. W. Dekker en pastor M.Schoutsen.
Dit jaar was er voor het eerst een stand van de Wereldwinkel.

Zowel de bewustwordingsactiviteiten als de geldinzameling zijn goed verlopen.

k0'

Werkgroep SAMEN VERDER Veldhoven, 

Lisette Hornikx, voorzitter.
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»SAMEN VERDER»
Werkgroep voor ontwikkelingshulp, uitgaande van de gezamenlijke Rooms-Katholieke en Protestantse Kerken 

m samenwerking met Hivos en Simavi m de regio Eindhoven 
Gironummer 155 22 22 - Banknummer 10 10 54 033

FINANCIEEL OVERZ1CHI 20I3: S AM L N V E R I) E R afdeling Veldhoven

Begroting Kosten/
Uitgaven

Bcginsaldo per 31 -12-2012

Afdracht naar ASV van POS bijdrage 2012 e 5.000.00 6 5.536.00
Koffie en thee op telavond april 2013 e 50,oo 6 24,00

Materialen zoals druk en kopieerwerk
Rekening Drukwerk Adams 6 750,00 6 827.52
Kosten kopieerwerk 6 20,00 f 0.00

Algemene kosten:
Kosten RABO pakket (4.65 per kwartaal) 6 18.60 f 18.60
Diverse kosten f 50,00 6 120.83

Totale uitgaven 2013 f 5,888.60 6 6.526.95

Bijdragen:
Soüdantcitsmaaitjjd 6 135.00
Collecte oecumenische dienst 6 83.37
Voorschot POS 2013 C 800,00
Bijdrage POS f 5.536.00

Totale inkomsten 2013: 6 6.554.37

Eindsaldo per 3I-12-2013:

Veldhoven. 13-01 -2014

Namens de werkgroep Samen Verder Afdeling Veldhoven:
Mans Keehnen, Pastoor Benrandstraat 5, 5504 G'ľ Veldhoven.
Email: hans keehncn'řřhomiail.com

SI Goedemorgen J.R.M. Keehnen > Uitloggen

í tindhoven Veldhoven

lUtrlttaiicrt-n > Bedrijven > Private Banking

1
Rabobank

Beleggen Producten

Beleggen Verzekeren Lenen Hypotheken

Advies Klantenservice

Rabo Mobiel Uw gegevens Instellingen Berichten

> Betalen 6 Sparen Rekeningoverzicht.

> Extra inzicht
> Nieuwe opdracht
» Te verzenden opdrachten
> Adresboek
> Te verwerken opdrachten
> Euro-incasso overzicht
> Mededelingen
> Downloaden transacties
> Rekening- ŭ. pasgegevens

Euro Betaal- en spaarrekeningen

Betaalrekeningen

0 NLS3 RABO 0155 Ĝ826 95 Rabo DirectR... J.R.M. Keehnen EUR

Totaal van de geselecteerde rekeningen EUR

Totaal van de geselecteerde betaal- en spaarrekeningen EUR

y Meer info

398.95

398,95

398,95

Gestorte collectes en ontvangen POS bijdrage compleeel naar ASV Eindhoven overgemaakl 
PS: op 01-01-2014 bankkosten a EUR 1.70 afgcschrcven

6 373.23

6 400,65
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Vrienden van Kassim

AANMELDING: bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen. 

JAAR : 2013

Naam aanvragende organisatie: Vrienden van Kassim Veldhoven

Naam en adres contactpersoon: Diny van der Vleuten
P/A Platanenlaan 28 
5500 MA Veldhoven

Datum aanvraag 30-12-2013

Beschrijving actie in Veldhoven:

Een deel van de medewerkers van Severinus Veldhoven heeft een maandelijkse 
bijdrage van 2,50 van hun salaris gegeven om zo het project Vrienden van Kassim 
te sponsoren. In totaal betreft dit een bedrag van 64480.00
Al deze sponsoren krijgen hiervoor elke drie maanden een nieuwsbrief met de 
vorderingen van de kinderen in het Vrienden van Kassim project toegezonden.

Op 30 april, Koninginnedag, heeft Vrienden van Kassim met een kraam op de 
Oranjemarkt gestaan om zo het project onder de aandacht te brengen. Er was een 
groot 'Vrienden van Kassim' rad waarmee mooie prijzen gewonnen konden worden. 
Ook zijn er tijdens deze markt mooie, handgemaakte spullen uit Ghana verkocht. 
De totale opbrengst van deze markt was 6 609.00

Er zijn diverse andere kleinschalige acties geweest in Veldhoven zoals een 
speelgoedbeurs en diverse kleine sponsoracties.

Promotie.
Alle donateurs ontvangen een drie maandelijkse nieuwsbrief en de website van 
Vrienden van Kassim wordt regelmatig geüpdatet met verhalen over de kinderen. 
Tijdens een inzamelactie in december voor Vrienden van Kassim zijn er diverse 
radiomomenten geweest om deze actie onder de aandacht te brengen. Dit 
bijvoorbeeld bij Omroep Brabant, (deze actie loopt nog door in 2014)

Er zijn presentaties gegeven aan diverse instanties en instellingen over 
Vrienden van Kassim en het leven met een handicap in Ghana. Dit voor 
verschillende doelgroepen zoals basisschoolkinderen, leden van een vereniging, 
etc .

Totaal van de inkomsten vanuit acties/ inkomsten vanuit Veldhoven: 
012983
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Beschrijving project in Derde Wereld:

Visie
De stichting 'Vrienden van Kassim' zorgt voor gehandicapte kinderen in Ghana (in 
Tamale en regio)
De stichting gelooft dat het kind een onderdeel van het gezin is en moet 
blijven. De zorg moet zich afspelen in de natuurlijke, eigen omgeving van het 
kind en diens familie. Er wordt gestreefd naar een optimale ontplooiing van het 
kennen en kunnen van het kind en een grotere zelfredzaamheid van het gezin. De 
visie is gebaseerd op ’community based rehabilitation’.

De stichting "Vrienden van Kassim" gelooft in het zogenaamde 'afzetten van de 
Westerse bril'. Daarmee wordt bedoeld dat er gekeken moet worden vanuit de blik 
van de mensen op locatie om de wensen, maar ook om de problemen in kaart te 
brengen. De continue aanwezigheid van projectleden en de nauwe samenwerking met 
lokale, Ghanese, professionals maakt dit mogelijk.

Doelstellingen
* Het kind geniet een optimale kwaliteit van leven binnen de eigen omgeving, 

waarbij ook diens veiligheid is gewaarborgd.

» De integratie van het gehandicapte kind in de eigen maatschappij wordt 
nagestreefd, gebruikmakend van lokale en nationale faciliteiten zoals 
bijvoorbeeld scholing. Dit om bij het gehandicapte kind zoveel mogelijk 
zelfredzaamheid te ontwikkelen, zodat integratie en acceptatie bevorderd 
wordt.

» Het gezin is 5 jaar na opname in het project dermate in slaat om voor het 
kind te zorgen en daarnaast dermate in staat om in het eigen 
levensonderhoud te voorzien, dat continue steun van de stichting overbodig 
wordt. De hulp wordt na 5 jaar gericht op incidentele hulp per kind. Tot 
het 18-de levensjaar van het kind wordt er gewerkt aan een zo zelfstandig 
mogelijk leven van het kind en/of het sociaal netwerk.

In Ghana is de organisatie ook geformaliseerd tot een 
Organisation (NGO) Dit is vastgelegd in verschillende 
het Department of Social Welfare in Ghana.

Non- Govermental 
officiële documenten bij

Met bijlagen en aanvullingen 
POS ļ Frans Hoefnagels 
Huijgenshof 5 
5505 NP Veldhoven, 
e-mail: hoefn032@planet.nl

zenden naar:
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OVERZICHT FINANCIËN 2013 
STG VRIENDEN VAN KASSIM

JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC TOTAAL
6 É C C C C t 6 6 É C É

ONTVANGSTEN

Donaties

maandelijkse donaties 370 365 365 362 350 372 365 357 367 502 355 352 4480
Wetteiijk vertegenwoordigers cliënten Severinus

Overige donaties 50 1739 235 35 610 577 3246

Provisie 118 118

Sponsoracties

Sponsorloop

POS 3748 3748
Oranjemarkt 609 609
Speelgoedbeurs 500 400 900
StichtingTaccIa en boekensteunen 1000 500 1500

TOTAAL 420 2222 600 1471 350 407 1975 4605 367 1078 355 752 14601

UITGAVEN

Bankkosten 106 105 118 138 468
Kosten website 29 29
Kamer van koophandel
Overig 183 156 339
Overboeking naar Ghana 1750 1500 3000 1260 7510
Nicholas naar Nederland 145 145
Aankopen Ghana 208 208

TOTAAL 0 106 0 0 1855 0 1708 118 3328 1260 323 0 8699



unicef#
Regionaal Comité Veldhoven

Van: G.H. Siegers , penningmeester Regionaal Comité Veldhoven 
p/a Burg. van Hoofflaan 175, 5503BL Veldhoven

@ privé 040-20 60 200 @ ghsiegers@gmail.com

rekeningnummer NL41 INGB 0000 1458 99 t.n.v. Regionaal Unicef Comité Veldhoven.

Aan:

Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven 
t.a.v. de Hr. F. Hoefnagels 

Huijgenshof 5

5505NP VELDHOVEN

Veldhoven, 5 februari 2014

Betreft: projectbijdrage POS aan acties Unicef in 2013 en standaardbijdrage

Beste Frans,

Ook in 2013 zijn in Veldhoven weer een aantal acties gevoerd ter ondersteuning van projecten van Unicef.

Volgende acties worden door ons aangemeld voor een extra bijdrage op grond van de gemeentelijke "Regeling 
Projektbijdragen Ontwikkelingssamenwerking”:

Giften particulieren, fooien, statiegeldinzameling heel 2013 6 95.00
PlusMarkt: Unicef verkoopstand nov2013 6 376.50
Fondsverwervingbij filmvoorstelling dec 2013 6 164.00
Fondswerving Christiaan Huijgens College dec 2013 e 1.450.00

Totaal 6 2,085.50

Het totaal bedrag van 6 2,085.50 is opgenomen in het jaarresuhaat 2013 van onze administratie en is overgemaakt naar 
het hooľdkantoor van Unicef Nederland.
Projectbijdrage POS graag overmaken naar bovenvermeld rekeningnummer.

Daarenboven ook graag de standaardbijdrage van 6 1,000 overmaken.

Met vriendelijke groeten;

Gerrit Siegers
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GELOVEN

HELPEN

BOUWEN

ZWO
Protestantse gemeente Veldhoven

Projectgroep Ontwikkelings Samenwerking (POS) te Veldhoven

Aanmelding bij de POS Veldhoven van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke “Regeling Projectbijdragen Ontwikkelingssamenwerking”.

Jaar: 2013

Naam van de aanvragende organisatie:
ZWO-Raad van de Protestantse Gemeente te Veldhoven.

Naam en adres van de secretaris van de ZWO-Raad:
Hr. G. van den Bos 
Zevenberg 21
5508 AH Veldhoven 
tel. 040 2519294

Nadere informatie over financiële gegevens:
Mevr. A. Sanders, penningmeester,
Bloemstok 6
5509 MZ VELDHOVEN 
040 2545811

In het afgelopen jaar heeft de ZWO-Raad op diverse manieren haar bijdrage geleverd m.b.t. 
Ontwikkelingssamenwerking. Zij doet dit veelal in samenwerking met Kerk in Actie te Utrecht.

Ons grote project is Brazilië.
Hierbij steunen we o.a. het project Rureco, dat de duurzaamheid van de landbouw wil bevorderen. Dit 
d.m.v. voorlichting op scholen en landbouwvoorlichting.
Het andere project dat we in Brazilië steunen is Cedeca Belem. Dit is een project dat zich bezighoudt 
met het bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren en van de handel in kinderen voor 
seksuele doeleinden.

Informatie over deze projecten in Brazilië staan o.a. op de website van Kerk in Actie.

Naast dit project is afgelopen jaar via Kerk in Actie ook aandacht besteed aan andere structurele 
projecten en noodhulp in verschillende landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika .

De ZWO-Raad verzamelt zijn fondsen door een jaarlijkse vrijwillige bijdragen-actie, door collectes en 
door incidentele gaven. Daarnaast is de bijdrage vanuit de POS zeer welkom.
Met medewerking van Kerk in Actie in Utrecht, dat ons van informatie voorziet, publiceren wij 
regelmatig in ons kerkblad SAMEN.
De projecten worden op themazondagen in het jaar extra onder de aandacht gebracht van de 
kerkgemeenschap om zo bewustwording te bewerkstelligen.
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Eventueel is er een overzicht van alle projecten van Kerk in Actie beschikbaar, evenals het (binnenkort 
te verschijnen) jaarverslag.

Op bovenstaande wijze hebben wij in 2013 EUR 22.921bijeen kunnen brengen.
Daaronder was ook de POS bijdrage van f 4.443,- die besteedt is aan het project in Brazilië.

Voor de financiële onderbouwing verwijzen wij naar het bijgaand financieel overzicht.
Uiteraard zijn wij bereid om nadere informatie te verschaffen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van de gewenste informatie te hebben voorzien.

Namens de ZWO-Raad,

Wilto Eekhof (voorzitter) Annemiek Sanders (penningmeester)
Veldhoven, 9 februari 2014

Financieel overzicht van de in 2013 verrichte stortingen

Omschrijving EUR

Partnerproject Brazilië 9.000
Djappoleen 450
China, hiv/aids-patiënten 277
Mozambique, touwpompen 500
Nicaragua, Tesis 164
Kinderen in de knel 170
Werelddiaconaat algemene Kerkinactie 4.500
projecten
Noodhulp via Kerkinactie

Noodhulp Syrië 1.000
Noodhulp Filippijnen 1.000
Noodhulp Sahel 500
Noodhulp Zuid Sudan 500

Liliane Fonds 90
Ontwikkelingssamenwerking algemeen KI A 4.520
Vluchtelingen in de knel 250
Malawi, gezondheidszorg 220

Totaal 22.921
POS bijdrage 2013 4.443

Totaal exclusief POS bijdrage 18.478
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