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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven
Jaarverslag 2014.

Van de voorzitter.

De P.O.S. is in 2014, inmiddels haar 22e 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.
In het verleden heeft de Gemeente Veldhoven daartoe een stimuleringsprijs toegekend aan een 
organisatie/bedrijf of natuurlijk persoon die zich op dat gebied binnen de gemeenschap meer dan 
verdienstelijk heeft gemaakt en die als voorbeeld kon 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.
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 minder 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 2011”en in het 
bijzonder in de “deelverordening Ontwikkelingssamenwerking”van de gemeente Veldhoven.
Voor organisatie, documentatie, activiteiten en subsidies werd in 2014 door de gemeente 
Veldhoven, 6 50.652,-- 6 (gesplitst in organisatie- en overige kosten) ter beschikking gesteld.

Aan het einde van het kalenderjaar maakten 14 groeperingen deel uit van ons Platform.
Eind 2014 is er een aspirant lid bijgekomen (ApC is per 1 jan. 2015 officieel lid geworden) nl. de 
stichting Amistad Para Cuba; waarvan overigens de oprichter, dhr. Vincent de Kort, op 9 oktober is 
overleden. Het bestuur van de POS had nog niet zo lang geleden voor zijn overlijden persoonlijk met 
hem gesproken over zijn idealen met dit project.
In 2014 namen we afscheid van Unicef (die ook mede in de Wereldwinkel waren vertegenwoordigd) 
en van Esperanza die in Guatalmala veel hebben kunnen bereiken. De bestuursleden/kartrekkers van 
Esperanza vestigden zich buiten de gemeente Veldhoven.
De aangekondigde terugtreding van Kwahu -Ghana werd tot een later tijdstip uitgesteld.
Daarnaast werd een begin gemaakt van de omvorming van de 4 verschillende MOV ’s tot een geheel 
door de fusie van de kerkparochies. 2014 zou hier als overgangsjaar worden bestempeld.
Alle deelnemende organisaties bestaan uit vrijwilligers.
Vanuit de Politieke Partijen in Veldhoven hebben wij helaas geen gemeenteraadslid meer kunnen 
begroeten in het afgelopen jaar. Door het wegvallen, enige jaren geleden, van de (gelegenheids)- 
voorzitter van de werkgroep Fair Trade is er nog nauwelijks nieuws tot ons gekomen.
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Hernieuwde aandacht was er in het afgelopen jaar voor de VREDESWEEK.
Bij diverse gebeurtenissen werd in die week speciaal stil gestaan; zoals het bombardement op Zeelst 
aan het einde van de W.O. II. en werd er tijdelijk aan de Heuvelstaart een monument ter nagedachtenis 
geplaatst.
Op 13 december werd wederom, traditiegetrouw door Amnesty, - in het kader van de dag van de 
mensenrechten - het mensenrechtenontbijt gehouden in de kantine van het gemeentehuis, waarbij 
“lopend Vuurtje”voor de muzikale omlijsting zorgde.

Ook deed een groep studenten - evenals verleden jaar - van het Sondervick College (Havo/Vwo) dit 
jaar weer mee om een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsproject in Uganda. Via “world 
mapping” kregen zij projecten aangedragen en bezochten zij het project van verleden jaar.
De benodigde gelden hiervoor worden in de loop van het jaar verkregen door zgn. “sponsoracties”, die 
evenals verleden jaar zeer succesvol was en een bedrag van meer dan 20.000 6 bijeen had gebracht ! 
Zij kregen daarvoor een incidentele subsidie toegekend.

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.

In september 2011 is het bestuur van de P.O.S. door de gemeente, in clusterverband, op de hoogte 
gebracht van de bezuinigingen in de komende jaren t.a.v. toekenning van gemeentelijke subsidies. 
Naast het niet langer meer automatisch toepassen van de indexering worden er voor het jaar 2013 t/m. 
2015 kortingen toegepast van respectievelijk 3,75 0A in 2013; 7,5 % in 2014 (totaal bedrag 51.963 6) 
en nog eens 7,5 % in 2015; waarbij daarnaast de modernisering en de voorwaarden in de 
budgetafspraken nog eens nader besproken zullen gaan worden. Aan dat laatste gegeven zijn we in 
2014 niet eens meer toegekomen omdat we in het najaar al weer werden ingehaald door een nieuwe 
“kerntaken discussie” waarbij de subsidie voor de POS in twee jaar afgebouwd zou worden (lees in 
feite in één jaar).
De voorzitter heeft nog van het inspraakrecht gebruik gemaakt in een raadsvergadering in januari 2015 
om het tij te doen keren. Omdat er een voorstel van B ŵ W op tafel lag met een taakstellend budget 
mocht zijn pleidooi voor de lokale politiek helaas weinig meer uithalen !
(zie hiervoor verder het toegevoegde pleidooi voor het inspraakrecht bij de raadsvergadering)

Met het VNG werd nog een aantal malen contact opgenomen om te bezien hoe mogelijk de nieuwe 
doelen na 2015 zouden worden geïmplementeerd voor de millenniumgemeente(n).
De hele oriënterende discussie was pas net opgestart maar met het gegeven dat de gemeentelijke 
subsidie helemaal zou wegvallen en sponsoren in het bedrijfsleven niet of nauwelijks te vinden zijn 
geweest, leek deelname vanuit de POS aan regionale bijeenkomsten omtrent de doorstart van 
deelname aan het zijn van millenniumgemeente niet meer zo zinvol.

Eerlijke handel en duurzame productie (fair trade) krijgen duidelijk meer aandacht in de media en 
consumptiegoederen zijn steeds vaker te verkrijgen in de lokale supermarkten.
Het aspect van de “duurzaamheid”concentreert zich steeds meer bij de gemeentelijke Milieudienst 
die de Veldhovenaren attent maakt om op een andere manier met goederen om te gaan.

In dit jaarverslag treft U uiteraard een specificatie aan van het feit hoe de ter beschikking gekomen 
gelden (subsidies) in 2014 over de verenigingen/stichtingen werden verdeeld !

Voorzitter P.O.S. Veldhoven.
Mr. Th.A.M.M. Peer (Ted)
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Veldhoven

Geacht College en dames en heren van de raad te Veldhoven

Ja, waarvan moet ik u thans nog overtuigen ? Liever hadden wij dit VOORAF gedaan !
De procedure is via ambtelijke werksessies en bijeenkomsten van de klankbordgroep verlopen en 
uitmondend in een concept raadsvoorstel. Uiteindelijk afgebakend en ondergebracht in twee 
kerndoelen de “vitale samenleving”en een “goed leef- en woonklimaat”.
Kerndoelen die wel erg eng zijn bepaald in een globaliserende samenleving. In onze gemeente en ons 
land behorende tot één van de rijkste landen ter wereld wordt een kleine, lokale bijdrage, voor de aller- 
aller armsten geheel weggestreept. Dat kan toch niet waar zijn. Natuurlijk zijn beslissingen nemen en
keuzes maken niet gemakkelijk maar was er geen andere oplossing denkbaar geweest ? Ja toch.....
Van het taakstellende budget van 200.000 6 gaat 25% van de P.O.S. en de S.H.O.V. komen, t.w. 
57.000 6, waarbij we maar hopen dat er niet al te veel frictiekosten zullen ontstaan. De P.O.S. sedert 
december 1992 actief in Veldhoven met nogal wat enthousiaste vrijwilligers.
De lopende budgetperiode zou eindigen aan het einde van dit jaar.
In 2016 krijgt ontwikkelingssamenwerking nog maar de helft en in 2017 is de gemeentelijke bijdrage 
geheel verdwenen.
Dat alles kunt U vinden op de allerlaatste blz. 24/24, genoemd in categorie E “subsidies voor 
activiteiten die geen of in onvoldoende mate een bijdrage leveren aan een van de twee 
kerndoelen” Hoezo afbouwen in 2 jaar ? Er wordt afgebouwd in een jaar om de “winst’zo snel 
mogelijk voor andere doelen te kunnen inzetten en is er geen plaats meer ingeruimd voor een 
hardheidsclausule, die de pijn wat verzachten kan ? Een andere benaming van rubriek E hadden wij 
dan ook nog wel kunnen bedenken.
Wij hebben uit open bronnen begrepen dat de gemeente Veldhoven voor de financien in zwaar 
financieel weer verkeerd, ja zelfs code rood kent met een nettoschuldquote van 163 %; en op een niet 
te versmaden 382e plaats staat, van een totaal van 403 gemeenten.
De oorzaken zijn bij de insiders bekend maar liggen bepaald niet alleen aan de overheveling van 
rijkstaken, gepaard gaande met een beperkter budget. De uitvoering van de Jeugdwet en de 
Participatiewet worden gedecentraliseerd.

En wij maar denken dat ontwikkelingssamenwerking ook nog iets te maken had met maatschappelijk 
verantwoord ondernemen ? met grote ondernemingen zoals ASML, Philips en het MMC, in de 
toekomstige Metropool mag je toch wel, als gemeenschap, een klein financieel steentje bijdragen aan 
het particulier initiatief van velen en vele vrijwilligers in onze gemeente. Iedere variant op het motto 
“think global en act local” is hierbij denkbaar !
Voor de inzet voor ontwikkelingssamenwerking werden veel vrijwilligers in het verleden al beloond 
en onderscheiden door de gemeente. Een ‘goed woon- en leefklimaať’steekt schril af voor hen die 
toevallig in Afrika wonen, waar een Zorgwet voor veel mensen niet eens toegankelijk is omdat men 
gewoonweg het geld er niet voor heeft en waar af en toe wat artsen en of oud tropenartsen vanuit het 
MMC zoals in Ghana en Oeganda met heel veel liefde, belangeloos, voor die mensen aan de gang 
gaan.
Jaar in, jaar uit heeft het bestuur van de POS een jaarverslag gemaakt en dat aan de Raad toegezonden, 
waarin de verantwoording van de subsidiegelden inzichtelijk werd gemaakt.
Met de gemeentelijke subsidie kon het POS o.a. een bijdrage leveren aan diverse 
ontwikkelingsprojecten, veelal voor de allerarmsten in Guatamala van Esperanza; Kwahu Ghana, het 
medisch centrum Togo, Kankala-Kananga in Congo, Metsi’ project in Kameroen, in Tanzania, in 
Papua Nieuw Guinea, in India van geestelijken en het Pastoor Vekemansfonds, het kinderproj ect van
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stichting Rosote in Kenia, het gehandicaptenproject van de Berkt, vrienden van Kassim in Noord 
Ghana, projecten in Zambia, in Rwanda en Amistad para Cubu in Cuba.

En vervolgens rekenen we met dit voorstel van B & W ook af met het gegeven dat Veldhoven, een 
Millennium gemeente is !
Op 14 juli 2009 heeft de Raad een motie van P.v.d.A., VSA en GBV aangenomen waarin stond dat de 
steun en de inzet van gemeenten en gemeenschappen onmisbaar zou zijn bij het behalen van de 
Millenniumdoelen. In 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bij elkaar voor de 
Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, 
ongelijkheid tussen man & vrouw, milieuverontreiniging en HIV/Aids en om in te zetten op 
verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn 
samengevat in acht
Millenniumdoelen. De doelen moesten in 2015 behaald zijn en ofschoon er op onderdelen natuurlijk 
bijdragen zijn geleverd aan de realisatie van de acht gestelde doelen kunnen we natuurlijk nog lang 
niet spreken van een realisatie.
Vandaar dat er thans op mondiaal vlak ook al weer gekozen is voor een vervolg op realisatie van 
werelddoelen. De agenda tot 2030 wordt breder, waarin ook de Verdragen over het klimaat (Rio) en 
handel worden opgenomen in 12 nieuwe doelen. Het gaat niet langer alleen over armoedebestrijding 
(de armoedegrens die bij 1,25 $ per dag ligt) maar ook over sociale ongelijkheid en werkgelegenheid 
met speciale aandacht voor Vrede & Veiligheid omdat burgers in fragiele staten het minst vooruit zijn 
gekomen in de laatste 13 jaar.
In Veldhoven kunnen we stellen dat we er in de afgelopen tijd nog onvoldoende in zijn geslaagd zijn 
om middels een bewustwordings-proces, de bereikbaarheid, aanspreekbaarheid en de betrokkenheid 
onder de burgers te vergroten. Dat kost blijkbaar MEER tijd. Dat is ook het VNG, afdeling 
International wel duidelijk geworden. In de huidige kabinetsperiode hebben we kunnen zien dat de tak 
“ontwikkelingssamenwerking” bij buitenlandse handel werd binnen geschoven, binnen de V.N. “aid 
and trade” genoemd. De interesse van de Veldhovense burgerij was bij het laatst gehouden evenement 
in 2013 om de acht V.N. doelen weer onder de aandacht te brengen erg gering.
Het uitreiken van de (jaarlijkse) stimuleringsprijs vanaf 2010, die een aanjager bij het mondiale 
bewustwordingsproces moest gaan worden heeft naar onze mening onvoldoende effect gesorteerd op 
dit hele bewustwordingsproces.

Dames en heren ik kom tot een afronding van mijn “wake-up call”; veel verenigingen en stichtingen 
zijn trots en dankbaar op datgene wat de gemeente Veldhoven in ontwikkelingslanden voor hun 
projecten, vaak voor de allerarmsten tot op heden mede heeft bijgedragen.

Daar waar wij in deze slechte economische tijd, de steun van het bedrijfsleven, node moeten missen, 
vragen wij U om het voorliggende voorstel van B & W nog eens nadrukkelijk te willen herbezien op 
het onderdeel ontwikkelingssamenwerking.
Wij weigeren te aanvaarden dat het roeien tegen de stroom in zou zijn en zo’n effect zou minister 
Lilianne Ploumen zich toch ook niet hebben kunnen voorstellen.

Wij danken U allen, voor U gewaardeerde aandacht vanavond.

Veldhoven, 26 januari 2015. 

Ted Peer
Voorzitter P.O.S. te Veldhoven.
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Jaarverslag 2014 - Deelnemers aan de POS vergaderingen

POS Bestuur (per 31 december 2014)
Voorzitter: Ted Peer 
Secretaris: Ties van Kemenade 
Penningmeester: Roel de Bruijne

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 Tonnie Haegens 
Stichting Rosote, vertegenwoordigd door Mieke Geevers of Trudy van Gestel 
Samen Verder Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Stichting Vrienden van Kassim, vertegenwoordigd door Elly Jacobs.
Wereldwinkel Veldhoven, vertegenwoordigd door Mieke van Lisdonk 
ZWO-Raad, vertegenwoordigd door Marijke van Erk.

CDA, vertegenwoordigd door Babs Elsenaar.
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POS Financieel jaarverslag 2014

Werkelijk Begroot Begroot

2014 2014 2015

0 Inkomsten (C)

0.1 Saldo over 2013 100

0.2 Subsidie Gemeente 50.652 47.106 50.000

0.4 Overige (rente, giften, e.d.) 382 400 250

Inkomsten totaal 51.034 47.606 50.250

Uitgaven (C)

1 Organisatie

1.1 Kantoormateriaal, secretariaat 300 50

1.2 Afscheid penningmeester 126

1.3 Vergaderkosten 345 250 300

1.4 Kopieerkosten 72 300 100

1.5 Kamer van Koophandel 30

1.6 Diverse representatie 186 50 150

1.7 Kosten Giraal verkeer 123 100 150

1.8 Kosten internet en website 72 75 75

Totaal organisatie 924 1.105 825

2 Documentatie Z Informatie 0

3

3.1

Activiteiten

POS activiteiten (oranjemarkt, Millennium event) 176 500 50

3.2 Jaarverslag 90 350 150

Totaal Activiteiten 266 850 200

4 Bijdrage Organisatiekosten 2014 (te betalen in 2015)

4.1 Samen verder 1.000 800 1.000

4.2 Unicef 750

4.3 Wereldwinkel 1.000 750 1.000

4.4 MOV's 919 400 750

4.5 Stichting Madamfo 698 750 750

4.7 Kwahu Ghana 1.000 750 750

4.8 Stg Esperanza 583 500

4.9 Vekemansfonds 1.000 750 750

4.10 Vrienden van Kassi m 250 500 500

4.11 Medisch Centrum Togo 524 500 500

4.12 Stg Rosoto 0 500 500

4.13 Stg Na Maono 592 500 600

4.14 Amistad para Cuba 429 800

Totaal Organisatiekosten 2014 7.995 7.450 7.900

1 - 4 Totale kosten (1 t/m 4) 9.185 9.405 8.925

5 Projectbijdrageregeling 2014 (betalen in 2015) 41.849 37.921 41.000

Totaal uitgaven (C) 51.034 47.326 49.925

Saldo (C) 0 280 325
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Velclhoven

Overzicht regeling Projectbijdragen 2014, 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 (64381). De donateuractie in 
april bracht 6190 op.
Op 8 maart werd in verband met de “Internationale Vrouwendag van 8 
maart” aandacht gevraagd voor de Chinese Liu Xia. Op 4 mei werd de 
dodenherdenking vorm gegeven met een kranslegging voor slachtoffers van 
de 2e wereldoorlog (en andere oorlogen) bij het klokmonument. Op 1 
december werd aandacht gevraagd voor de nog steeds voortdurende 
gevolgen van de Union Carbide ramp van 1984. 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 o.a. gewijd aan Yevgeni Vitishko die in de gevangenis zit 
omdat hij onregelmatigheden aan de kaak stelde bij de bouw van de Sotsjii 
paviljoens.

4.571

Esperanza
Bij het project “Onderwijssupport” worden donateurs aan leerlingen 
gekoppeld voor tenminste 3 jaar.
Op 1 jan. 2015 is Esperanza uit de POS getreden. Op 1 maart heeft er een 
bestuurswisseling plaatsgevonden, Amsterdam wordt de nieuwe 
vestigingsplaats.

5.589 1.943

Kwahu Ghana
De boeren coöperatie Abokyikrom Farmers Cooperative Society in Ghana 
heeft de eindverantwoordelijkheid voor het grasscutterproject. 65 boeren zijn 
opgeleid om grass cutters te fokken. De boeren zullen ook in de nabije 
toekomst worden begeleid. De bouw van de nieuwe Junior High School ( 
met hulp van Wilde Ganzen) is in een vergevorderd stadium, maar is nog 
niet klaar.

15.575 3.859

Madamfo
In mei 2014 is een presentatie voor de Rotary club Veldhoven gegeven. Dat 
heeft tot een sponsorgelden opbrengst van 62500 geleid.
Deelname aan “Cult en Tumult” samen met de aan onze stichting gelieerde 
galerie Äfrika aan de Waal, met een uitgebreide expositie. De opbrengsten 
bestaan deels uit verkopen van afrikaanse kunst en deels uit sponsorgelden.

10.000 2.789

Medisch centrum Togo:
Omdat er in Sokodé in Togo geen vergoeding van ziektekosten is heeft de

7.555 2.320
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stichting een solidariteitsfonds opgericht voor onbemiddelde zieken die 
anders niet worden geholpen. In 2014 is 62000 bijgedragen aan de aanschaf 
van een echograaf. In de toekomst is MCT voornemens om een bijdrage 
televeren aan de aanschaf van een nieuw röntgenapparaat.

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

1.060 366

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

983 339

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

3.346 1.156

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.

4.393 1.517

MOV Christus Koning (Totaal 69.782, POS bijdrage 63.378)
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 middels het “zakgeld project”.
Project in Kampala Oeganda, het realiseren van de Bluesky praktijkschool 
voor verstandelijk gehandicapte jongeren vanaf 12 jaar. 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 2013-2018 wordt Na Maono door de ASML foundation 
ondersteund voor het opzetten van de praktijkschool in het Bluesky project.

14.600 3.672

Pastoor Vekemans Fonds
Als grootste Veldhovense fonds is PVf zeer actief in Jharkhand en de 
omringende deelstaten in NO India.
De projecten van het PVf worden gerealiseerd onder verantwoordelijkheid 
van de zusters Ursulinen.
Veel projecten :

A Adoptie- en sponsoring van kansarme kinderen
A Bouwproj ecten: Bouw van sanitaire voorzieningen voor de hostel 

kinderen van de St Agnes school in Khetri
A Steun voor naai- , weeflessen en kleermakersprogramma’ s
A Aanschaf van schoolmeubilair, lesmaterialen en computers
A Onderhoudswerkzaamheden

Alles gefinancierd met gebruikte kledingverkoop , sponsoring en donaties.

127.632 9251
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Rosote:
Geen voortgang in 2014. Ook geen rapportages.

0 0

Samen Verder
Samen Verder ondersteunt in 2014 het voorbeeldproject in Myanmar van 
“Kerk in Actie.Boeren krijgen een mand rijst als zaaigoed om rijstbanken op 
te zetten. Publiciteitsacties:

^ Een tentoonstelling over Myanmar van 18 mrt t/m 14 april in de 
openbare bibliotheek Veldhoven.

> Een thema-avond over Myanmar met een solidariteitsmaaltijd en 
een gastspreker op do 3 april in het parochiecentrum St.
Maarten.

> Een oecumenische viering op za 15 maart in de St. Maartenkerk 
met ds Dekker en pastor Schoutsen.

16.475 4.032

Vrienden van Kassim:
Activiteiten zijn stilgelegd in 2014

0 0

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

0 0

ZWO raad
De ZWO raad verzamelt fondsen via vrijwillige bijdragen,collectes en 
incidentele giften. ZWO werkt samen met “Kerk in Actie” voor Ontwikke- 
lingssamenwerkingsproj ecten.
De projecten die worden ondersteund in 2014 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.
Er zijn in 2014 ook stortingen gedaan voor een onderwijsproject in Ethiopië 
via Edukans.

19.151 4.545
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AMNESTY

Jaarverslag 2014 Amnestygroep Veldhoven

Collecte en donateur actie:
In februari werd de jaarlijkse collecte gehouden. Door 55 collectanten werd een bedrag van 
6 4381,30 opgehaald. Collectanten konden hun naam in een groetenkaart zetten om 
mensenrechtenorganisaties in Rusland een hart onder de riem te steken. In april werd het 
jaarverslag rondgestuurd en de donateur actie gehouden. Deze bracht 6 190,- op.

8 maart Internationale Vrouwendas:
Bij supermarkt de PLUS werd aandacht gevraagd voor de Chinese Liu Xia (53). Het 
winkelend publiek kon zijn/haar naam in een groetenkaart zetten om haar een hart onder de 
riem te steken. Amnesty International riep de Chinese regering op Liu Xia, de echtgenote van 
Nobelprijswinnaar voor de Vrede Liu Xiaobo, toegang tot medische zorg te geven. Zij had 
een hartaanval gekregen, nadat haar tot tweemaal toe opname in het ziekenhuis werd 
geweigerd voor een behandeling van haar hartproblemen. Amnesty probeerde de kaarten op 1 
april, haar verjaardag, bij haar te bezorgen.

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 2e Wereld Oorlog en voor hen 
die nog steeds tijdens oorlogen sneuvelen.

Acties in de bibliotheek:
Op 2 juni werd actie gevoerd voor de vrijlating van de Ethiopische j ournalist Eskinder Nega. 
Dit land is één van de slechtste plekken ter wereld om dat beroep uit te oefenen. Na 7 keer te 
worden opgepakt, werd Eskinder Nega in 2012 veroordeeld tot 18 jaar cel.
Tevens werd geprobeerd deelnemers te werven voor de urgent actions, een snelle manier om 
in actie te komen bij mensenrechtenschendingen.

Op 21 juni werd aandacht gevraagd voor de situatie in Turkije.
De vrijheid van meningsuiting in Turkije ligt onder vuur. Jaarlijks moeten honderden 
journalisten, advocaten, mensenrechtenverdedigers, politieke activisten en vele anderen voor 
de rechtbank verschijnen omdat ze iets volkomen legitiems deden: uitkomen voor hun 
mening. Slechts zelden verschijnen politieagenten die grof geweld gebruikten tegen 
vreedzame demonstranten en toevallige voorbijgangers voor de rechter. Dat is de omgekeerde 
wereld, die Amnesty wil keren.
Bezoekers van de bibliotheek konden een petitie ondertekenen waarmee de Turkse premier 
opgeroepen werd de vrijheid van meningsuiting en van vreedzame samenkomst te 
respecteren.

Op maandag 1 december werd aandacht gevraagd voor de ergste industriële ramp die 30 jaar 
geleden plaatsvond in Bhopal, Centraal India. In de nacht van 2 op 3 december 1984 lekte 
dodelijk gas uit een van de tanks van de pesticidenfabriek van Union Carbide India Limited 
(UCIL). Binnen drie dagen stierven 7.000 tot 10.000 mensen; 15.000 mensen overleden in de 
jaren erna. Het dodental wordt nu geschat op meer dan 25.000 mensen. Duizenden 
overlevenden en hun nakomelingen lijden nog steeds aan chronische gezondheidsproblemen. 
Het fabrieksterrein en het omliggend gebied zijn ernstig verontreinigd. Vervuiling van het 
grondwater en de bodem door het gelekte gas bedreigt de gezondheid van de lokale
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gemeenschap. Drie decennia later strijden de slachtoffers en de overlevenden nog steeds voor 
gerechtigheid. Niemand neemt verantwoordelijkheid!
Bezoekers van de bibliotheek werd gevraagd een petitie te onderteken waarmee de regering 
van India opgeroepen wordt om het gebied schoon te maken en de verantwoordelijke 
bedrijven, Union Carbide India Limited en Dow, ter verantwoording te roepen.

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 van de Willibrorduskerk in Zeelst waar tijdens 
een kerkdienst de slachtoffers van het bombardement op Zeelst werden herdacht, naar de plek 
waar een monument werd onthuld voor de slachtoffers.

10 december activiteiten:
Op zaterdag 13 december organiseerde Amnestygroep Veldhoven voor de 10e keer het 
mensenrechtenontbijt ter gelegenheid van 10 december, Dag van de Rechten van de Mens. 
Vijfenzeventig personen namen deel aan het ontbijt.
Na een welkomstwoord door de contactpersoon van de groep, zetten burgemeester Mikkers 
en wethouder van Dongen als eersten hun naam in de groetenkaart naar Yevgeny Vitishko. 
Yevgeny is 40 jaar en milieuactivist bij Environmental Watch for North Kaukasus. Hij zit een 
gevangenisstraf uit van 3 jaar omdat hij gevloekt zou hebben bij een bushalte. In 
werkelijkheid is de reden van zijn arrestatie het feit dat hij onrechtmatigheden aan de kaak 
heeft gesteld bij de bouw van de voorzieningen voor de Olympische winterspelen in Sotsji.
Op 10 december werd er op meer dan 400 plaatsen in Nederland een 24-uurs schrijfmarathon 
georganiseerd door Amnesty International. Ongeveer 100 burgemeesters hebben vanuit hun 
werkkamer een brief geschreven.
Ook burgemeester Mikkers heeft hieraan deelgenomen en vertelde voor wie hij heeft 
geschreven en waarom dit zo belangrijk is.
Lopend Vuurtje, het actie ondersteunend koor uit Eindhoven zong een aantal liederen over 
o.a. mensenrechten, de barre tocht die veel vluchtelingen maken en vaak met de dood moeten 
bekopen en een lied over de rechten van vrouwen.
Annemarie Legius, lid van vertelgroep VerVe, vertelde weer een prachtig verhaal dat precies 
aansloot bij de gelegenheid.
Op 10 december vroeg Amnesty International aandacht voor het lot van zes personen. De 
deelnemers aan het ontbijt konden hun naam in een groetenkaart zetten voor deze personen. 
Ook konden zij na afloop van het ontbijt voorbeeldbrieven meenemen om voor hen een brief 
te schrijven.

Scholenwerk:
Op 7 april heeft Alexander van Dort 3 uur lang gastlessen verzorgd over Amnesty 
International op het Sondervick College in Veldhoven. Liselot van der Sluis van 
Amnestygroep Geldrop/Mierlo heeft 3 keer een gastles over Amnesty verzorgd in groep 8 van 
basisschool 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 en de Kabelkrant.

Diversen:
Op 22 mei woonden 2 leden van de Amnestygroep een gebedsbijeenkomst in de 
Immanuëlkerk bij, op initiatief van de Bahaï gemeenschap. Aandacht werd gevraagd voor de
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7 Iraniërs die al 6 jaar gevangen zitten maar ook voor alle mensen die vanwege hun geloof 
worden onderdrukt. Namens Amnesty werd het gedicht 'Als ik vrijkom' voorgelezen. Na 
afloop konden de bezoekers hun naam in een groetenkaart zetten voor de 7 Iraniërs.

De leraar Johan Teterissa werd op 4 april 2008 tot levenslang veroordeeld voor het tonen van 
de verboden Molukse vlag, de Benang Raja, die de onafhankelijkheid van de Zuid-Molukse 
Republiek symboliseert. Hij werd beschuldigd van rebellie tegen de staat. Terwijl hij alleen 
maar zwaaide met een vlag. Johan werd veroordeeld tot 15 jaar detentie. Tijdens één van de 
schrijfochtenden werd voor zijn vrijlating geschreven.

De Amnestygroep zorgde voor filmpjes, materiaal en een actie tijdens een Rock Solid avond 
van de kerk voor jongeren tussen de 11 en 14 jaar. Thema was vrijheid, gericht op 4 en 5 mei.

Goed Nieuws:
Ni Yulan werd op 5 oktober 2014 vrijgelaten nadat ze twee jaar en zes maanden gevangen zat 
in de Tiantanghe-gevangenis in Beijing. Ze zette zich als advocate in tegen gedwongen 
huisuitzettingen. Ni Yulan is herenigd met haar familie en haar man Dong Jigin, die ook lange 
tijd gevangen zat. Ni Yulan werd de afgelopen tien jaar regelmatig opgesloten en in 2002 
belandde ze in een rolstoel nadat politieagenten haar in elkaar hadden geslagen.

Meriam Yeyhya Ibrahim, voor wie Amnesty een grootschalige spoedactie begon, is op 24 juli 
veilig in de Verenigde Staten aangekomen. De Sudanese kreeg op 15 mei 2014 de doodstraf 
en honderd zweepslagen opgelegd omdat ze met een christelijke man trouwde, terwijl de 
autoriteiten haar als moslim beschouwen. Ze werd samen met haar zoontje van anderhalf 
vastgehouden in een gevangenis in de Sudanese hoofdstad Khartoum en beviel daar van haar 
dochter. Ibrahim werd in hoger beroep vrijgesproken maar werd gearresteerd toen ze met haar 
man en kinderen Sudan wilde verlaten. De massale internationale druk heeft er ongetwijfeld 
aan bijgedragen dat zij en haar gezin nu in veiligheid zijn.

Website:
www.veldhoven.amnesty.nl

Februari 2015 
Amnestygroep Veldhoven
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esperanza
I hoop doet leven

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

JAAR : 2014

Naam aanvragende organisatie : Stichting Esperanza 
http://www.stichtingesperanza.nl/

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

Datum aanvraag : 1-3-2014

Beschrijving acties in Veldhoven :

In de afgelopen jaren stonden wij gewoonlijk op de Oranjemarkt en het Meiveld (Millenniumdoelen) in 
Veldhoven met een kraam, maar dat is er in 2014 niet van gekomen.

In 2014 hebben wij vooral publiciteit gemaakt voor ons nieuwe project Onderwijssupporters en dit onder de 
aandacht gebracht van mensen in Veldhoven

- via persoonlijke e-mails en nieuwsbrieven (min. 4 per jaar),
- een vernieuwde website en Facebook-pagina,
- mond-tot-mond promotie.

Met het programma Onderwijssupporters willen wij mensen ervan bewust maken dat een middelbare 
schoolopleiding voor kinderen in Guatemala vaak een luxe is. Maar 3 of 4 van de 10 kinderen gaat naar de 
middelbare school. Goed onderwijs zien we als een ‘breekijzer’ voor een betere toekomst voor kansarme 
kinderen. Met foto’s en tekst laten we zien hoe het leven is in de plaats San Juan Alotenango. Daarnaast 
willen wij duidelijk maken dat wij samen met hulp aan deze kinderen een verschil kunnen maken.

Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag (č)
diversen Campagne Onderwijssupporters (totaal opbrengsten) 4343,50

Uitgaven aan Derde Wereld project(en)
Datum Doel Bedrag (č)
14-4-2014 Studiebeurzen Onderwijssupporters

Ondersteuning van Piet
622,-

30-6-2014 Studiebeurzen Onderwijssupporters
Geld voor extra activiteit leerlingen
Ondersteuning van Piet

3087,-

28-10-2014 Algemene steun aan welzijnsprojecten (zoals Esperanza dat 
voorheen deed)
Studiebeurzen Onderwijssupporters

3200,-

24-12-2014 Studiebeurzen Onderwijssupporters
Extra hulp met kerst aan leerlingen

1400,-
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Ondersteuning Piet
Totaal 8309,-

Gemaakte kosten om het doel te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (C)

Administratiekosten
- Algemene kosten
- Kosten vernieuwde website

582,83

Reiskosten 61,-

Totaal 643,83

Beschrijving project in het ontwikkelingsgebied :

Al sinds 2005 zijn de mensen van Stichting Esperanza betrokken bij kleinschalige projecten om concrete 
kansen te scheppen voor arme gezinnen in Guatemala. Wat begon als vrijwilligerswerk en stages ter plaatse 
heeft uiteindelijk de vorm gekregen van een stichting die directe en duurzame hulp biedt aan kinderen en 
gezinnen uit de plaats San Juan Alotenango.
Het jaar 2013 stond voor stichting Esperanza vooral in het teken van ons nieuwe project ‘Onderwijssuppor- 
ters’. Inmiddels doen in Guatemala 18 leerlingen een middelbare schoolopleiding dankzij de steun van 
onderwijssponsors via stichting Esperanza. De leerlingen, ouders en ook de ondersteunende leerkrachten in 
Guatemala zijn erg gelukkig met dit nieuwe studiebeursprogramma. De jongeren maken met een opleiding 
veel meer kans op (redelijk) werk. Daar profiteert het hele gezin van.
Dit is een foto van de lichting 2015 scholieren (met familieleden) die dit jaar met hun opleiding begonnen zijn 
dankzij de hulp van stichting Esperanza. Ook 7 leerlingen die vorig jaar gestart zijn krijgen wederom steun.

: - ,

fļ

Onze samenwerkingspartner is de lokale ngo ‘Bendición de Dios’ in het dorp Alotenango, in Sacatepéquez, 
Guatemala. Een aanzienlijk deel van de bevolking in dit dorp leeft op of onder de armoedegrens. Bij 
Bendición de Dios krijgen de armste kinderen uit het dorp de mogelijkheid om naar school te gaan. 
Leerlingen van diverse leeftijden krijgen ook de kans om op latere leeftijd in te stromen en het basis
onderwijs alsnog te volgen. Daarnaast biedt Bendición de Dios in samenwerking met stichting Esperanza en 
andere organisaties studiebeurzen voor kinderen voor de middelbare school of beroepsonderwijs.
Naast onderwijs richt Bendición de Dios zich ook op het bieden van ondersteuning in de leefsituatie van de 
gezinnen, waar stichting Esperanza ook aan bij heeft gedragen in de afgelopen jaren met diverse projecten.
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Via persoonlijke e-mails, nieuwsbrieven, website en Facebook houden we de mensen in Veldhoven op de 
hoogte van de vorderingen van de leerlingen op school en de ontwikkelingen in de projecten van Stichting 
Esperanza. Dit jaar willen we misschien ook nog een meeting organiseren waarbij alle mensen die 
Esperanza steunen of anderszins betrokken zijn elkaar kunnen ontmoeten en we het nieuws uit Guatemala 
kunnen uitwisselen.

Bijlage KASBOEK ESPERANZA 2014
totaaloverzicht

INKOMSTEN UITGAVEN
omschrijving bedrag omschrijving bedrag
Saldo 31 dec 2013 e 10.842,03 uitgaven vorig jaar e -
januari 2014 e 281,50 januari 2014 e 36,55
februari e 290,00 februari e -
maart e 2.074,58 maart e -
april e 300,00 april e 651,78
mei e 357,00 mei e -
juni e 497,00 juni e 3.098,50
juli e 257,00 juli e 36,20
augustus e 257,00 augustus e 14,12
september e 242,00 september e -
oktober e 1.556,00 oktober e 3.599,79
november e 585,00 november e 54,89
December 2014 e 716,00 December 2014 e 1.461,00

totaal ŭ 18.255,11 totaal ŭ 8.952,83

saldo kas op 1 januari 2014 e 10.842,03
Inkomsten gedurende 2014 e 7.413,08
Uitgaven in 2014 e 8.952,83
saldo op 31 dec. 2014 ŭ 9.302,28

INKOMSTEN(per rubriek)UITGAVEN (per project)
omschrijving bedrag omschrijving bedrag
Vaste donaties 390 Estufa 0
On-line donaties 0 Kippen project 0
Algemene donaties 315 Winkel 0
Estufa aktie 0 Administratiekosten 582,83
Kippen actie 0 Representatie 0
Winkel actie 0 Reiskosten 61
Storting uit kas 0 Opname voor kas 0
Eenmalig POS 1824,58 Steun Bendicion de Dios 8309
Onderwijssupporters 4343,5 Vrij 0
Diversen (Piet) 540 Diversen 0

totaal
J
7.413,08 totaal

J
8.952,83
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STICHTING KWAHU - G H AN A

Secretariaat: Linde 18

5509 NG VELDHOVEN
E-mail: schier@ xs4all.nl 
Website: www.kwahu-ghana.nl 
Banknr. 1338.48.973

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI)

JAARVERSLAG 2014
(Vastgesteld op 27 februari 2015)

Afronding en beëindiging activiteiten
Wat het jaar van de afsluiting van onze activiteiten voor het dorp Abokyikrom in Ghana had 
moeten worden, heeft laten zien dat we nog niet helemaal klaar zijn.
Dat heeft met twee zaken te maken: het geld voor de bouw van een Junior High School (JHS), 
dat we vorig jaar bij elkaar hebben weten te krijgen, is dit jaar overgemaakt, maar de bouw is 
helaas nog niet afgerond. In de tweede plaats hebben we moeten constateren dat de uiterst 
belangrijke coöperatie, Abokyikrom Farmers Cooperative Society (AFCS), nodig om het 
grasscutterproject verder vorm te geven, (nog) niet zo ver is dat ze in staat is de 
grasscutterboeren voldoende ondersteuning te bieden. Wij hebben daarom het initiatief 
genomen om een in Ghana werkende Nederlandse consultant opdracht te geven om uit te 
zoeken hoe de ondersteuning van het grasscutterproject het beste voortgezet kan worden. De 
resultaten van deze actie zullen pas in 2015 bekend worden. Een en ander heeft ons doen 
besluiten om de afronding van onze bemoeienis met Abokyikrom op te schorten.

Grasscutterproject
Maandelijks ontvangen wij vanuit Ghana overzichten van de stand van zaken met betrekking 
tot resultaten van de 65 boeren, die aan de drie cursussen voor het houden van grasscutters 
hebben deelgenomen. Uit die overzichten blijkt dat ongeveer de helft van alle boeren met 
succes grasscutters fokken, onderhouden en verkopen. Natuurlijk is er onderscheid tussen de 
deelnemers aan de eerste en de laatste cursus, omdat het fokken, op laten groeien en verkopen 
uiteraard tijd kost. Net als in Nederland mag men niet verwachten dat iedereen die aan zo'n 
project deelneemt succesvol is. Wat ons betreft zijn we tevreden over de resultaten die zijn 
geboekt. We wachten af wat het onderzoek over de steun aan de boeren oplevert.

Junior High School
Zoals wij in ons vorig jaarverslag al vertelden is het gelukt om in samenwerking met Wilde 
Ganzen, het bureau Internationale Samenwerking uit Tilburg en vele particuliere donoren het 
benodigde bedrag van 30.000 euro voor de bouw van de school bij elkaar te krijgen. Wilde 
Ganzen heeft met de initiatiefnemers in Abokyikrom een contract gesloten en in de loop van 
2014 in drie termijnen het bedrag overgemaakt. Aan het eind van het jaar was de bouw in een 
ver gevorderd stadium, maar nog niet afgerond.
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Resultaten van 15 jaar inzet voor Abokyikrom en omgeving
Als je naar het einde van je bemoeienissen met het project in Ghana toewerkt en ook van plan 
bent om de stichting op te heffen, is het goed om nog eens terug te kijken op wat je allemaal 
ondernomen hebt en wat gerealiseerd is. Daarom is dit jaar onderstaand overzicht gemaakt, 
dat ons inziens daarvan een aardig beeld geeft. Niet alle gerealiseerde voorzieningen blijken 
in de praktijk een optimale bijdrage aan het functioneren van de gemeenschap te geven, maar 
de meesten doen dat wel.

Steun aan de streek Kwahu in Ghana vraagt om voldoende financiële middelen. Onze 
stichting heeft die op vijf manieren met succes weten te verkrijgen:

* het aanspreken via brieven en persberichten van familie, vrienden, kennissen, bedrijven en 
Veldhovenaren
* het motiveren van scholen voor sponsoractiviteiten
* het inschakelen van landelijke fondsen, die op basis van door onze stichting ingezamelde 
gelden een vermeerdering van het bijeengebrachte bedrag doneren. Het gaat dan vooral om 
Wilde Ganzen, NCDO (Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling), ICCO 
(Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking) en Impulsis 
(Samenwerkingsverband van Kerk in Actie, Edukans en ICCO)
* het benaderen van fondsen met een soortgelijk doel.
* aansluiting bij POS (Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven), die jaarlijks 
met een subsidie van de gemeente organisatiekosten vergoedt en via een sleutel de door de 
stichting ontvangen gelden aanvult

Door de ontstane bekendheid zijn er ook particulieren en kerken die regelmatig of op basis 
van een eenmalige festiviteit dan wel inzameling onze stichting ondersteunen zonder dit aan 
een bepaald project te koppelen. Het zijn juist deze bijdragen, die het mogelijk maken om 
onvoorziene kosten en tegenslagen op te vangen, De eerste jaren gaven wij onze partner in 
Ghana -SDP, Self-Help Development Project- een vergoeding voor de kosten die door haar 
voor ons worden gemaakt. De laatste jaren betalen wij op basis van een contract een agrarisch 
deskundige, die grasscutters fokkende boeren begeleid en de opgerichte coöperatie 
(Abokyikrom Farmers Cooperative Society, AFCS) ondersteunt.

De benodigde bedragen voor de organisatie van ons werk in Nederland zijn te verwaarlozen. 
Wel hebben we ontdekt dat het noodzakelijk is om regelmatig met een delegatie naar Ghana 
af te reizen. Onze bestuursleden ondersteunen die reizen financieel, maar een gedeelte van de 
kosten drukt ook op de begroting van de stichting.

Voor de fondswerving van een tweetal projecten (2e cursus grasscutterfokkerij en bouw 
Junior High School) heeft het Bureau voor Internationale Samenwerking (BIS) uit Tilburg ons 
ondersteund.

Centraal bij het verstrekken van financiële middelen aan Ghana staan echter de door de 
bewoners van Abokyikrom en omgeving aangedragen projecten. Daar voeren wij via de 
hierboven genoemde mogelijkheden financiële acties voor. Hieronder laten we de vanaf 2000 
gerealiseerde projecten volgen met daarbij de wijze waarop die zijn gefinancierd. De 
genoemde bedragen zijn afgerond.
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Uitgaven Inkomsten
School met onderwijzerswoningen 6 49.000 Wereldwinkel 6 2.250

Sondervick College 6 11.400
Particulieren 6 6.600
Wilde Ganzen 6 14.000
NCDO 6 14.750

Kliniek en elektriciteit 6 38.000 Particulieren 6 8.000
Wilde Ganzen 6 20.000
NCDO 6 7.000
B.S De Windroos 6 3.000

(School)toiletten 6 4.700 v.d. Huchtfonds 6 3.000
B.S. De Rank 6 1.700

Werkplaats plus inventaris 6 9.000 Wereldwinkel 6 6.000
Particulieren 6 3.000

Watervoorziening kliniek 6 8.650 Sipkemafonds 6 8.650
Vloeren kliniek 6 2.700 Particulieren 6 2.700

Weg naar kliniek 6 1.700 10%-stichting 6 1.700

Inkomensverbeteringproj ect 6 44.000 Particulieren 6 5.000
Rotary Veldhoven 6 2.000
Loterij 8ste Dag 6 1.500
Wereldwinkel 6 3.000
Afscheid notarissen 6 3.500
Wilde Ganzen/ICCO 6 29.000

Inventaris basisschool 6 3.300 B.S. De Rank 6 3.300
(boeken, leesplankjes,
sportartikelen etc)

Waterpomp Aserekrom 6 5.000 Oranj emarkt 6 5.000

Tijdelijke winkel: 6 2.000 Particulieren 6 900
Motorfiets 6 2.900 Huwelijksjubileum 6 4.000

Kliniek: 6 1.400 Afscheid Huisarts 6 1.400

Definitieve winkel 6 25.000 Gemeente Veldhoven 6 7.000
Particulieren 6 18.000

Pilot inkomensverbetering 6 25.000 Particulieren 6 10.800
Impulsis 6 14.200

1e cursus grasscutters/microkrediet 6 10.000 Wereldwinkel 6 3.500
Particulieren 6 1.500
Terug van leningen 6 5.000
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2e cursus grasscutters/microkrediet 6 14.000 Dr.Hofsteestichting 6 5.000
Anoniem 6 1.000
St. Het Vincentrum 6 1.000
St. Alle Beetjes 6 2.500
Jambo Fonds 6 1.000
Particulieren 6 3.500

3e cursus grasscutters/microkrediet 6 9.860,- POS bijdrage 6 5.000
Particulieren 6 4.860

Bouw Junior Secundary School 6 30.000,- Dr. Hofsteestichting 6 5.000
Johanna Domkst. 6 2.500
Weeshuis Dopers 6 4.000
Anoniem 6 1.000
Unesco 6 3.000
Particulieren 6 4.000
Wilde Ganzen 6 10.500

Totaal uitgegeven en ontvangen gelden voor projecten: C 277.000 (afgerond)

Financieel overzicht 2014
Uit onderstaand overzicht van inkomsten en uitgaven, blijkt dat we aan giften van organisaties 
6 9.183 hebben ontvangen. Van Unesco ontvingen wij 6 3.000.- voor de bouw van de school 
voor voortgezet onderwij s in Abokyikrom. De Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking 
Veldhoven (POS) doneerde 6 6.183,- .
Aan de uitgavenkant stond dit jaar de bouw van de JHS-school centraal. Wij maakten 6 
19.355,- aan Wilde Ganzen over, die dit bedrag aanvulden tot de benodigde 6 30.000,- en dat 
bedrag overmaakten naar Ghana.
Ten behoeve van het grasscutterproject hebben wij een contract met Mr. Prah, die de boeren 
wekelijks ondersteunt met de grasscutterfokkerij.

Inkomsten 2014
Omschrijving Bedrag in E % verdeling
Giften van particulieren 6 2.084 1807o
Giften van Stichtingen 6 9.183 800Zo
Rente-opbrengst C 199 20Zo
Totaal 6 11.466 10007o

Uitgaven 2014
Omschrijving Bedrag in E % verdeling
Besteding aan doelstelling 31.092 9607o
Uitvoeringskosten eigen organisatie 6 - 007o
Directe kosten voor werving 6 1.439 407o
Totaal 32.532 10007.
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AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) van een 
ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2014

Naam aanvraqende organisatie :
Stichting Madamfo
Rek.nr: NL82ABNA0402478177
KvK 41094326
Website: www.madamfo.com
Email: info@madamfo.com

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

Datum aanvraag
26.01.15

Beschrijving acties in Veldhoven :
De stichting Madamfo heeft als doelstelling het ondersteunen van projecten in de gezondheidszorg en het 
onderwijs in Ghana. De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van particulieren, bedrijven, 
organisaties, serviceclubs en medefinancieringsorganisaties (in ons geval bijna altijd “Wilde Ganzen”).
In 2014 hebben we op verschillende manieren activiteiten ontplooid om de bekendheid van onze stichting te 
vergroten, bewustwording te creëren betreffende de problematiek van ontwikkelingslanden en inkomsten te 
genereren. Twee activiteiten vonden in Veldhoven plaats:

1. Een delegatie van het bestuur heeft de Rotaryclub Veldhoven bezocht om de acticiteiten van de 
stichting in een presentatie toe te lichten. Van de club hebben we een bijdrage gekregen voor onze 
projecten.

2. Deelname aan “Cult en Tumult”.Tijdens dit festival hebben we een uitgebreide expositie opgezet in 
het citycentrum, samen met de aan onze stichting gelieerde galerie “Afrika aan de Waal”. We 
hebben vele honderden bezoekers mogen verwelkomen die we uitgebreid met de Afrikaans cultuur 
hebben kunnen laten kennis maken. Ook een aantal grotere sponsoren kregen een uitnodiging en 
hebben acte de presence gegeven. In de lokale media is aandacht besteed aan deze expositie. 
Tevens heeft de lokale radio een interview uitgezonden met de voorzitter van de stichting.

Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag (C)
11.05.14 Presentatie Rotaryclub Veldhoven 2500C
26
28.09.14

Expositie tijdens Cult en Tumult 5000C

Donaties samenhangende met Cult en Tumult, echter 
overgemaakt de maanden na de activiteit

3000C
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Totaal 10698C
Uitgaven aan Derde Wereld project(en)
Datum Doel Bedrag (č)
01.10.14 Ondersteuning Ghanese studenten met een studiebeurs 10000C

Totaal 10000C
Gemaakte kosten om het doel te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (č)

Vervanging beschadigde vitrinekasten 99,99
Pinautomaat 79,56

65,00
Drukwerk (uitnodigingen) 65,34
Kantoorartikelen 35,95
Catering 40,36
Transportkosten 55,49
Materialen opbouw 34,95
Boedelbak 138,00
Postzegels 64,00
2x lunch voor 4 vrijwilligers (geen bonnetje) 120,00
Totaal (afgerond) 698,-

Beschrijving project in het ontwikkelingsgebied :
Ghana heeft een zeer grote behoefte aan geschoolde krachten, zoals artsen, juristen, 
bedrijfskundigen, technici, etc. Problematisch is echter het feit dat vele kinderen de lagere school 
opleiding niet kunnen volgen omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen opbrengen. Zij die de 
lagere school wel hebben afgemaakt staat de volgende horde te wachten, namelijk het schoolgeld 
voor de middelbare school. Tenslotte hebben de scholieren die een middelbare schoolopleiding 
hebben afgerond opnieuw een probleem als ze verder willen studeren. Onze stichting is op alle 
niveaus actief om zo veel mogelijk jongeren te ondersteunen bij het behalen van een waardevol 
diploma. Na het afsluiten van een opleiding komen de betreffenden beter aan een baan, kunnen ze 
hun familie ondersteunen en kan Ghana deze eigen, goed opgeleide krachten inzetten bij de vele 
uitdagingen waar het land voor staat.
Het doel van de actie tijdens Cult en Tumult was 10.000C op te halen voor studenten die een 
academische opleiding willen starten. Het project bestaat uit het ter beschikking stellen van een 
studiebeurs aan getalenteerde jongeren die hun middelbare school met goed gevolg hebben 
afgelegd en geen financiële middelen ter beschikking hebben om het eerste jaar van hun studie te 
betalen. Na het eerste jaar kunnen studenten een studiebeurs van de overheid krijgen. Met het 
bedrag kunnen we vijf studenten in staat stellen om met hun studie te beginnen. De selectie laten we 
over aan onze Ghanese projectleider met grote ervaring op dit gebied. Tevens werken we samen 
met andere stichtingen om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen besteden.
Met de acties in Veldhoven hebben we nagenoeg het hele bedrag kunnen bijeen brengen.
De projecten van onze stichting bezoeken we regelmatig. De reis- en verblijfskosten nemen de 
bestuursleden voor hun eigen rekening. De inkomsten van de stichting komen geheel ten goede aan 
de projecten in Ghana. De stichting is zowel in Nederland als in Ghana bij de KvK geregistreerd. De 
stichting heeft een ANBI erkenning.

Datum: 26.01.15 
Handtekening:

Kopie getekende versie in bezit POS

Dr. W. Levens, MBA 
voorzitter
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Medisch Centrum Togo

zorg voor iedereen

Jaarverslag MC Togo 2014
15 februari 2015

Op 9 februari 2014 bestond de Stichting Medisch Centrum Togo vijf jaar. We hebben ons in de 

afgelopen jaren vooral gericht op het zoeken naar donateurs, die maandelijks een bedrag van 

minimaal vijf euro willen storten. Met dat geld ondersteunen we het Centre Médical 

'La Source' in Togo. Daarnaast ondersteunen wij de aanschaf van noodzakelijke investeringen 

in medische apparatuur.

Waarom?
In Togo is de levensverwachting 63 jaar, de kindersterfte is 4,8% en er is één arts per 100.000 

inwoners beschikbaar. Het inkomen per hoofd van de bevolking ligt beneden de C 400. Togo 

kent geen ziektekostenverzekering. Werkeloosheids-, ziekengeld- en bijstandsuitkeringen 

bestaan evenmin. Kinderen overlijden onnodig aan ziektes zoals epilepsie, suikerziekte en 

malaria omdat hun ouders te lang moeten wachten voor ze hulp kunnen zoeken omdat ze dat 

niet kunnen betalen.

In Nederland bedragen de jaarlijkse uitgaven per persoon voor de gezondheidszorg C 5100, 
in Togo is dat C 61. Mensen moeten dat bijna geheel zelf betalen. Omdat zorg alleen wordt 

gegeven als je vooraf contant betaalt, sterven mensen soms letterlijk voor de deur van het 

ziekenhuis!

‘ vfì

wyçr
mm

» j

_______ I
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Medisch Centrum Togo

zorg voor iedereen

Een nieuwe dokter
In november heeft dokter Joseph Aloumon, die vanaf de opening dienst was, het Medisch 

Centrum La Source verlaten om zich te gaan specialiseren als cardioloog. Zijn opvolger is de 

eveneens Togoleese dokter Jean-Claude Bakpatina-Batako, 26 jaar oud en pas afgestudeerd. 

De vrijwilliger-dokter Marie Savalle heeft haar vertrek uitgesteld om hem in te werken. Het 

vergde veel inspanning om een nieuwe arts te vinden in een land waarin, zoals hierboven 

aangegeven, slechts één arts per 100.000 inwoners beschikbaar is!

Beleidsplan
Het bestuur heeft in dit verslagjaar een beleidsplan vastgesteld, waarin doel, visie, missie en 

de activiteiten op lange en korte termijn zijn omschreven. Onze kernfunctie bestaat uit het 

werven van donateurs die maandelijks een bedrag van minstens vijf euro bijdragen aan het in 

stand houden van ons solidariteitsfonds. Dit fonds leent geld aan patiënten van het Medisch 

Centrum La Source die het aan financiële middelen ontbreekt om hun noodzakelijke medische 

zorg te betalen. Uit de notulen van de vergaderingen van het fonds blijkt dat het Medisch 

Centrum La Source zeer zorgvuldig omgaat met verstrekkingen uit het fonds. Men heeft 

allerlei waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt en 

dat het dus op de juiste wijze wordt aangewend.

Daarnaast reageren wij op directe behoeften van het centrum, zoals ondersteuning bij de 

aanschaf van noodzakelijke apparatuur. Zo hebben wij in 2014 C 2000 bijgedragen voor de 

aanschaf van een echograaf.

Een nieuwe röntgenkamer
De hoogste prioriteit in het investeringsplan van het Medisch Centrum La Source vormt de 

inrichting van een nieuwe röntgenkamer. Het Medisch Centrum La Source beschikt over twee 

röntgenapparaten van respectievelijk 15 en 25 jaar oud. Vervanging van reserve-onderdelen is 

moeilijk en kost erg veel tijd, waardoor de apparatuur gemiddeld slechts zes maanden per 

jaar beschikbaar is. Dit betekent dat 400 à 600 duizend mensen in het verzorgingsgebied van 

het centrum verstoken zijn van behoorlijk röntgenologisch onderzoek. Omdat dit zo niet 

langer kan, heeft onze stichting aangeboden te helpen bij de financiering van een nieuw 

apparaat dat ongeveerC 30.000 kost.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit Henk Bergman (voorzitter), Tiny Roelofs (penningmeester), Luuk 

Nagel (secretaris), Jack Bergman en Jochem Nagel (bestuursleden). Het bestuur vergaderde 

over de opstelling van het jaarverslag 2013, de inhoud van een nieuwe nieuwsbrief, de 

aanpassing van onze folder, de investeringsbegroting 2014/2016 van het Medisch Centrum La 

Source, de mogelijkheid om een éénmalig project op te zetten met medewerking van De 

Wilde Ganzen, de ontwikkelingen binnen het solidariteitsfonds, de vaststelling van het 

beleidsplan en de inhoud van de website. We herbenoemden Jack Bergman voor vier jaar in 

ons bestuur.

nieuwsbrief
Eind 2014 brachten wij onze tweede nieuwsbrief uit. Die kunt U lezen via onze website: 

www.mctogo.org.

Stichting Medisch Centrum Togo| Pastorielaan 28, 5504 CR Veldhoven | www.mctogo.org | info@mctogo.org | Rabobank 11 33 76 243
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Medisch Centrum Togo

zorg voor iedereen

Financieel
De bijdragen van donateurs bedroegen in het verslagjaar C 7555. In 2014 ontvingen we voor 

de eerste keer rente omdat we een deel van ons geld op een spaarrekening geplaatst hebben. 

Over 2014 en 2015 zullen we nog een bijdrage van het POS ontvangen. Naar verwachting zal 

de bijdrage over 2016 gehalveerd worden en zal deze over 2017 geheel vervallen.

In 2014 hebben we tweemaal C 3000 naar Togo overgemaakt en gestort in ons 

solidariteitsfonds.

We hebben inmiddels een reserve opgebouwd waarmee we in staat zijn om het 

solidariteitsfonds op middellange termijn te blijven ondersteunen. Een ander deel van de 

reserve zullen we in de komende jaren inzetten om op projectmatige basis het 

Medisch Centrum La Source te ondersteunen.

Onderstaand treft u het financieel overzicht aan.

Balans

Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013

'ė Ê ē

Eigen vermogen 13.253 9.734

Toegezegde
vergoedingen komendjaat 6.000 6.000

totaal Eigen vermogen 19.253 15.734

Vlottende activa Vottende passiva

Overige vorderingen 339 280 Te betalen bankkosten 51 63
Liquide middelen 18.965 15.597 Overige schulden

totaal Wotfertde activa 19.304 15.797 totaal Vottende passiva 51 63

totaal Activa 19.304 15.797 totaal Passiva 19.304 15.797

Resultatenrekening 

Baten
toe- of 

afname

Periodieke giften 
Incidentele gitten 
Bijdragen POS 
Rentebaten

5.745
1.010
2.348

139

6.065 
1.34Ū 
2.409

5.3PÍJ 
35,1 
2JSSb

totaal Baten 10.042 5.814

Lasten

Betalingen aan MC Togo 
Bankkosten 
Overige kosten

totaal Lasten

6.000
196
328

6.000
210

6.524 6.210

totaa resu taat 3.518 3.684

Stichting Medisch Centrum Togo| Pastorielaan 28, 5504 CR Veldhoven | www.mctogo.org | info@mctogo.org | Rabobank 11 33 76 243
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PARŌĽHlĮ
CHRIÍTUí Äawi.Nir.

MOV - groep parochie Christus Koning 
Veldhoven 7 Meerhoven

aan: POS | Projektgroep
Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven 
p|a Dhr. Roel de Bruijne (penn.POS)
De Heufkens 44 
5502 RD Veldhoven

datum: 10 februari 2015

Beste Roel,

Hierbij zend ik u de aanmelding van MOV - Christus Koning om voor het jaar 2014 in 
aanmerking te komen voor een bijdrage van de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen 
Ontwikkelingssamenwerking.

Ik verzoek u de POS-bijdrage over te maken op rekening NL45RABO 01596 96 844 ten 
name van Par.Christus Koning | MOV te Veldhoven o.v.v de betreffende kerkwijken.

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

Met vriendelijke groet,
namens MOV - groepen Parochie Christus Koning

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

MOV - staat voor MISSIE, ONTWIKKELING en VREDE
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PARĎCHI I
CHRIÍTUĪ KQNlWr.

MOV - groep parochie Christus Koning 
Veldhoven 7 Meerhoven

POS
Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven

Regeling: Projectbijdragen Veldhoven
jaar: 2014

naam en adres contactpersoon: p/a penn. MOV - groepen Parochie Christus Koning
Hans van Hak 
Biezenkuilen 84 
5502 PE Veldhoven 
tel. 040 253 7843

datum aanvraag: 10 februari 2015

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

landelijke acties + opbrengsten voor de eigen ontwikkelingswerkers en 
kerkcollectes in de verschillende parochiekerken.

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
- landelijke acties en inzamelingen voor ontwikkelingswerk.

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Project Kroonstad (Dominicanen/Versantvoort) 575
Project Kankala (Broeder Harrie Moolenaar) 630
afdracht kerkcollectes 393
subtotaal 1598
af: subsidie POS 538
betaald voor ontwikkelingswerk 1060

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

- Metsi'i project Akkum in Kameroen en
- landelijke acties en inzamelingen voor missie-ontwikkelingswerk.

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Metsi'i project Akkum - Kameroen 1200
afdracht kerkcollectes 173
subtotaal 1373
af: subsidie POS 390
betaald voor ontwikkelingswerk 983
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PARŌĽHlĮ
CHRIÍTUí Äawi.Nir.

MOV - groep parochie Christus Koning 
Veldhoven 7 Meerhoven

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)
- landelijke acties en inzamelingen voor ontwikkelingswerk van de Wereldkerk.

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Project par. pater Theo Slaats in Tanzania 3000
stg. Correntina Brazilië 500
afdracht Wereldkerk 290
afdracht kerkcollectes 641
subtotaal 4431
af: subsidie POS 1085
betaald voor ontwikkelingswerk 3346

M.O.V. - kerkwijk H.LAMBERTUS
beschrijving project in Derde Wereld:

- Stg. Women's Association (via Zr.Francien Leijten) in Papua Nieuw Guinea
- Pater Frans Baartmans voor sloppenwijken Varanasi in India
- Broeder Gerard Groenen voor waterputtenprojecten en landbouw in Brazilië.

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Zuster Francien Leijten, Curacao 1600
Broeder Gerard Groenen, Brazilië 1600
Pater Frans Baartmans, India 1500
Afdracht kerkcollectes 948
subtotaal 5648
af: subsidie POS 1255
betaald voor ontwikkelingswerk 4393

Hans van Hak
Penningmeester Christus Koning

MOV - staat voor MISSIE, ONTWIKKELING en VREDE
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AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) van een 
ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2014

Naam aanvragende organisatie : Stichting Na Maono
info@namaono.nl

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

Datum aanvraag : 24 januari 2015

Beschrijving acties in Veldhoven :
Op 26 april hebben we weer op de Oranjemarkt gestaan met onze sieraden gemaakt van gekregen kralen. 
Op deze markten delen wij folders uit en vertellen bezoekers wie we zijn en wat we doen. Ook hebben we 
een grote banner hangen waarop staat dat al onze sieraden zijn gemaakt van gekregen kralen en de 
opbrengst volledig naar onze projecten gaat.

Op 16 juli 2014 heeft er een groot artikel gestaan in de Ahrenberger waarin verteld wordt wat we doen voor 
ons project Bluesky in Oeganda.

Van 23 oktober t/m 26 oktober 2014 waren we op uitnodiging aanwezig bij de Open European Quilt 
Championship in het Koningshof in Veldhoven. Ook daar hebben wij onze sieraden verkocht, folders 
uitgegeven en onze stichting kunnen promoten.

Op 13 december hadden we een kraam gehuurd op de Kerstmarkt in Zonderwijk bij het Tweespan met de 
verkoop van sieraden en uitdelen van folders.

Verder hebben we het gehele jaar door folders liggen bij schoonheidssalon Balance in Veldhoven.
Wij hebben diverse donateurs uit Veldhoven die maandelijks een bedrag doneren.
Ook houden wij onze donateurs/sponsors op de hoogte middels een nieuwsbrief die 2 of 3 keer per jaar uit
komt.
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Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag (C)
26-04-14 Oranjemarkt Veldhoven 250,-
23 t/m 26
10-14

Open European Quilt Championship Koningshof 700,-

13-12-14 Kerstmarkt Zonderwijk 109,-
Gehele jaar Verkoop sieraden /goededoelen potje in Veldhoven bij salon 

Balance/overige verkoop in Veldhoven
356,46

Gehele jaar Opbrengst goededoelenpotje Yoga Veldhoven 70,00
maandelijks Donaties donateurs uit Veldhoven 5,- per mnd 175,-
maandelijks Donaties donateurs uit Veldhoven 10,- per mnd 180,-
2014 Extra donaties van donateurs uit Veldhoven 25,- 50,-
2014 Extra donaties van donateur uit Veldhoven 50,- 50,-
2014 Sponsoring diversen Mw. Louwers 250,-
2014 Periodieke gift 150,-

23-01-14 Sponsoring ASML foundation (over het jaar 2013) 5000,-
10-12-14 Sponsoring ASML foundation (over het jaar 2014) 5000,-

09-01-14 De Groof Accountants en adviseurs Veldhoven 1500,-

Totaal 13.840,46
Uitgaven aan Derde Wereld project(en)
Datum Doel Bedrag (C)
03-01-14/ Project Nove Bluesky zie grootboekkaarten rekening 7000
03-04-14/ 3 maandelijkse donatie
03-07-14 en extra donatie 1400,-

10-03-14/ Project Nove Bluesky: extra gemaakt waterput 
en donaties Na Maono

07-04-14/ Sponsoring ASML/Impulsis zie grootboekkaarten rekening 7001
25-08-14 12000,-

03-01-14 Project Mudzini Kwetu zie grootboekkaarten rekening 7010
3 maandelijkse donatie 1200,-

Totaal 14.600,-
Gemaakte kosten om het doel te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (C)
2014 Zie grootboekkaarten rekening 4400

Cartridges/postzegels/papier/nieuwe folder/promotiemateriaal 290,66
2014 Zie grootboekkaarten rekening 4600

Website en cartridges 93,11

2014 Zie grootboekkaarten rekening 4760
Bankkosten i.v.m. transfer naar Kenia en Oeganda 208,45

Totaal 592,22

zie bijlage: “grootboekkaarten samengevat’ waar alles “gemarkeerd” terug te vinden is.
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Beschrijving project in het ontwikkelingsgebied :
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 nationaliteit
* het verrichten van alle andere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin 
verband houden met of daartoe bevorderlijk zijn.

Concreet:
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 "zakgeld" krijgen, om hen zo bewust te 
maken van de waarde van geld in de algemene zin, of het sparen om iets speciaals te 
kopen. In oktober 2014 is Petra met studenten uit Nederland weer hier naar toe geweest 
om samen met hen vrijwilligerswerk te doen in het weeshuis. Het zakgeld project loopt nog 
steeds naar behoren. Stichting Na Maono is slechts een kleine sponsor van dit project. 
Bluesky:
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 onderwjjs 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 zjn. 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.
Bluesky is het grote project van stichting Na Maono en volledig opgezet door de stichting 
in 2008.

Datum: 24 januari 2015
Handtekening: (getekende versie in het bezit van de stichting POS) 

Petra van de Peppel
Voorzitter/secretaris stichting Na Maono Veldhoven

Bijlage 1: grootboekkaarten samengevat

Bijlage 2: het jaarverslag m.b.t. project Bluesky, de vorderingen die dit jaar gemaakt zijn staan uitvoerig 
beschreven.
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AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) van een 
ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2014

Naam aanvraqende organisatie

Naam en adres contactpersoon

Datum aanvraag

: Stichting Pastoor Vekemans Fonds

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

: 22 januari 2015

Beschrijving acties in Veldhoven :

Middelen worden gegenereerd door kledinginzameling middels een 30 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 en verschijnen er met regelmaat berichten en actualiteiten over ons fonds 
in de Veldhovense media (Veldhovens Weekblad, Ahrenberger ed).

Opbrengsten Bedrag (C)ActiviteitDatum 44.889Kleding inzameling 8.188Projectbijdrage en kostenbijdrage POS 
Schenkingen en donaties 106.303

5.020Rente

164.400Totaa
Uitgaven aan Derde Wereld project(en) Bedrag (C)Datum

Zie bijlage/jaarverslag op pagina

Totaal
Gemaakte kosten om het doel te realiseren

Bedrag (C)KostenpostDatum
Internet en website
Drukwerk en porto 2.660
Verzekeringen
Diversen

3.442Totaal

Vekemans Fonds 2014 Pagina 1
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Beschrijving project in het ontwikkelingsgebied :

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 nadrukkelijk in overleg met de Zusters 
Ursulinen om het belang van 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 2014 wordt verwezen naar de bijlage.

Datum: 22 januari 2015

Handtekening:
Aad Faasen
Secretaris/Penningmeester

Met bijlagen en aanvullingen zenden naar: 
e-mail: roeland.de.bruiine@amail.com

Roel de Bruijne (penningmeester POS)
De Heufkens 44 
5502 RD - Veldhoven.

Vekemans Fonds 2014 Pagina 2
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Jaarverslag.
(Hier kunt u eventueel het jaarverslag van uw organisatie, of een uitgebreidere beschrijving van status en 
resultaten van uw activiteiten in het afgelopen jaar toevoegen).

Stichting Pastoor Vekemans Fonds 
Overzicht Uitgevoerde Projecten 2014

Nr. Proj. nr. Omschrijving van het project Bedrag 6

1 11-222 Aanschaf weefmaterialen en bijdrage salaris leerkracht vakstudie 
voor Tribal meisjes 1.537

2 12-247 Steun voor naai- en weeflessen voor Tribal meisjes te Bhaiswar 
en Gurnia 4.918

'J
J 12-248 Steun voor verzorgen computerlessen voor drop outs High School 

in Bhaiswar en Gurnia 1.793

4 13-254 De aanschaf van 10 computers, 1 laptop, 2 printers en 11 computertafels 
met stoelen voor de Ursuline English Medium School te Dharamjaigarh 5.178

5 13-255 De aanschaf van 10 computers, 1 laptop, 2 printers en 11 computertafels 
met stoelen voor de Ursuline Higher Secondary School te Kodaura 5.178

6 13-256 De aanschaf van 10 computers, 1 laptop, 2 printers en 11 computertafels 
met stoelen voor de Ursuline Hindi Medium Higher Secondary School 
te Jingho 5.178

1 13-257 Steun voor naai- en kleermakerprogramma’s voor Tribal dropouts te
Nimha en Simdega (1ste termijn) 3.444

8 13-258 Steun voor het afbouwen van het Tribal jongenshostel te Borbam 4.803

9 13-260 De aanschaf van 60 tafels met banken voor schoolkinderen, 2 tafels 
met stoelen voor leerkrachten van de Ursuline English Medium School 
te Jalpaiguri 1.425

10 13-262 De aanschaf van 12 tafels met stoelen voor in het studielokaal van de 
hostelkinderen te Gohpur 777

11 13-263 Grondwerken en afzettingen voor het kweken van groenten en het 
kweken van vis in een vijver bij het hostel te Gohpur 2.459

12 13-264 De aanleg van een theeplantage voor 66 families te Borbam 3.971

13 14-265 Sanitaire voorzieningen voor de hostelkinderen St. Agnes School te Khetri 14.730

14 14-266 De aanschaf van 50 lessetjes voor de English Medium School te Ambikapur 1.117

15 14-268 De bouw van een solar ruimte voor hostelkinderen te Kauripahar 3.843

16 14-269 Sanitaire voorzieningen voor de Nursery School te Baramkela 5.255

17 14-270 Steun voor de opleiding Masters in Arts - duur 2 járen, van Gita Nagessia 
te Ambikapur 1.114

18 14-271 Aanleg van een watervoorziening (tube well) bij de Nursery School te 
Baramkela 1.435

19 14-272 Renovatie van deuren, kozijnen, vloer en toiletten 4.998

Vekemans Fonds 2014 Pagina 3
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Stichting Pastoor Vekemans Fonds 
Overzicht Uitgevoerde Projecten 2014

Nr. Proj. nr. Omschrijving van het project Bedrag 6

20 14-274 De aanschaf van 60 computers, 7 laptops, 10 printers en 67 computertafels 
met stoelen voor diverse scholen te Ambikapur 32.679

21 2014 Kinderen van de Stichting 5.000

22 2014 USCI — Sponsorkinderen 16.800

Vekemans Fonds 2014 Pagina 4
38



@
» SAMEN VERDER»

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

Jaarverslag Actie SAMEN VERDER Veldhoven 2014

We kijken terug op een positief actiejaar met aandacht voor de boerenbevolking in Myanmar.
Vorig jaar heeft de Actie Samen Verder in Veldhoven C 19.930,- opgebracht voor het 
voorbeeldproject van World Concern in Myanmar van Kerk in Actie.

World Concern wil in Myanmar binnen 2 jaar 400 boerengezinnenweer een eigen bestaan geven 
door het opzetten van rijstbanken. Boeren kunnen een mand rijst lenen om als pootgoed te 
gebruiken. Na de oogst geven zij 20 7 terug om weer anderen te helpen.
Daarnaast krijgen zij trainingen in het verbouwen van verschillende groenten en proberen zij 
nieuwe landbouwmethodes uit, met gebruikmaking van natuurlijke mest

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 aandacht voor:

^ De tentoonstelling over Myanmar van 18 maart tot en met 14 april 2014 in de Openbare 
Bibliotheek aan het Meiveld.

^ De thema-avond over Myanmar op donderdag 3 april in het parochiecentrum St.-Maarten, 
Heibocht 10, in de wijk Heikant. Deze avond begon om 18.30 uur met een Myanmarese 
solidariteitsmaaltijd die om 20.00 uur gevolgd werd door de presentatie van een 
gastspreker die in Myanmar geweest was. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig

^ De oecumenische viering op zaterdag 15 maart om 19.00 uur in de Sint Maartenskerk, 
Heibocht 10. Voorgangers waren: Ds. W. Dekker en pastor M.Schoutsen.

Zowel de bewustwordingsactiviteiten als de geldinzameling zijn goed verlopen.

Om de inzamelingsactie en de verschillende activiteiten ook dit jaar weer mogelijk te maken zijn 
er, in samenwerking met de werkgroep Samen Verder Veldhoven, zeker dertig mensen actief 
geweest.
Op de actiedag zelf, maandag 14 april, ging het om ruim 300 vrijwilligers die in touw waren.

Zo maken we er samen meer van.

Tot het volgend jaar weer!

Werkgroep SAMEN VERDER Veldhoven, 

Lisette Hornikx, voorzitter.
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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: 2014

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 Brazilie 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.

Eventueel is er een overzicht van alle projecten van Kerk in Actie beschikbaar, evenals het (binnenkort 
te verschijnen) jaarverslag.
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Op bovenstaande wijze hebben wij in 2014 6 23.291,- bijeen kunnen brengen.

Daaronder was ook de POS bijdrage van 6 4.140,- 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, 7 februari 2015

Financieel overzicht van de in 2014 verrichte stortingen

Omschrijving EUR

Partnerproj ect Brazilie 7.777
Edukans project Addis Abbeba 2.746
Duurzame energie in Noord-India 171
Duurzame landbouw in Burkino Faso 227
Belangenbehartiging Zimbabwe 161
Kinderen in de knel 170

Werelddiaconaat algemene Kerkinactie projecten 5.000

Noodhulp via Kerkinactie
Noodhulp ebola 500
Noodhulp Syrie 500
Noodhulp GAZA 500
Noodhulp Ebola 500
Liliane Fonds 90

Ontwikkelingssamenwerking algemeen KIA 4.500

Vluchtelingen in de knel 250
Voedselzekerheid in West-Nepal 199

Totaal 23.291
POS bijdrage 2014 4.140

Totaal exclusief POS bijdrage 19.151
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