
WINTERBRIEF 2021. 
 

  
Wij wensen jullie een mooi 2022  Gratis advertentie in de wijkkrant 

 
VAN HET BESTUUR. 
 

Allereerst wensen we jullie een heel mooi 2022 met veel gezondheid en 

weinig problemen! 

Het was qua projecten een rustig jaar, vooral ook omdat COVID, ook dit jaar weer, alles op een zacht 
pitje zette. Toch werd het geld van diverse donoren meer dan goed besteed en konden we ook op 
afstand, met email en videobellen het contact goed gaande houden.  
We hebben het bestuur, ook dit jaar, weer op afstand op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. Ook mochten we dit jaar een aantal malen gratis een advertentie plaatsen in het 
lokale wijkblad. De website blijft problemen geven. We gaan deze winter aan de slag om alle 
problemen te tekkelen. 
 
SAMENWERKING. 
In Nederland: • Stichting Wilde Ganzen • AFAS Foundation • Stichting Jong • Bischop Bekkers Fonds 
• Stichting KOOK • Jan van der Pauw Kraan Fonds • Hofstee Stichting • Dr HJM Hofsteefonds • 
Weeshuis der Doopsgezinden • Stichting PsySHI • SHBN 
In Bangladesh • Distressed Children International • Rights and Sight for Children • SUKP 
In Nepal: • Sathya Uddhyan School • Developed Nepal 
In Bolivia: • La Aldea Cristo Rey  
 
BANGLADESH. 
 

   
Een naaimachine voor Sumaiya Ganzen voor Minara Een geit voor Nabila 

 
  



SCSP. 
Ook dit jaar maakten we onze bijdrage in 2 delen over, hoewel door Covid, de tweede rapportage 
vertraging had opgelopen. Alle Bonus-meisjes ontvingen hun geld en we maakten extra bedragen 
over, die we van diverse donoren hadden ontvangen voor hún sponsorkinderen. Daarnaast kregen 
we van de Venlose NGO “Boeken Steunen Mensen” € 1000,- extra om de bibliotheek in Kalaiya weer 
van nieuwe boeken te voorzien en bestelden we via Niketan een tiental boekjes over een 
gehandicapt meisje. Het heet: My name is Runa. 
De Bonussen werden weer goed besteed dit jaar. 
 
SUKP. 
Wij  waren dit jaar 50 jaar getrouwd en wilden geen kado, maar eventueel wel een donatie voor 
onze stichting. We konden Dr. Amin en zijn vrouw Rina blij maken met een extra bedrag van € 3000,-
. SUKP stuurde een mooi gespecificeerd budget van hun behoeften. 
Achterstallig schilderwerk, les- en spelmateriaal en aangepaste hulpmiddelen voor de kinderen. 
Warme kleding en dekens voor de kinderen en hun families. De winter is namelijk extra moeilijk voor 
de arme families. Intussen zijn ze al begonnen met het schilderwerk. 
 
NEPAL. 
 

   
Blij met boeken van 
Book Buddy 

T-shirts voor de kids Welkom in de nieuwe hal 

 
SATHYA UDDHYAN SCHOOL. 
De Sathya Uddhyan School is klaar, op wat klein schilderwerk na. De Activiteitenhal is prachtig 
geworden en ook de extra versteviging en hekwerk achter de school, nodig vanwege ersosie, is klaar. 
Dit jaar ontvingen de kinderen 2x een t-shirt. Een rode en een gele en in december nog een warm 
winterjack. De winterjacks zijn trouwens ook aan het personeel uitgedeeld. Daarnaast ontvingen de 
kinderen hier boekpaketten via Book Buddy. In principe kunnen we hiermee dit project afronden, 
hoewel we natuurlijk wel contact zullen houden. Rashmi is een vriendin geworden en de kinderen 
zijn intussen ook een beetje onze kinderen.  
 
  



BOLIVIA. 
 

   
Empanadas maken in de 
nieuwe keuken 

Lekker bezig in 
de nieuwe bieb 

Een les in de nieuwe bieb 

 

LA ALDEA. 
De keuken en de bibliotheek zijn gerenoveerd en intussen al volop in gebruik. Daarmee is dit project 

intussen ook afgerond. Wel stuurden we La Aldea nog een extra bedrag van € 3000,- voor 

kerstkleding voor de  kinderen en het personeel. Het geld komt uit het Marijkefonds. 

Veel leesplezier met deze brief gewenst! 

Elly en Mart 


