“Wij zijn blij, er is goed nieuws!” (December-Nieuwsbrief Stichting ‘Het Goede Doel’)
Sinterklaas is zojuist vertrokken na veel te hebben gebracht, de kerstman doet nog volop inkopen en
ook de kinderen in Derde wereldlanden hopen dat ze niet vergeten worden. Jij die het werk van onze
stichting al steunt danken we voor je bijdrage. Voor degene die deze nieuwsbrief als niet-contribuant
leest, het verzoek te overwegen om al vanaf €1,00 per maand - via het salaris in te houden - óók mee
te gaan doen (zie de bijlage). Waarom? Er is veel goed nieuws! Lees verder…
Stichting ‘Het Goede Doel’ als ANBI aangemerkt!
De Belastingdienst heeft onze stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit houdt o.a. in dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de belastingen. We zijn
hier natuurlijk zeer verguld mee en hopen dat dit nóg meer collega’s zal aanspreken om zich als contribuant
aan te melden.
Kerstpakkettenactie zeer geslaagd
Dit jaar kon - voor het eerst - bij de besteding van punten/geld aan een kerstpakket ook worden gekozen om
de helft of het hele bedrag over te laten maken naar Stichting ‘Het Goede Doel’. Honderdendertien collega’s
hebben hiervan gebruik gemaakt, hetgeen een bedrag van ruim €5.000,00 heeft opgeleverd. BEDANKT!!!!!
Stichting Theo de Wit: het waterputten- en wc’s-project
De Rajarata Participatory Development Foundation (RPDF) in Medawachchiya heeft in 2005 de stichting verzocht
bij te dragen in het bouwen van (eenvoudige) toiletten en het slaan van waterputten t.b.v. de agrarische bevolking
in de arme buitengebieden in het Anuradhapura District. Met het hele project worden 157 gezinnen geholpen aan
de meest elementaire voorzieningen en groeien kinderen op onder verbeterde hygiënische omstandigheden.
Het eerste deel, d.w.z. eenderde van het totale project, is afgelopen zomer afgerond.Het project is niet
alleen een verbetering van de hygiëne, maar de waterputten stellen de bewoners tevens in staat hun
groententuinen uit te breiden omdat irrigatie van grotere stukken land nu mogelijk wordt (beter inkomen voor
deze boeren). Irrigatie gebeurt in veel gevallen met elektrische waterpompen op zonne-energie. Het
stichtingsbestuur heeft besloten het gehele project te bekostigen. Hiervoor is de komende twee jaar nog
ongeveer € 50.000 nodig. Momenteel ligt het werk stil vanwege de natte moesson, welke tot eind januari
aanhoudt. Hierna kan aan het project verder worden gewerkt, nadat de boeren hun rijstbouw hebben hervat.
Ook wordt op het terrein van de RPDF in Medawachchiya een uitbreiding gerealiseerd van het
kinderdagverblijf. Met dit project draagt de stichting bij aan de Milleniumdoelstellingen van de Verenigde
Naties, zoals o.a. “schoon drinkwater voor iedereen”.

Moeder-en-kindzorg in Papua Barat
Moeder-en-kindzorg is voor de SDSP (Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat) één van de
speerpunten. De SDSP is begonnen met het opzetten van een polikliniek, speciaal gericht op Moeder -enkind-zorg, in het gebied rondom het eiland Gam, in het noordwesten van de Indonesische provincie Papua
Barat. Dit project is opgezet als pilot-project om daarna ook op andere plekken het concept toe te kunnen
passen. De opgedane ervaringen dienen als input dienen voor de vervolgprojecten.
Het project heeft een directe relatie met andere
ontwikkelingen in de Vogelkop. Het verbeteren van
de gezondheidszorg kan alleen succesvol zijn, als
ook de leefsituatie van de lokale bevolking
verbetert. Dit houdt dus in dat aan een aantal
basisvoorzieningen gewerkt moet worden:
* het slaan van waterputten voor schoon water
* het aanleggen van betere communicatiekanalen
* het initiëren van kleinschalige en duurzame
landbouwinitiatieven ten behoeve van de werkgelegenheid en verbetering van het voedselaanbod
De polikliniek is inmiddels gereed en de energie

gaat naar het draaiende houden van de
polikliniek.

Stichting Netlib (uit het jaarverslag)
De afgelopen periode hebben we verschillende acties gedaan om geld binnen te krijgen voor het project
“Vakschool Liberia”.
Ondertussen zijn in Liberia onderhandelingen gevoerd over de locatie van de school en is met het ROC
Almelo afgestemd over het ontwerp en de inrichting van het schoolgebouw. Ook worden er containers
beschikbaar gesteld die met de reeds ingezamelde goederen verscheept kunnen worden naar Liberia.
Bij de actie “Hand in Hand” is op 14 april 2007 in samenwerking met leerlingen van het ROC en het CSG
Noordik een menselijke keten gevormd in het centrum van Almelo. Het bedrijfsleven van Almelo sponsorde
de actie en de Wilde Ganzen verdubbelde de opbrengst. Er namen in totaal 160 mensen deel en
daaromheen waren er nog honderden belangstellenden.
Stichting “De Vrienden van Donkhaen”
De ondersteuning in het dorp Donkhaen is nog steeds hard nodig. Het dorpje Donkhaen, gelegen in Noordoost Thailand, de Isarn-streek (de huilende vlakte!), provincie Mahasarakam, telt ongeveer 400 inwoners.
De mensen moeten met gemiddeld vier personen per gezin rondkomen van zo'n € 500,= per jaar!
Door de financiële bijdrage kunnen de kinderen, die ondersteund worden, van een goede schoolopleiding
genieten. Ze kunnen meedoen met de activiteiten op school. Ze hebben goede schoenen en kleding,
vervoer om naar school te gaan. Als je het verschil ziet van zo'n negen jaar geleden en nu! Vrolijk
huppelende kinderen, die graag naar school gaan. Negen jaar geleden waren ze apathisch, verveelden ze
zich. Er was toen geen geld
om naar school te gaan.
Sinds anderhalf jaar is er dankzij de vele donaties, ook van B/CICT-collega’s, een studiefonds opgericht.
Het studiefonds maakt het mogelijk voor de oudere meisjes om in een naburige stad een universitaire studie
te volgen. De gedrevenheid van ‘onze’ meiden is enorm! Zij halen uitstekende cijfers en komen gelijkertijd in
betere kringen. Met name op deze kritieke leeftijd (17 tot 19 jaar) is het van belang om hen een
toekomstperspectief te bieden. Veel Thaise meisjes kiezen op hun 18e, als zij geen beter alternatief hebben,
ervoor om in de prostitutie te gaan werken om hun familie te onderhouden. Met uw hulp kunnen wij ervoor
zorgen dat deze meiden een carrière kunnen beginnen en hun
kinderen een betere toekomst kunnen geven!
Sosoi (uit het jaarverslag)
Sosoi is een organisatie die sinds 2003 allerlei projecten op het
eiland Sumba in Oost-Indonesië steunt. Leden van het bestuur van
Sosoi hebben allemaal enkele jaren op dit eiland gewoond en
gewerkt en kennen daardoor de situatie en cultuur goed. De twee
organisaties die op dit moment gesteund worden zijn YSS en
Stimulant. YSS ondersteunt boeren en heeft ook een kinderproject.
Stimulant houdt zich vooral bezig met onderzoek en bewustwording
van mensen over lokaal bestuur.
Voor het kinderproject heeft YSS materiaal aangeschaft waardoor de begeleiding van de kinderen beter
kan verlopen: boeken en speelgoed. Daarnaast is een nieuwe keuken gebouwd waarin de vrouwen het
voedsel kunnen bereiden voor de bijvoeding van de kinderen die eenmaal in de week plaatsvindt. Verder is
er een training geweest aan boeren over hoe de grond op een duurzame manier kan worden bewerkt.
Plan Nederland
Ondanks het teruglopende aantal donateurs voor Plan Nederland hebben we in 2007 de door ons
geadopteerde 7 kinderen nog steeds kunnen ondersteunen.
Het bestuur heeft besloten de maandelijkse tekorten aan te vullen uit de opgebouwde reserves
(donaties aan niet met name genoemde doelen).
We zullen in ieder geval dit aantal kinderen blijven steunen tot het moment dat er 2 van hen 18 jaar zijn
geworden. Dit is in 2010. Dan zal bezien worden hoe de financiële situatie rond Plan Nederland is. Mocht
die verslechterd zijn, dan zullen we ons opnieuw moeten bezinnen op dan te nemen stappen.
We hebben van Plan Nederland het afgelopen jaar over het welzijn van de kinderen en dat van hun familie
updates en recente foto’s ontvangen. Het gaat met hen en hun familie, volgens de daar geldende normen,
allemaal voorspoedig. Van een aantal kinderen hebben we tekeningen en eigenhandig geschreven brieven
ontvangen. De dossiers zullen vanaf begin 2008 ter inzage liggen op de kamer van de voorzitter - Emile de
Jong - (Walterbos-complex, kamer D4.11).

