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Beste collega, hierbij het laatste nieuws rond de door ons ondersteunde projecten.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze site: ICTnet/Personeel/stichting ‘Het Goede Doel’.
Namens alle “Goede Doelen-vertegenwoordigers” wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig 2009!
ALGEMEEN NIEUWS STICHTING ‘HET GOEDE DOEL’
Onze stichting heeft afgelopen jaar, buiten de reguliere donaties, ca. 10.000,00 overgemaakt aan de goede doelen.
Ook hebben we wederom een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening.
Kerstpakkettenactie 2008
Dit jaar kunt u, d.m.v. de kerstpakkettenvoucher en het keuzemenu op internet,
wederom ervoor kiezen om punten/geld over te laten maken naar de Stichting ‘Het Goede Doel’. Verleden jaar heeft
deze actie € 5.730,00 opgeleverd, waarvoor nogmaals hartelijk dank.
Verdeelsleutel opbrengst
Binnengekomen gelden via de kerstactie worden als volgt verdeeld over onze
goede doelen: Theo de Wit 50%, SOSOI, SDSP, Donkhaen en NETLIB ieder 12,5%.
Toelichting keuzemenu op internet
Hoe kunt u op een makkelijke manier een gift doen aan de stichting?
Op de eerste pagina staat al een kleine vermelding naar het goede doel. In de lijst met artikelen staan voor 2
bedragen de goede doelen. Het is een scrollpagina waarbij je bij de H Het goede doel vindt.
Of vul het machtigingsformulier in (via CTnet/Personeel/Personeelsactiviteiten/Stichting ‘Het Goede Doel’/Giften).
PLAN NEDERLAND
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van ons adoptiekind, Francisco Aburto uit Nicaragua. De doelstellingen,
gesteld voor zijn woongemeenschap, zijn gehaald. Voor hem in de plaats hebben wij, Ricardo Rostran Gomez,
eveneens uit Nicaragua, als adoptiekind toegewezen gekregen. Met de overige kinderen gaat het naar
omstandigheden goed. Ook dit jaar worden de tekorten aan donaties t.o.v. de afdrachten aan Plan Nederland
maandelijks aangevuld uit de algemene reserves van onze stichting. De dossiers liggen ter inzage bij de voorzitter
Emile de Jong (WBC C3.58).
MANSUAR
Het Mansuar project van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) betreft het opzetten van een
polikliniek, speciaal gericht op Moeder-en-kindzorg, op het eiland Mansuar, in de binnenlanden van West Papoea in
Indonesië. Mede door de hulp van SHGD hebben we veel bereikt: Er staat nu een zelfvoorzienende polikliniek op
het eiland, er wordt voorlichting gegeven over goede voeding, er wordt gelet op persoonlijke hygiëne en het nut van
scholing voor kinderen. Daarnaast is ook de focus gelegd op de preventie en bestrijding van HIV/Aids. Er is nog
veel werk te doen, we rekenen op uw steun! Zie voor meer informatie: www.sdsp.nl
SOSOI
Sosoi (Stichting Ontwikkelingssamenwerking Oost Indonesië) bestaat sinds 2003 en heeft bestuursleden die
allemaal korte of langere tijd in Oost-Indonesië hebben gewerkt. De contacten die tijdens dit verblijf in Indonesië
gelegd werden, vormden de basis voor het oprichten van een fonds. Dit fonds ondersteunt kleinschalige initiatieven
in delen van Indonesië waar de armoede het grootst is. De initiatieven komen uit Indonesië, lokale organisaties
bepalen zelf samen met de mensen wat zij als belangrijk ervaren. Het bestuur van Sosoi vindt dit belangrijk omdat
juist deze lokale organisaties beter inzicht hebben in de cultuur van het eilanden de problemen ter plaatse.
De afgelopen jaren bleef de hulp beperkt tot het eiland Sumba, maar dit jaar hebben we ook een project in west
Java ondersteund. Zo is dit jaar geld overgemaakt voor een onderwijsproject voor peuters en kleuters in Lawonda,
een dorp in het midden van Sumba. De afstand tot de dichtstbijzijnde kleuterschool is voor deze kinderen te ver
waardoor de kinderen achter lopen in ontwikkeling vergeleken bij kinderen die wel naar school gaan. Door
medewerkers van een lokale organisatie is nu in het dorp zelf een lesprogramma opgezet.
In Oost Sumba hebben we een tekenwedstrijd gesponsord die werd georganiseerd door Birdlife en de lokale radioomroep. Dit werd gedaan om natuur en natuurbescherming ( bijzondere vogels) bij kinderen en hun ouders onder
de aandacht te brengen. Tenslotte hebben we in west Java de bouw van een dorpshuis medegefinancierd. Dit
dorpshuis wordt gebruikt als vergaderruimte voor vrouwengroepen in het dorp en voor bijlessen voor
schoolkinderen. Volgend jaar gaan we verder met het ondersteunen van dit soort initiatieven. Uw geld is van harte
welkom.
STICHTING ‘VRIENDEN VAN DONKHAEN’
De ondersteuning in het dorp Donkhaen, in Noord-oost Thailand en ca 400 inwoners met een gemiddeld
gezinsinkomen van zo'n € 500,= per jaar!, is nog steeds hard nodig. Al heel wat jaren wordt een drieling
ondersteund die normaal in deze arme streek geen overlevingskans gehad zou hebben. Nu zijn het flinke meisjes
van zeven jaar, vrolijk, spontaan en zeer levenslustig. Van onze bijdrage zet hun moeder maandelijks een bedrag
Aanvullende informatie: Intranet op http://ictnet.belastingdienst.nl/hetgoededoel

December 2008

Nieuwsbrief Stichting ‘Het Goede Doel’

opzij om straks het voortgezet onderwijs voor hen te kunnen betalen. De ondersteuning gebeurt via de Stichting
VRIENDEN VAN DONKHAEN. We weten dan zeker dat al het geld rechtstreeks ten goede komt aan het gestelde
doel, namelijk aan de kinderen!
Tevens gaan er geen kosten af voor dure mensen (deze doen alles gratis) of dure brochures. Door de financiële
bijdrage kunnen de kinderen, die ondersteund worden, van een goede schoolopleiding genieten en hebben ze
goede schoenen, kleding en vervoer om naar school te gaan. Als je het verschil ziet met 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 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 18 e, 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!
STICHTING THEO DE WIT
Stichting Theo de Wit-Lanka Education Fund bestaat 15 jaar !!!
Op 10 december 1993 werd de Stichting Theo de Wit-Lanka Education Fund opgericht. Het bestuur werd door het
toenemen van de werkzaamheden door de jaren heen uitgebreid tot zeven leden. 15 jaar, reden om eens stil te
staan bij wat ‘Theo de Wit’ in die tijd tot stand heeft gebracht:
- de bouw van internaten en leslokalen voor doven- en blindenscholen in Anuradhapura, Bandarawela, Monaragala,
Tangalle en Batticaloa (uitsluitend doven);
- uitbreiding van een kinderdagverblijf in Medawachchiya;
- bouw van: een bibliotheek, een centrum voor arme, kinderloze bejaarden, wc’s en waterputten, huizen voor
kansarmen;
- arme gezinnen met schoolgaande kinderen worden financieel ondersteund evenals bekostiging van operaties voor
het rechtzetten van een been van een kreupel meisje;
- verder zijn ook aan kleinere projecten bijdragen verleend, zoals het aankopen van een stuk grond voor de
uitbreiding van een meisjesschool in Colombo, ophoging van een terras n.a.v wateroverlast bij een school in
Anuradhapura, aanschaf meubilair bij diverse scholen.
- na de Tsunami werd er door velen massaal aktie gevoerd en kon de stichting ook hier de nodige steun verlenen
Dit alles kon tot stand worden gebracht mede dankzij een aantal medewerkers van B/CICT die trouwe donateurs
zijn van de stichting. De komende tijd wil de stichting zich focussen op de sponsoring van arme school-gaande
kinderen en het verbeteren van de woonomstandigheden van kansarmen, waaronder waterputten en wc’s.
Sri Lanka is een arm land en heeft behoefte aan nog veel meer waaraan de stichting zou willen bijdragen. Met uw
hulp hopen we daar wat aan te kunnen blijven doen.
Wilt u meer weten over de Stichting Theo de Wit of wilt u de complete nieuwsbrief gewijd aan het 15-jarig bestaan
van de stichting lezen, bezoek dan onze vernieuwde site www.stg-theodewit.nl.
Netlib - Network for the development of Liberia
Het afgelopen jaar is in Monrovia, Liberia de technische school (vocational training institute) van start gegaan.
Momenteel wordt les gegeven in timmeren, naaien en computer training. De eerste lichting (80 van de 150
leerlingen) is in december 2008 klaar met de opleiding. De goederen zijn met behulp van de sponsors Safmarine,
Bolk Transport en ROC Twente naar Liberia getransporteerd. Het ROC Twente is bezig met de bouw van een frame
(prefab) voor een schoolgebouw. Dit schiet goed op en de verwachting is dat dit frame in februari 2009 verscheept
kan worden naar Liberia om daar in elkaar gezet te worden. Men is bezig om 2 leerlingen uit Liberia naar Nederland
te te halen om hier kennis op te doen en promotionele activiteiten te laten doen en kennis op te doen van de bouw
van de frames bij het ROC.
De maandelijkse vaste kosten (ca. $2000,-) voor docenten en bijv. een benzine-aggregaat, dat zorgt voor stroom
van het schoolgebouw, drukt zwaar op de begroting. Dit is dan ook een zorgpunt voor de continuïteit van de school
en daarom zijn donaties ook van harte welkom. Zie verder op: http://www.netlibfoundation.org.
Meer informatie?
Voor meer informatie over alle goede doelen en over de stichting Het Goede Doel verwijzen wij u graag naar onze
site: ICTnet/Personeel/stichting ‘Het Goede Doel’. Hier kunt u ook een machtigingsformulier vinden (bij Giften) voor
een structurele- of éénmalige bijdrage. Nogmaals wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig 2009!
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