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Beste donateur van Stichting ‘Het Goede Doel’.
Hierbij het laatste nieuws rond de door u ondersteunde projecten. Voor meer informatie zie svp onze site:
http://ictnet.belastingdienst.nl/hetgoededoel ook te bereiken via het pad op intranet:
ICTnet/Personeel/Personeelsactiviteiten/stichting ‘Het Goede Doel’.
Namens alle ‘Goede Doelen’ wensen wij u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2010!

PLAN NEDERLAND
Van Plan Nederland hebben we ook dit jaar weer de updates ontvangen van de 7 kinderen die wij hebben
geadopteerd. Uit de berichten blijkt dat het met hen en hun familie goed gaat. Ook de leefomstandigheden in hun
woongemeenschap zijn door onze donaties verbeterd.
Momenteel doneren 55 collega’s een bedrag van € 139,54. Maandelijks is echter € 150,50 nodig. Het tekort wordt
aangevuld uit de algemene giften. Het bestuur hoopt dat de donaties niet teruglopen, anders zijn wij genoodzaakt
eind 2010, voor minimaal 1 kind, de donatie op te zeggen.
De dossiers van de kinderen zijn ter inzage bij de voorzitter EWM de Jong (WBC C4.31) ....Hans de Goede.

MANSUAR
De situatie in de gezondheidszorg in West-Papoea is ronduit slecht: de voorzieningen, voor zover aanwezig, zijn
geconcentreerd in steden en nauwelijks beschikbaar in het binnenland. De kindersterfte, onder meer veroorzaakt
door tropische ziekten en slecht drinkwater, is in het binnenland 30 tot 40%.
De medische projecten van de SDSP richten zich op een verbetering van de basisvoorwaarden voor
gezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan is de moeder- en kindzorg kliniek op het eiland Gam. Het moeder- en
kindzorgproject omvat o.a. een immunisatie programma voor kinderen (0-5 jaar) en een programma voor
behandeling en preventie van kindersterfte door o.a. malaria en diaree. De aanpak van de SDSP is succesvol en
wordt ook op andere plekken in West-Papoea ingezet. Om de projecten in West-Papoea te kunnen blijven
financieren kunnen we alle steun gebruiken. Meer lezen: www.sdsp.nl .….Ellen Topsvoort-van Tol

SOSOI
In 2009 heeft SOSOI de hulp aan de organisaties, die in 2008 werden ondersteund, opnieuw gecontinueerd. Het
kleuterschooltje in Praimadeta kreeg opnieuw geld om haar activiteiten voort te zetten. Uit de rapportage over
2008 bleek dat het project ook éénmaal ondersteund werd door een gift van de lokale overheid. Een teken dat de
lokale overheid het project ook belangrijk vindt. Elsppat verraste SOSOI met een aanvraag van 6000 euro voor
hulp aan de coöperatie Lestari. Dit geld wordt besteed aan de training van boeren in de provincie Cjeruk (Bogor)
op Java in biologische landbouwmethodes, de aankoop van vee (geiten en schapen) en het maken van een
gezamenlijke stal. Sosoi was niet in staat om het gehele bedrag te leveren. Door gebrek aan inkomsten kon
slechts 1000 euro geschonken worden, daarnaast heeft de Gemeente Deventer ook 1000 euro aan dit project
geschonken. Volgend jaar wordt dit project bij een goede rapportage en genoeg inkomsten opnieuw ondersteund.
Radio Max heeft dit jaar ook weer 200 euro gekregen voor de organisatie van de tekenwedstrijd voor
basisschoolkinderen in Waingapu. Ook dit jaar was de interesse voor deelname aan het evenement bijzonder
groot. Het geld werd voornamelijk gebruikt voor de aanschaf van tekenmateriaal en prijzen. Het thema van de
tekenwedstrijd was dit jaar minder gericht op ‘bewustwording’ van kinderen dan vorig jaar. Vorig jaar was het
thema ‘uitstervende vogels’ (Sumba heeft een bijzondere flora en fauna, die bewust beschermd moet worden). Dit
jaar was het thema: ‘leven op Sumba in deze tijd’.
SOSOI is bezig met het aanvragen van de Anbi status. We worden hierbij geholpen door notariskantoor
‘Notarissen van Naam’ in Apeldoorn.
Uw geld is van harte welkom ... www.sosoi.org .…Karin Rutgers.

STICHTING THEO DE WIT
Begin dit jaar zijn er in Sri Lanka verschillende door Stichting Theo de Wit gefinancierde projecten gestart,
Stichting ‘Het Goede Doel’,

Postbus 9050, 7300GM Apeldoorn,

Rabobank nr: 39.31.87.217,

KVK Veluwe en Twente nr: 08082513

Tel. 055-528 4519
Pagina 1 van 2

Nieuwsbrief nr. 11

Stichting ‘Het Goede Doel’

december 2009

die inmiddels ook al door genoemde organisaties zijn gerealiseerd.
Arunodaya Rural Development Federation in Medirigiriya heeft vier waterputten en 15 wc’s gebouwd. De
bewoners zijn uit het oosten verdreven en velen wonen hier al meer dan twintig jaar in lemen huisjes zonder
noodzakelijke basisvoorzieningen.
Ook door de Siwmaga Community Organization in Horowpothana zijn drie waterputten en 26 toiletten
gebouwd. De bewoners hier wonen in dezelfde armoedige omstandigheden als in Medirigiriya.
Afgelopen september zijn aan 23 kinderen in dit vluchtelingenkamp schoolspullen geschonken en uitgereikt:
uniformen, schoenen, waterflessen, lunchdozen, passerdozen en rugtassen met inhoud.
Het huizenproject van father Andrew in het arme buitengebied van Anuradhapura is ook afgerond. Hij heeft
inmiddels een verzoek gedaan om nogmaals tien huisjes te helpen (af)bouwen. Er worden tien
schoolkinderen door de stichting gesponsord. De pater houdt alles nauwgezet bij en heeft verzocht om
nogmaals tien schoolgaande kinderen te sponsoren.
Nuwaragam Palatha Voor dit buitengebied van het Anuradhapura district heeft de Safe Foundation een
verzoek ingediend om tien putten te slaan en 58 toiletten te bouwen in drie permanente vluchtelingendorpen.
De bewoners werken mee en de organisatie draagt een deel van de kosten.
Mankadawala IDP village Ook in dit permanente vluchtelingenkamp in de buurt van Anuradhapura zijn
sanitaire voorzieningen nodig: drie nieuwe waterputten, twee putten repareren en 17 toiletten bouwen.
Bij alle projecten worden door de uitvoerende organisaties ook voorlichtingsprogramma’s gegeven. Eén van
de Millenniumdoelen is: schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Deze basisvoorzieningen zorgen
voor een betere hygiëne en komen vooral ook de gezondheid van kinderen ten goede:
een betere toekomst later begint nu met water.
Stichting Theo de Wit wil en kan hierin een helpende hand bieden, als u ons financieel blijft steunen.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: www.stg-theodewit.nl .….Joke ter Halle.

STICHTING ‘VRIENDEN VAN DONKHAEN
Het dorp Donkhaen De ondersteuning in het dorp Donkhaen is nog steeds hard nodig. Het dorpje Donkhaen,
gelegen in Noord-oost 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!
Waarom ondersteunen wij alleen meisjes? Het Thailand van nu is te vergelijken met Nederland in de jaren
‘40/’50. De mannen hebben een bevoorrechte positie op de vrouwen. Het is, vooral in de arme gebieden, niet
normaal dat meisjes gaan studeren. Jongens hebben ook in het gezin meer privileges dan meisjes. ‘De vrouw
dient de man’ is een houding die in Thailand veel voorkomt. Juist bij de meisjes zien we echter een zeer groot
verantwoordelijkheidsgevoel en de wil om zich te ontwikkelen. Een investering in de meisjes en vrouwen is dus
een belangrijke investering in de toekomst van het dorp!
Vrolijk naar school Er gaan bij Stichting Vrienden van Donkhaen geen kosten af voor dure mensen of dure
brochures. Alle mensen die meehelpen via de Stichting Vrienden van Donkhaen doen dat gratis, alle kosten
worden door henzelf betaald, ook de reis er naar toe. Zelfs de brochure is gratis ontworpen!
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 twaalf jaar geleden en nu! Vrolijk huppelende kinderen, die
graag naar school gaan. Twaalf jaar geleden waren ze apathisch, verveelden ze zich. Er was toen geen geld
om naar school te gaan of voor gezonde voeding.
Studiefonds Sinds drie 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 meisjes een carrière
kunnen beginnen en hun kinderen een betere toekomst kunnen geven!
Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website: www.vriendenvandonkhaen.nl … Sander de Wijs
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