Stichting ‘Het Goede Doel’ (December-Nieuwsbrief 2011)

Zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar de nieuwsbrief van Stichting ‘Het Goede
Doel’ voor haar onmisbare en trouwe donateurs.

We zijn er trots op dat CIO Wim Sijstermans onze nieuwe ambassadeur is geworden
na het vertrek van Bernd Rosing. Bernd bedankt en het ga je goed!
Onze penningmeester, Hans de Goede, heeft mooie cijfers te melden.
Joke ter Halle heeft nieuws over Milleniumdoel nr. 7: Meer mensen schoon
drinkwater.
Ellen Topsvoort heeft het prachtige bericht dat op West Papoea een polikliniek in
gebruik is genomen.
Karin Rutgers heeft veel nieuws over SOSOI op de Indonesische eilanden Sumba en
Java.
Hans de Goede heeft enkele wijzigingen met betrekking tot de kinderen die we via
Plan Nederland ondersteunen.
En als laatste hebben we een welgemeende wens voor u/jou voor 2012.
Nieuws van de penningmeester (Hans de Goede)
Tot oktober 2011 kon een medewerker, via een schriftelijke machtiging, opdracht geven aan het
FSB een donatie in te houden voor onze stichting. Vanaf oktober 2011 heeft de medewerker zelf
de mogelijkheid gekregen om, via P-Direkt, een inhouding op het salaris te registreren dan wel te
beëindigen. De overzichten ontvangen we maandelijks via B/CA UCA. Wij zien de mutaties,
hopelijk alleen maar positieve, dus pas achteraf.
De spinningmarathon 2010 was zeer succesvol. De opbrengst (€ 4864,65) is gelijkelijk verdeeld
onder de stichtingen Theo de Wit, SOSOI en Papua Barat Mansuar.
Ook mochten wij een aantal kerstvouchers ontvangen, waarvoor onze dank. Het bestuur heeft de
waarde van een voucher vastgesteld op € 37,50. De wens van de gulle gevers is leidend geweest
bij de verdeling van de gelden.
Ook dit jaar vindt er weer een spinningmarathon plaats en wij hopen dat we het bedrag van vorig
jaar zullen overtreffen.

Verder kan ik meedelen dat de boekhouding 2010 wederom is gecontroleerd door
een medewerker van CIE/Grootboekadministratie en akkoord is bevonden.
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Stichting Theo de Wit (contactpersoon: Joke ter Halle)
Stichting Theo de Wit steunt in Sri Lanka
projecten in het kader van Millenniumdoel 7:
“Meer mensen schoon drinkwater”. Ook sanitaire
voorzieningen horen bij dit doel.
De projecten liggen in de arme buitengebieden
van het Anuradhapura-district. De stichting heeft
sinds 2005 48 putten en 165 toilethuisjes
gefinancierd. Hiermee was een bedrag gemoeid
van ongeveer € 120.000.
In het dorpje Siyambalagaswewa komen in 2012
vier putten en 28 toilethuisjes.
Het sociale fonds Share4More bij de Rabo-bank
heeft een derde van dit project gefinancierd. De
uitvoerende organisatie Safe Foundation geeft
aan de bewoners voorlichting over veilig
drinkwater en het gebruik van de toiletten. In dit
dorpje gaat het om een zeer kansarme bevolking,
die in schamele lemen hutjes woont.

Ten gevolge van de hevigste regenval in 50 jaar tijdens de moesson van 2010-2011
zijn er in dit gebied overstromingen geweest, waarbij toen 95% van de rijstoogst is
vernield. Veel lemen huisjes hier zijn zwaar beschadigd of helemaal verwoest. Na het
sanitatieproject wil de stichting meehelpen stenen huisjes voor de bevolking te
realiseren.
Meer dan 40 kinderen krijgen via de stichting een studiebeurs.

Voor meer info zie:

www.stg-theodewit.nl

SDSP (contactpersoon: Ellen Topsvoort)
Met uw steun realiseert de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP):
“Medische hulp voor moeders en kinderen in het centrale gebied van de Vogelkop
(West Papoea)”.

Voor meer info zie: www.sdsp.nl

In Senopi is inmiddels een mooie en goed
functionerende polikliniek gerealiseerd.
Datzelfde wil de SDSP ook in het gebied
van Suswah doen. Vanuit deze centrale
plaatsen gaan medische teams regelmatig
op bezoek in de kleine omliggende dorpjes.
We hebben geld nodig om in deze dorpjes
kleinere medische posten in te richten,
waar moeders en kinderen heen kunnen
voor hun medische basiszorg, voorlichting
en inentingen.
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Sosoi (contactpersoon: Karin Rutgers)

Sosoi werd opgericht in 2003 door
4 personen die allen enkele jaren
in Indonesië op het eiland Sumba
hebben gewerkt of de
Indonesische nationaliteit hebben.
Uitgangspunt was dat we contact
zouden blijven houden met onze
partners waarmee we hadden
samengewerkt en hen
ondersteunen in hun activiteiten
als we deze belangrijk achten voor
de ontwikkeling van de regio.

Sosoi werkt samen met lokale organisaties in Indonesië en bij deze projecten staat emancipatie
van de bevolking centraal. Kinderen kunnen alleen een beter leven krijgen als ook hun ouders
beter in staat gesteld worden om een beter inkomen te krijgen. Niet alle projecten zijn
rechtstreeks gericht op kinderen. Vaak worden via de ouders de kinderen ook bereikt.
Sosoi is van mening dat Indonesische organisaties beter in staat zijn om vast te stellen wat
nodig is in hun regio dan dat wij dat in Nederland kunnen. Zij kennen de problemen en de
cultuur. Dit wil niet zeggen dat we geen kritische vragen stellen aan onze partners. We hebben
ook weleens een project geweigerd omdat we uit ervaring wisten dat het doel dat men wilde
bereiken niet met dit project gerealiseerd zou kunnen worden.
In 2011 hebben we de coöperatie Lestari ondersteund. Dat doen we al sinds 2009. Lestari wil dat
de boeren in het gebied rondom Bogor in staat worden gesteld om een beter inkomen te
verwerven en meer geld besteden aan het onderwijs van hun kinderen. Boeren die meedoen aan
het programma van Lestari worden verplicht gesteld een gedeelte te sparen van hun
opbrengsten, voor het onderwijs van hun kinderen. De coöperatie leent geld aan boeren en
ondernemers waarmee ze kunnen investeren in hun bedrijf. Daarnaast worden groepen boeren en
boerinnen gestimuleerd om biologische groenten en rijst te verbouwen en deze te verkopen via de
coöperatie. Vrouwen worden gestimuleerd om ook actief werkzaam te zijn in de landbouw door de
aanleg van groentetuinen en de boeren krijgen training in het houden van geiten en schapen.
Door landbouw te combineren met veeteelt ben je onafhankelijker omdat je zelf voor de mest van
de tuinen kan zorgen door compost te maken. Deze activiteiten leiden in 2011 tot een hogere
productie van groenten, waardoor de coöperatie zich genoodzaakt ziet om de afzetmarkt te
verbreden. Met het geld dat er tijdens de spinningmarathon van 2011 bij elkaar wordt gefietst
voor Sosoi, wordt een nieuwe winkel ingericht en krijgen vrouwen training in het produceren van
nieuwe producten zoals instant kruidendranken (gemaakt van kruiden die verbouwd worden in de
tuinen).
Daarnaast heeft Sosoi in 2011 van het geld ook de organisatie YSS gesteund op Sumba. Deze
organisatie geeft ondersteuning aan veel boerengroepen die vaak ver van de moderne wereld
afwonen en gebrek hebben aan voorzieningen als onderwijs, gezondheidzorg, elektriciteit en vaak
ook voedsel. In één dorp is er een crèche voor kleuters ingericht waar extra aandacht wordt
besteed aan de ontwikkeling en gezondheid van kleine kinderen. Aan deze crèche is een bedrag
van ongeveer 1000 euro geschonken voor de aanschaf van materialen en opknappen van het
gebouwtje.
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Radio Max in Waingapu Sumba kreeg 750 euro voor het organiseren van een schrijfcursus aan
middelbare scholieren en een schrijfwedstrijd. In de lokale media wordt vaak over Sumba
geschreven door mensen buiten Sumba maar weinig door mensen van Sumba zelf. Door een
schrijfwedstrijd uit te schrijven wil de radio stimuleren dat meer Sumbanezen gaan schrijven en
stukken inzenden naar de krant.
Over al deze projecten en nog meer, is meer informatie te krijgen via onze website www.sosoi.org

Plan Nederland (contactpersoon: Hans de Goede)
Het aantal kinderen, 7 in totaal, dat wij ondersteunen hebben wij, ondanks een tekort aan
donaties, gelijk kunnen houden. Het maandelijks tekort, zijnde € 24,27, wordt aangevuld uit
de algemene donaties. Wij hopen dat dit tekort niet verder zal oplopen. Mocht dit toch
gebeuren dan ziet het bestuur zich genoodzaakt de ondersteuning van een of meerdere
kinderen via Plan Nederland op te zeggen.
Wel zijn er een aantal mutaties geweest.
We hebben afscheid genomen van:
Abel Machekani (Zimbabwe). Hij is 18 jaar geworden.
Peter Phir (Zambia). Ons bereikte het trieste bericht dat hij op 5-jarige leeftijd is overleden.
Thilini Madubhashini Sri Lanka). Haar community kan zichzelf redden.
Hiervoor in de plaats ondersteunen wij nu:
John Kamando, geb. 05-11-2005 uit Ghana (Wa East)
Ricardo Rostran Gomez, geb. 13-12-2001 uit Nicaragua (Chiandega)
Imasha Sasini Jayalath, geb. 17-05-2004 uit Sri Lanka (Anuradhapura)
De gegevens van de nieuwe kinderen liggen ter inzage bij Emile de Jong (Walterbos/kamer G4.22).
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