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Bestuur SHGD zoekt jou!
Ben jij betrokken bij het leed van kinderen in de derde Wereld en wil je daar iets aan doen?
Dat kan! De SHGD zoekt versterking van haar bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit
Emile de Jong (voorzitter), Hans de Goede (secretaris/penningmeester) en Jeannettte Kret
(PR-bestuurslid). Vind je het bijvoorbeeld leuk om een website (mede) te beheren, of ben je
goed in organiseren, ideeën genereren, boekhouden of netwerken? Je kan vast wel een van
je talenten gebruiken om een steentje bij te dragen. Lijkt het je wat of wil je meer
informatie, neem dan contact op met Emile de Jong (055-5284519/
ewm.de.jong@belastingdienst.nl) of met Jeannettte Kret (jea.kret@belastingdienst.nl 0555282365/06-18603198) Aan jou de keuze.
Hoe kan ik donateur worden? Via P-Direct
Draagt u de Stichting Het Goede Doel een warm hart toe en wilt u regelmatig (een kleine)
bijdrage schenken? Dat gaat heel gemakkelijk via P-Direkt. Medewerkers hebben zelf de
mogelijkheid om via P-Direkt een inhouding op het salaris te registreren. Op eenvoudige
wijze kunt u dan donateur van de Stichting Het Goede Doel worden door bij P -Direkt te
kiezen voor Financiën > Salaris > Inhoudingen en contributies > inhouding op salaris
aanvragen. Deze maandelijkse inhouding op het salaris kan u dan zelf beheren.
SHGD gaat digitaal ….. WWW.SHGD.nl
Achter de schermen heeft de SHGD hard gewerkt aan een internetsite. Deze is te vinden
onder www.SHGD.nl, Op deze site die ook geschikt is voor I-PAD’s etc. vind u actuele
informatie over de goede doelen. Neemt u eens een kijkje en like ons!
Spinningmarathon 2013
nieuw recordbedrag opgehaald!
De vijfde spinningmarathon in december 2013 was weer een succes. Tot nu toe is er elk jaar
meer geld opgehaald dan het voorgaande jaar. Dit jaar is er, mede dankzij de inzet van
enkele zeer enthousiaste medewerkers van B/CIE, een recordbedrag van € 7.385,34
gesponsord. Dit bedrag is gelijk verdeeld onder stichtingen Theo de Wit , SOSOI en Papua
Barat Mansuar. Alle betrokkenen, trainers, spinners, donateurs, etc. hartelijk dank!
Nieuws van de penningmeester (Hans de Goede)
Wat nog niet iedereen weet is dat de SHGD een ANBI goedkeuring heeft. Dit houdt in dat wij
door de Belastingdienst zijn gecontroleerd en goed bevonden. Giften aan ons zijn daardoor
aftrekbaar bij uw aangifte. Verder wordt de boekhouding jaarlijks gecontroleerd en goed
bevonden door de Grootboekadministratie B/CIE.
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Plan Nederland (contactpersoon: Hans de Goede)
Via Plan Nederland ondersteunen wij 7 kinderen. Ondanks een tekort aan donaties hebben
wij het aantal kinderen in 2012 gelijk kunnen houden. Het maandelijks tekort is opgelopen
tot € 31,07. Indien het tekort verder oploopt dan zal het bestuur helaas zich de
ondersteuning van een of meerdere kinderen via Plan Nederland moeten beëindigen. De
kinderen die wij op dit moment ondersteunen zijn:
Blanca Falcon,
geb. 04-12-2001
uit Paraguay
Jerry E. Dela Cruz,
geb. 03-08-1999
uit de Filipijnen
Movithya Suwendran,
geb. ?-?-2006
uit Sri Lanka
Zebon,
geb. 02-01-1999
uit Bangladesh
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 kinderen liggen ter inzage bij Emile de Jong.
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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 zijn in 2012 putten
en toilethuisjes gerealiseerd mede gefinancierd uit
de opbrengst van de spinningmarathon. Daarbij
heeft het sociale fonds Share4More bij de Rabo-bank
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.

Van 7 Februari tot 6 Maart 2013 hebben leden van het bestuur een rondreis gemaakt
in Sri Lanka langs ‘oude projecten’ die door de stichting werden ondersteund. Deze
instellingen blijken het nog steeds goed te doen en hebben zich sinds 2002/2003 ook
verder ontwikkeld. Veel geld is dit jaar gegaan naar de bouw van wc’s en het graven
van waterputten. Ook kregen de kinderen van een school in Anuradhapura
schooltassen. Voor volgend jaar heeft het bestuur toegezegd om een Microkrediet
programma van Safe Foundation te ondersteunen. Het verhogen van het inkomen
van het gezin komt ook ten goede aan de kinderen.
Voor meer info zie: www.stg-theodewit.nl
SDSP (contactpersoon: Rob VLug)

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)”.

Het geld van de spinningmarathon wordt goed besteed in West Papoea: Schoon water en
hulp aan moeders en kinderen blijft daarbij de hoogste prioriteit hebben. De kindersterfte,
onder meer veroorzaakt door tropische ziekten en slecht drinkwater, is in het binnenland 30
tot 40%. De SDSP richt zich in haar medische projecten op een verbetering van de
basisvoorwaarden voor gezondheidszorg.
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We zijn blij dat we kunnen melden dat lokale contactpersonen in samenwerking met de
lokale bevolking de waterzuiveringsinstallatie in Ayawasi hebben geïnstalleerd. Ayawasi is
een klein dorpje in het binnenland, waar met financiële ondersteuning van Stichting het
Goede Doel al eerder een waterpomp is gebouwd. Extra bijzonder is dat dit deze keer
zonder de komst van vrijwilligers uit Nederland is gebeurd: De zelfvoorzienendheid van de
mensen is groter geworden!
Een volgend project is het installeren van een waterinstallatie in het dorp Ibuanari. Twee
vrijwilligers van de SDSP begeleiden dit project. Zij zullen ook in andere dorpjes gaan kijken
(Suswah en Seya) om te kijken wat daar aan voorzieningen nodig is. Uiteraard worden de
reizen van onze vrijwilligers door hen zelf betaald.
Dankzij uw steun wordt gewerkt aan een verbetering van de gezondheidssituatie van
moeders en kinderen in West Papoea.
Kijk voor meer informatie over het werk van de SDSP op : www.sdsp.nl

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.
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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.
Jaarverslag activiteiten Sosoi
Verleden jaar (2012) heeft Sosoi 3756 euro aan projecten uitgegeven aan projecten
op Sumba en Java. De coöperatie Lestari kreeg 1630 euro voor uitbreiding van de
verkooppunten van biologische groentes. Het geld is besteed aan de aankoop
(krediet) van een kleine vrachtwagen voor het vervoer van groentes, de huur van
een winkel voor zes maanden voor de verkoop van groentes , de aanschaf van
koelboxen en kratten . Het aantal leden van de coöperatie groeit en de
vergaderingen van de coöperatie worden erg goed bezocht (68% is aanwezig). Met
recht kan de coöperatie een succes genoemd worden en het is de vraag hoe lang ze
nog steun van Sosoi nodig hebben.
Op Sumba heeft Sosoi de organisatie Stimulant gesteund met 1835 euro voor het
organiseren van een debat over onderwijs en het ondersteunen van een groep
vrouwen bij het vergroten van hun inkomen. De vrouwen hebben een cursus
compost maken gevolgd. Deze compost wordt gedeeltelijk verkocht en gedeeltelijk
zelf gebruikt voor de teelt van eigen groentes. (zie foto’s hieronder). Het hele
bedrag is nog niet besteed, maar dat zal deze zomer gebeuren.
Tenslotte werd nog 290 euro besteed aan YSS voor het afbouwen van een
dorpsgebouwtje.

Over al deze projecten en nog meer, is meer informatie te krijgen via onze website
www.sosoi.org
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