Stichting Het Goede Doel - Spinning Marathon 2011
Stic hting The o de W it
Stichting Theo de Wit steunt sinds 2005 pr ojecten in het kader v an “ Meer mensen
schoon drinkw ater”.
De pr ojecten liggen in de ar me buitengebieden
van het Anur adhapura distr ict ( Sri Lanka). De
bew oners krijgen v oor lichting over veilig
drinkw ater en het gebruik van toiletten. In het
dorpje Siyambalagasw ew a komen in 2012 vier
putten en 28 toilethuisjes . Ten gevolge v an de
hevigste r egenval in 50 jaar tijdens de moesson
van 2010- 2011 zijn er in dit gebied
overstromingen en landv erschuiv ingen gew eest.
Veel lemen huis jes in het gebied zijn zw aar
beschadigd of verw oest. Na het sanitatie project
wil de stichting meehelpen stenen huisjes voor de
bevolking te realiseren.
Contactpersoon: Joke ter Halle

Stic hting SOSOI
Sosoi steunt al een aantal jar en de c oöperatie Lestari in Bogor op Java. Er is flink
geïnv esteer d in de kennis van de boeren en boer innen over hoe over te stappen op
biologische teelt. De eerste opbrengsten z ijn al v erkocht.
De pr oductie van biologische groentes en
rijst is flink gestegen. De coöper atie w il nu
de afzetmar kt uitbreiden. Daarnaast w orden
kruiden verw erkt tot traditionele kruidendranken die op Java dagelijks w orden
gebruikt. Hiervoor moeten op een aantal
punten keukens inger icht worden. Om dit
doel te realiser en w ordt de opbrengst van
de spinningmarathon gebruikt. Er is nog een
bedrag van € 2000,-- nodig. Meer infor matie
over onz e activiteiten op www.sosoi.org.
Contactpersoon: Karin Rutgers

SDSP
Met uw steun realiseert de Stic hting Duurz ame Samenleving Papua Barat ( SDSP) :
“Medische hulp v oor moeders en kinderen in het centrale gebied v an de Vogelkop (West
Papoea)” .
In Senopi is inmiddels een mooie en
functionerende polikliniek gerealiseerd.
Datzelfde w il de SDSP ook in het gebied van
Susw ah doen. Vanuit deze centrale plaatsen
gaan medische teams regelmatig op bezoek in
de kleine omliggende dorpjes. We hebben geld
nodig om in deze dorpjes kleiner e medische
posten in te r ichten, w aar moeders en kinderen
heen kunnen voor hun medische basiszorg,
voorlichting en inentingen.
Contactpersoon: Ellen Topsvoort

