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Beste sponsors,
Allereerst willen wij u bedanken dat u een Indiaas kind uit een gezin zonder
vader wilt helpen door een maandelijkse bijdrage. Daarmee geeft u het kind de
mogelijkheid de school af te maken en daarmee de kans op een betere
toekomst. Ook de andere gezinsleden worden indirect geholpen door uw
maandelijkse bijdrage.
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(vervolg ad 2: Schooljaar)

Indien u – om welke reden dan ook – de sponsoring wilt beëindigen, willen wij daar
graag uiterlijk twee maanden voor het einde van schooljaar bericht ontvangen. Dat
betekent dus vóór 1 april opzeggen! Dit geeft ons de gelegenheid tijdig een nieuwe
sponsor voor het kind te vinden. Vooral in zomervakantie is het belangrijk dat de
kinderen worden gesponsord omdat dan immers geen gebruik kan worden gemaakt van
de gratis schoolmaaltijden!
Voor dit jaar (2014) gaan we er van uit dat u het kind sponsort t/m de maand mei en
dat – zonder voorafgaande opzegging vóór 1 april - de sponsoring met een jaar wordt
verlengd t/m 31 mei 2015.
3. Maandelijkse bijdrage
De sponsorbijdrage bedraagt € 15,- per maand. Dit bedrag wordt aan het eind van
iedere maand automatisch afgeschreven van uw bankrekening. DE BRUG boekt
maandelijks het totaal - voor alle gesponsorde kinderen in één bedrag – zonder aftrek
van kosten – over naar onze partnerorganisatie ROPHE.
4. Taken en verantwoordelijkheden partnerorganisatie in India
Met ROPHE zijn de volgende afspraken gemaakt:
 ROPHE begeleidt de gezinnen en ziet toe op de juiste besteding van de
maandelijkse bijdragen uit Nederland
 ROPHE zorgt voor een jaarlijkse rapportage per sponsorkind bestemd voor de
sponsors
 ROPHE zendt DE BRUG 2 keer per jaar een verantwoording over het verloop van
het sponsorprogramma.
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5. Correspondentie met sponsorkind
Het is mogelijk om met het sponsorkind of de moeder te corresponderen. ROPHE
heeft voor ieder kind een emailadres geopend. Het emailadres staat vermeld in de
informatie die u over het kind hebt ontvangen. Bedacht moet worden dat de
voertaal in dit deel van India Tamil is. Dit betekent dat vanuit Nederland
verzonden emails door ROPHE worden vertaald in het Tamil en dat vanuit India
naar Nederland verzonden mailberichten vanuit het Tamil worden vertaald in het

Engels.
Daarom vragen wij u de emails niet te lang te maken. Ook betekent de vertaalslag
dat het enige tijd kan duren voordat een bericht wordt beantwoord.
6. Lidmaatschap DE BRUG
Door het sponsoren van een kind uit India bent u automatisch lid van DE BRUG. Dit
betekent dat u nieuwsbrieven ontvangt, uitnodigingen ontvangt voor BRUG-avonden
en de website van DE BRUG kunt bezoeken voor de meest actuele informatie
7. Tot slot
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u ons altijd
benaderen. Het handigst is dan een email te sturen aan jtermaat@xs4all.nl. Wij
hebben regelmatig contact met onze partnerorganisatie. Dus als er vragen zijn of
problemen in relatie tot het sponsorprogramma dan zullen wij proberen dat – in
overleg met de mensen in India – op te lossen!
Wij wensen u een goed contact met uw sponsorkind en voor het sponsorkind hopen
wij uiteraard op een goede toekomst!

Jo en Riet ter Maat
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DE BRUG: Doelstelling en Achtergronden
De Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG is
statutair opgericht op 22 mei 1978, maar dat was niet het
begin. DE BRUG vindt haar oorsprong in de jaren '75 en '76
bij een afdeling van de toenmalige AMRO Bank te Zwolle.
Uit gesprekken die medewerkers destijds onderling
voerden, kwam duidelijk naar voren, dat vrijwel iedereen
wel
doordrongen
is
van
de
noodzaak
van
ontwikkelingshulp. Tegelijkertijd bestaan er echter bij
menigeen grote bezwaren tegen de manier waarop dit
gebeurt. Immers, dikwijls zijn het grote organisaties die
enorme hoeveelheden geld inzamelen en een eigen
bijdrage lijkt dan in het niets te verdwijnen. Bovendien
bestaat er geen enkele invloed op de besteding van de
gelden. Maar al te vaak verschijnen er negatieve berichten
in de pers over zendingen hulpgoederen die nooit
aankomen, voedsel dat op de kade ligt te bederven, het
geringe deel dat na aftrek van alle kosten uiteindelijk ter
bestemder plekke aankomt en het feit dat niet al te
betrouwbare
hooggeplaatste
personen
in
de
ontwikkelingslanden zich verrijken ten kosten van de aan
het land geschonken hulp. Kortom: mensen willen weten
waaraan ze geven en wensen zekerheid dat hun geld goed
wordt besteed. Een aantal collega’s besloot maandelijks
een bepaald bedrag bij elkaar te leggen en te proberen
daarvoor een besteding in de vorm van een concreet
project in een ontwikkelingsland te vinden. We vonden al
gauw een instelling die ons aan projecten kon helpen en
we konden dus aan de slag. Het bleek te werken. Sterker
nog: men raakte steeds enthousiaster en gemotiveerder.
Anderen sloten zich spontaan bij de groep aan. Door deze
aanwas van nieuwe leden, werd besloten een eigen
vereniging op te richten. De verenigingsvorm werd
verkozen boven een stichting, omdat bij een vereniging de
inspraak en daardoor de betrokkenheid beter gegarandeerd
is.
Bij DE BRUG staat een tweetal thema's centraal en dat zijn:



projecthulp
voorlichting en bewustwording

Het eerste thema is ontleend aan artikel 2 van de
statuten, dat luidt als volgt:

"De vereniging heeft ten doel het verlenen van financiële
bijstand aan personen en/of instellingen, die deze bijstand
op sociale, medische of andere charitatieve gronden
behoeven."
In het huishoudelijk reglement is nader uitgewerkt aan wie
de financiële bijstand ten goede moet komen, namelijk
aan:

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

IBAN:
website:
e-mail:

Concreet te omschrijven projecten in ontwikkelingslanden
ten behoeve van de allerarmsten met de bedoeling deze
mensen een beter bestaan te verschaffen en te doen
behouden."
In artikel 2 van de statuten is ook aangegeven hoe de
vereniging dit doel tracht te bereiken, namelijk door:

a: "Het geven van financiële bijdragen."
b: "Het samenwerken met daarvoor in aanmerking
komende personen, instellingen en/of instanties."
c: "Alle andere wettige middelen."
Nu bestaan er al diverse organisaties op het gebied van
ontwikkelingshulp; waaraan ontleent dan een vereniging
als DE BRUG haar bestaansrecht? Het antwoord ligt in de
manier waarop de vereniging te werk gaat. De hulp
verdwijnt niet in een grote pot en vandaar uit naar
onbekende plaatsen en personen, maar is altijd bestemd
voor een specifiek projekt dat uitgevoerd wordt door
mensen die bekend zijn bij DE BRUG en haar leden. Met
deze mensen heeft DE BRUG rechtstreeks contact. Zo
wordt de hulpverlening uit de sfeer van de anonimiteit
gehaald en is het voor alle leden duidelijk waarmee zij
bezig zijn.
Het tweede thema heeft te maken met de opvatting dat
ontwikkelingshulp niet alleen bestaat uit het geven van
geld, maar dat er daarnaast nog meer moet gebeuren.
Hoe meer een ieder zich bewust wordt van de hele
ontwikkelingsproblematiek, des te eerder zal een echte
oplossing mogelijk zijn. Het huishoudelijk reglement zegt
hierover: "De vereniging streeft naar een zo groot moge-

lijke betrokkenheid van haar leden met betrekking tot de
te financieren en gefinancierde projecten in het bijzonder,
alsmede de problemen in de Derde Wereld in het
algemeen."
De gedachte hierbij is dat de afstand tussen gever en
ontvanger zo klein mogelijk moet zijn. Ieder lid weet dan
naar wie de hulp naar toe gaat en zal zich zoveel mogelijk
betrokken of verbonden voelen met die ander. Als de
barrières tussen de mensen onderling afnemen, ligt de
weg naar een betere samenleving open.
Hoewel DE BRUG nog steeds werkt vanuit het gebouw van
ABN AMRO Verzekeringen aan in Zwolle zijn de leden al
lang niet meer alleen afkomstig vanuit de Bank. Vele
anderen (familieleden en vrienden) zijn inmiddels lid van
DE BRUG.
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