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Nieuwsbrief jaarvergadering 2016
Oproep voor jaarvergadering 2016
U bent van harte uitgenodigd
Beste sympathisant van De Brug,
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse BRUG-avond. Deze wordt gehouden op
donderdag 26 mei 2016, aanvang 19.30 uur, in het gebouw van ABN AMRO
Verzekeringen, Grote Voort 247, 8041 BL te Zwolle. De verwachte eindtijd ligt rond
22.00 uur.
We beginnen met het formele gedeelte, de jaarvergadering. Het jaarverslag over 2015
wordt besproken en het gevoerde projectbeleid zal worden toegelicht. Drie van de vijf
bestuursleden (Tiem van Dalfsen, Jan Fien en Ron Mannen) zijn aftredend en
herkiesbaar. Andere kandidaten zijn welkom, maar moeten zich ruim voor de
vergadering melden. De kascommissie doet verslag van haar bevindingen en er moet
een nieuw lid van die commissie worden benoemd. Het bestuur heeft een nieuw
beleidsplan opgesteld, deze zal worden toegelicht en vastgesteld worden.
Als speciale gast hebben we dit jaar Wiljo Oosterom (Woodi) van Silent Work. Deze
Stichting is werkzaam in Mauritanië, Senegal en Rwanda. Zij staan voor duurzame
projecten voor de vergeten kinderen van Afrika. Meer informatie is te vinden op
nl.silentwork.org. De Brug heeft samen met hen een project gedaan voor gehandicapte
kinderen in Senegal. Vermeldenswaard is dat wij via één van onze leden met deze
Stichting in aanraking zijn gekomen.
De agenda voor de jaarvergadering, de notulen van de vorige jaarvergadering, het
jaarverslag en het beleidsplan zijn te downloaden vanaf onze website www.de-brug.org.
Wij hopen dat u de avond zult bijwonen.
Tot donderdag 26 mei.
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Nieuws van het bestuur
Het jaar 2015 ligt al weer even achter ons. Terugkijkend is het voor De Brug een jaar
geweest waarin we veel projecten hebben kunnen realiseren. Meer dan we ooit hebben
gedaan. Verderop in deze nieuwsbrief treft u hiervan een uitgebreid overzicht aan.
In 2015 hebben we voor het laatst een bijdrage ontvangen van Impulsis. We zijn al sinds
2007 een partner van Impulsis en hebben in die periode gemiddeld ongeveer € 10.000
per jaar aan bijdrage voor onze projecten van hen ontvangen. Maar door bezuinigingen
van de overheid komt er nu een eind aan. Impulsis houdt per 1 januari 2016 op te
bestaan. Voor het bestuur is dat een reden om in 2016 naar andere inkomstenbronnen
te gaan zoeken. Dat kan door het aangaan van partnerschappen met andere
organisaties en door het uitbreiden van onze leden en giften.
Het huidige beleidsplan liep tot en met 2015. Als bestuur hebben we een nieuw
beleidsplan opgesteld voor de periode 2016 tot en met 2019. Dit beleidsplan is te
downloaden van onze website en zal in de jaarvergadering van 26 mei worden
voorgelegd aan de leden.
Het aantal leden loopt de laatste jaren heel langzaam terug. Het bestuur heeft daar in
2015 en 2016 uitgebreid bij stilgestaan. We willen door middel van acties proberen om
de komende jaren het aantal leden weer te verhogen. Daarbij kunnen we de hulp van de
bestaande leden heel goed gebruiken. We nodigen de leden uit om allemaal één nieuw
lid aan te brengen. Dat lijkt ons een mooi streven in een tijd dat de overheid zich steeds
verder terugtrekt uit ontwikkelingshulp. Daarnaast willen we gaan stimuleren dat leden
en niet-leden inkomsten genereerde activiteiten ontwikkelen, zoals opbrengsten van
collectes, verjaardagen, jubileums, acties op scholen, etc. We willen hier ondersteunende
materialen voor gaan ontwikkelen.
Ten slotte willen we jullie attenderen op onze website www.de-brug.org. Hier vindt u het
laatste nieuws over De Brug en over onze projecten. Door regelmatig op de site te kijken
blijft u op de hoogte van de activiteiten van De Brug. U kunt ons ook volgen op Twitter
op @DeBrugzwolle.
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Projecten 2015
In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de in 2015 gefinancierde projecten
op alfabetische volgorde. Deze projecten zijn op de website uitgebreid omschreven.
Land

Bedrag

Organisatie

Korte omschrijving

Bolivia

2.600

Adulam

reparatie daken opvangcentrum

India, Tamil Nadu

2.000

ARMDS

Special School gehandicapten

India, Tamil Nadu

2.600

ARMDS

ondernemingscursus, Special School

India, Tamil Nadu

1.500

ARMDS

bijdrage gevolgen overstromingen

India, Tamil Nadu

2.000

GGPS

naaiopleiding 25 vrouwen, 2e termijn

India, Tamil Nadu

4.800

Lady of the Missions

microkrediet voor 51 vrouwen

Bangladesh

3.233

MJUS

project naaimachines/opleiding

Congo

5.000

Mukeba

verbetering/opknappen school

India, Orissa

1.500

Pater Puthur

ondersteuning medisch centrum

India, Tamil Nadu

1.500

RAIN

garnalen kwekerij vrouwen, 2e termijn

India, Tamil Nadu

3.000

Reeds

drinkwater project, 7 handpompen

India Tamil Nadu

3.600

Rophe

India, Tamil Nadu

3.750

Rophe

kindersponsoring
naaiopleiding 30 jonge vrouwen, 4e
jaar

India, Tamil Nadu

4.250

Rophe

bijlessen voor 75 meisjes, 4e jaar

Senegal

5.000

Silent Work

zaaltje bij ziekenhuis voor kinderen

Indonesië, Flores

1.525

Stichting Help Flores toiletgebouw bij lagere school

India, Tamil Nadu

1.165

Word

Totaal 2015

naaiopleiding vrouwen, 1e termijn

49.023

Hierna geven wij per project een korte toelichting.
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Adulam in Bolivia
Fineke Janssen is al jaren via haar organisatie Mision Adulam actief in het bestrijden van
drugsverslaving in La Paz. Ze richtte o.a. twee opvangtehuizen op waar voornamelijk
jongeren worden opgevangen en begeleid bij het afkicken, daarnaast is er voor hen de
gelegenheid om een opleiding te volgen. De daken van beide tehuizen waren erg slecht
en als er niets aan gedaan werd, dan moest Fineke met dat deel van het werk stoppen.
De Brug heeft het aanbrengen van nieuwe daken mogelijk gemaakt.
ARMDS in Tamil Nadu, India
ARMDS is al jarenlang een partner van De Brug. Sinds 2014 financieren wij de
exploitatie van een school voor gehandicapte kinderen. Dat doen we drie jaar. Na die
drie jaar neemt de overheid de financiering van de school over, te weten vanaf juli 2015.
Wij hebben hiervoor begin 2015 de laatste termijn overgemaakt.
Daarnaast gaat ARMDS voor de gehandicapte leerlingen, die de “special school” verlaten
een vervolgtraject opzetten. Zij leren o.a. kaarsen en pakpapier maken. Zij krijgen een
half jaar theorie, een half jaar praktijk en twee jaar begeleiding. Per jaar betreft het
ongeveer 30 studenten. De Brug helpt dit project 3 jaar, daarna moet het zelfstandig
verder.
In het najaar van 2015 is vooral de kuststreek van Tamil Nadu getroffen door ernstige
overstromingen. Ook de omgeving waar ARMDS werkzaam is, heeft veel overlast gehad
van deze watermassa’s. Gelukkig waren er geen ernstige gewonden of doden, maar de
materiële schade was aanzienlijk. Wij hebben hen met een kleine bijdrage gesteund om
de eerste nood te kunnen lenigen.
GGPS in India
Dit is een project waarbij 25 achtergestelde vrouwen een vakopleiding krijgen in de
vorm van een naaiopleiding. Door het volgen van een opleiding zijn ze in staat om een
baan te krijgen en een vast inkomen voor hun gezin te creëren. Hiervan profiteert
vervolgens het hele gezin, kinderen kunnen langer op school blijven en hoeven niet
meer voor extra inkomen te zorgen. Door het hebben van een vast inkomen neemt het
zelfvertrouwen van de vrouwen toe en nemen ze een andere plaats in ten opzichte van
hun man en de gemeenschap. Ze hoeven ook geen schulden meer te maken om aan
eten te komen. Onder de vrouwen zitten zeven vrouwen die HIV besmet zijn. Het project
moet ook helpen om het sociale stigma rond HIV te verminderen. Dit project is al in
2014 gestart. In maart 2015 is het tweede gedeelte van het geld overgemaakt. De
rapportage heeft laten zien dat de vrouwen zeer gemotiveerd zijn en dat ze inmiddels
allemaal een baan hebben gevonden. Begin 2016 heeft het bestuur besloten om een
tweede naaiopleiding voor 25 andere vrouwen te financieren.
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Lady of the Missions in India
De organisatie Lady of the Missions (LTM) verschaft microkredieten aan 51 vrouwen in 7
dorpen in Tamil Nadu. De vrouwen krijgen een opleiding om een bedrijfje te beginnen
zoals geiten houden, verkoop gedroogde vis, papier en touw maken, tassen maken,
verkoop groenten en fruit, melk en melkproducten verkoop en aardewerk maken. Ook
wordt hun geleerd, hoe ze een goede administratie moeten bijhouden. De
microkredieten worden in 10 maanden terugbetaald met een kleine rente. Met dit geld
worden weer andere vrouwen in staat gesteld mee te doen aan de opleiding. LTM houdt
toezicht en ondersteunt waar nodig.
MJUS Bangladesh
MJUS probeert vrouwen uit hun doelgroep op te vangen. De organisatie biedt zeer
goedkope (soms gratis) levensmiddelen aan, evenals een gratis spreekuur bij een
huisarts en gratis medicatie. Tevens organiseert MJUS trainingen waar vrouwen een vak
leren dat hen in staat stelt op een waardige manier te overleven. De Brug steunt sinds
maart 2014 de naaiopleiding van MJUS. Naaimachines zijn aangekocht met steun van De
Brug en worden gebruikt om aan twintig vrouwen het vak te leren gedurende 1 jaar. Na
afloop van de opleiding worden de naaimachines geschonken aan de cursisten. De eerste
cursus is in 2015 afgerond en daarna is er een tweede cursus gestart voor 20 nieuwe
vrouwen.
Mukeba in Congo
Op een voormalig militair terrein in Kinshasa in Congo, is een school gebouwd (Scolaire
des Corbains). Hier krijgen op dit moment 45 vrouwen en 145 kinderen onderwijs. De
vrouwen krijgen een opleiding, gelijktijdig met hun kinderen. Het gaat om
basisvaardigheden als rekenen, schrijven en lezen. Vrouwen wordt daarnaast ook
geleerd hoe ze voor hun eigen gezondheid en die van hun kinderen kunnen zorg dragen.
Het gaat om vrouwen die leven in de zeer arme wijken van de stad en geen kans hebben
gekregen om naar school te gaan of deze niet hebben afgemaakt. De school vraagt een
donatie voor de inrichting van het klaslokaal, de studeerruimte en de kinderopvang.
Tafels en stoelen, vloeren, plafonds, ramen, lesmateriaal, krijtborden, bedjes voor de
kinderopvang, tafels en stoelen voor de kinderopvang, speelgoed, een keukentje om te
kunnen koken voor de kinderen. De Brug heeft dit financieel mogelijk gemaakt.
Pater Puthur in India
De Brug werkt al jaren samen met Pater Puthur met onder meer de verbetering van 850
huizen, door versteviging van de daken. Pater Puthur werkt al bijna 30 jaar op de
missiepost in Tangerpali in Orissa, India. In Tangerpali is sinds 2002 een klein medisch
centrum gevestigd. Het centrum wordt geleid door twee zusters. Wij ondersteunen het
medisch centrum financieel.
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Hiervan kunnen ze een dokter inhuren en medicijnen aankopen. Elk jaar beslissen we
opnieuw of we met de ondersteuning doorgaan. Periodiek krijgen we een verantwoording
wat er met het geld is gedaan. In 2015 voornamelijk vergoeding voor de dokter die
regelmatig langskomt en medicijnen die verstrekt worden.
RAIN in India
RAIN is in 1992 opgericht door 7 vrouwelijke sociaal werksters. Hun doelgroep zijn arme
vrouwen. We hebben RAIN financieel ondersteund bij het opzetten van een
garnalenkwekerij. Hierin zijn een tiental vrouwen komen te werken. Garnalen kweken en
verkopen, betekent een constante bron van inkomsten, meteen al na het eerste jaar.
Met een bescheiden bijdrage wordt dus een aantal gezinnen aan een vast inkomen
geholpen.
REEDS in India
De organisatie REEDS installeert in 7 afgelegen dorpen in Tamil Nadu handpompen. De
bevolking kan zo beschikken over schoon drinkwater. Hierdoor wordt de
gezondheidssituatie verbeterd en de mensen hoeven geen grote afstanden af te leggen
om aan water te komen. De bevolking is zeer arm en onaanzienlijk (Dalits). De mensen
krijgen onderricht in het onderhoud van de installaties. REEDS houdt de supervisie over
dit project. De Brug maakt het project financieel mogelijk.
ROPHE in India
ROPHE is al jarenlang partner van De Brug. Er zijn 25 meisjes geselecteerd die een naaien borduuropleiding krijgen. Doel van dit project is het ontwikkelen van economische
onafhankelijkheid en een inkomen voor achtergestelde meisjes. Dit zijn meisjes uit de
seksindustrie, wezen, kindarbeiders en dochters van verstoten moeders. Het doel is om
deze meisjes een veilig, gezond en ethisch verantwoorde toekomst te bezorgen. ROPHE
beschikt al over naaimachines. Daarnaast krijgen de meisjes een training om ze meer
zelfvertrouwen te geven. Na afronding van de opleiding worden de meisjes begeleid naar
een werkplek. De opleiding is zo succesvol, dat De Brug heeft besloten een 4e cursus te
ondersteunen.
Met ROPHE doen we ook een project voor bijscholing van 75 achtergestelde meisjes.
Vanaf hun vijfde jaar gaan de kinderen naar school. Vaak moeten de kinderen van arme
gezinnen, als ze ouder worden, hun ouders echter helpen en gaan ze niet of nauwelijks
naar school en worden uiteindelijk drop-outs. De bedoeling van het project is dat ouders
en kinderen doordrongen worden van het belang van onderwijs. We zijn begonnen in het
schooljaar 2012-2013 met de schoolopleiding van 53 meisjes die na groep 7 naar de
“high school” gaan. Inmiddels betreft het 75 meisjes.
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Er worden ook 4 seminars voor de moeders van deze kinderen georganiseerd met het
doel dat ze achter hun dochters gaan staan. Van ons geld worden schooluniformen,
schriften en pennen gekocht. Op zaterdag krijgen ze extra les en wat te eten. Zonder
onze ondersteuning zouden ze allemaal van school gaan. De meisjes zitten verdeeld over
10 verschillende scholen. Ze presteren allemaal beter dan de gemiddelde leerlingen en
gaan allemaal over naar de volgende klas. We ondersteunen dit project weer voor het
schooljaar 2015-2016.
Ten slotte heeft De Brug bemiddeld bij het sponsoren van 20 kinderen. We hebben
daarvoor de sponsors gevonden. De financiën lopen via De Brug, ROPHE zorgt voor de
bemiddeling ter plekke.
Silent Work in Senegal
De stichting Silent Work is een instelling die in meerdere Afrikaanse landen prachtige,
succesvolle projecten uitvoert. Zo ook in het arme vissersdorp Fass Boye in het Noorden
van Senegal. Dat dorp heeft een klein ziekenhuis met 20 bedden die altijd bezet zijn.
Om te voorkomen dat de patiënten ook nog een besmettelijke ziekte oplopen, is er voor
kinderen tussen 2 en 14 jaar met een besmettelijke ziekte (zoals cholera, kinkhoest etc.)
in het ziekenhuis geen plaats. Die kinderen worden gewoon vóór het ziekenhuis in het
zand gelegd. Soms zijn het er wel 10. Het is er vaak tegen de 40 graden. Beschutting
tegen de felle zon is er nauwelijks. Wel zijn er de zandstormen van de uitlopers van de
Sahara en af en toe een tropische regenbui. De hygiënische omstandigheden zijn
onvoorstelbaar. De aanpak daarvan blijft beperkt tot het dagelijks aanharken en zo
nodig verversen van het zand. De dorpsbevolking heeft Silent Work om hulp gevraagd
om aan die erbarmelijke situatie een eind te maken. Er is daarom op korte afstand van
het ziekenhuisje nu een apart kinderziekenzaaltje gebouwd. De Brug heeft voor de
financiën hiervan gezorgd.
Stichting Help Flores in Indonesië
De school SDN Klatang op Flores in Indonesië had geen toiletgebouw. De leraren en
leerlingen (44) moesten hun behoefte doen in het bos waar de school staat. De Brug
heeft het mogelijk gemaakt dat er een toiletgebouw is gekomen. Het is opgetrokken van
bamboe en daarna gestukadoord. s’ Avonds worden de toiletten schoongemaakt en op
slot gedaan. De school is er enorm blij mee.
WORD in India
De organisatie WORD wil 12 straatarme vrouwen een opleiding geven in het maken van
deurmatten uit textielresten. Ze doen dat in groepen van vier. Iedere groep krijgt 2
naaimachines en materiaal. Ook wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan
administratie en afzetmogelijkheden.
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Na de opleiding gaan de groepen zelfstandig aan de slag. Van de inkomsten lossen ze
maandelijks een bedrag af en na een jaar kunnen 12 nieuwe vrouwen hetzelfde traject
volgen. WORD begeleidt de vrouwen zeer intensief, ook in de praktijk. De Brug heeft dit
financieel mogelijk gemaakt.

Projecten in 2016
In 2016 heeft De Brug bij het schrijven van deze nieuwsbrief al weer ruim € 14.000 aan
projecten uitgegeven. Het betreft grotendeels een vervolg en afwikkeling van een aantal
projecten van 2015. Meestal boeken we de bijdrage van De Brug in twee termijnen over
naar onze partners. In 2016 hebben we een aantal tweede termijnen van lopende
projecten uit 2015 overgemaakt.
Een nieuw project betreft de Stichting Afrika 2007 in Rwanda. Zij hebben met allerlei
acties geld ingezameld voor het bouwen van een medische hulppost in het afgelegen
bergdorpje Sholi in Rwanda. De ruwbouw van het gebouw is door een lokale aannemer
gedaan. Voor de afbouw is een groep vrijwilligers vertrokken naar Rwanda. Samen met
de bevolking hebben ze deze klus geklaard. Er is een beheerscoöperatie en de regering
zorgt voor medisch personeel. Voor de inrichting moesten nadere acties worden
gevoerd. De Brug ondersteunt dit met een gift voor meubilair.

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Stroomrug 6
8266 JB Kampen
The Netherlands

bankrekening: ABN AMRO NL41 ABNA 0426 3391 69
website
www.de-brug.org
e-mail
contact@de-brug.org

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059267

