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DE BRUG
Nieuwsbrief jaarvergadering 2018
Oproep voor jaarvergadering 2018
De Brug bestaat 40 jaar.
Beste leden en sympathisanten van De Brug,
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse BRUG-avond. Deze wordt gehouden op
donderdag 17 mei 2018, aanvang 19.30 uur, in het gebouw van ABN AMRO
Verzekeringen, Grote Voort 247, 8041 BL te Zwolle. De verwachte eindtijd is 22.00 uur.
Het wordt een heugelijke avond. Onze vereniging bestaat 40 jaar. In 1978 besloten 12
werknemers van de Amro Bank in Zwolle om een vereniging voor ontwikkelingshulp op
te richten. Doel was om directe hulp te verlenen aan de allerarmsten. Rechtstreeks om
zo veel mogelijk betrokkenheid te hebben bij de gekozen projecten.
Om dit te vieren nodigen we jullie van harte uit om de Brugavond op 17 mei bij te
wonen. We willen dan na de pauze samen met jullie terugkijken op 40 jaar De Brug. Aan
de hand van een presentatie staan we stil bij onder meer het ontstaan van De Brug, de
hoogtepunten, maar ook de dieptepunten.
Voor de pauze staat het formele deel van de jaarvergadering op de agenda. Het
jaarverslag over 2017 wordt besproken en het gevoerde projectbeleid zal worden
toegelicht. Drie van de vijf bestuursleden (Tiem van Dalfsen, Jan Fien en Ron Mannen)
zijn aftredend. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. Andere kandidaten zijn welkom, zij
moeten zich voor de vergadering melden. De kascommissie doet verslag van haar
bevindingen en er moet een nieuw lid van die commissie worden benoemd.
De agenda voor de jaarvergadering, de notulen van de vorige jaarvergadering en het
jaarverslag zijn te downloaden vanaf onze website www.de-brug.org.
Wij hopen dat u de avond zult bijwonen om samen met ons stil te staan bij 40 jaar De
Brug.
Tot donderdag 17 mei.

Oproep !!!
Koopt u weleens spullen via internet. Doe dat dan via deze link van SponsorKliks
http://tinyurl.com/de-brug-sponsorkliks. Voor elk product dat u koopt via een website
die hierbij is aangesloten krijgt De Brug een deel. Het kost u verder niets en het levert
De Brug geld op. Doen dus.
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Nieuws van het bestuur
In 2018 bestaat De Brug 40 jaar. Onze doelstelling vanaf het begin namelijk “directe
hulp aan de allerarmsten” staat nog steeds. Aan de ene kant is het natuurlijk te
betreuren dat dit anno 2018 nog nodig is maar aan de andere kant heeft onze
doelstelling wel gewerkt en bestaan we nog steeds. Uniek aan onze werkwijze is dat we
ons niet concentreren op één project in een bepaald land maar meerdere projecten
uitvoeren op verschillende continenten. We kiezen voor kleinschalige projecten waarbij
we toch het verschil kunnen uitmaken. Meer over onze geschiedenis kunt u horen op
onze jaarvergadering van 17 mei aanstaande.
In 2017 zijn onze inkomsten nagenoeg gelijk gebleven aan 2016. We zien wel dat we
een aantal opzeggingen hebben gehad van leden maar er komen ook nieuwe leden bij.
Daarnaast hebben we in 2017 weer een aantal bijzondere baten mogen ontvangen zoals
opbrengsten van een collecte van een kerk. In 2017 hebben we een zestal projecten
kunnen doen, daarover leest u meer verderop in de nieuwsbrief.
In 2016 hebben we een project gedaan met Wilde Ganzen, namelijk naaiopleiding voor
50 vrouwen via ROPHE in India. In 2017 heeft dit geen vervolg gekregen deels omdat
het project van ROPHE doorliep in 2017 en deels omdat we geen geschikt project voor
samenwerking hadden. De contacten zijn wel gebleven en op dit moment zijn we in
overleg om de samenwerking van Wilde Ganzen met ROPHE voort te zetten.
In het beleidsplan hebben we ons voorgenomen om actie te ondernemen om onze
inkomsten te verhogen. In 2017 zijn de inkomsten ongeveer gelijk gebleven. Momenteel
zijn er plannen om te zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen. We willen dit jaar een
aantal instanties gaan benaderen om te kijken of we een financiële bijdragen van hen
zouden kunnen krijgen. Op zich zien we daar wel mogelijkheden toe maar het is wel een
arbeidsintensief traject. Op de jaarvergadering op 17 mei vertellen we jullie daar graag
meer over. Acties en ideeën om de inkomsten te verhogen zijn uiteraard welkom.
We hebben ons eind 2016 aangesloten bij SponsorKliks. Als je via deze website online
iets bestelt, krijgt De Brug daar een bepaald percentage van. Echter de opbrengst
daarvan valt toch tegen. Dus graag aandacht hiervoor, als je iets via internet bestelt doe
het dan via SponsorKliks(zie ) http://tinyurl.com/de-brug-sponsorkliks. Het kost je niks
en het levert De Brug geld op.
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 2017
In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de in 2017 gefinancierde projecten
op alfabetische volgorde. Deze projecten zijn ook op de website omschreven, met daar
waar beschikbaar voorzien van foto’s.
Land
India, Tamil
India, Tamil
India, Tamil
India, Tamil
Mauritanië
Kenia

Nadu
Nadu
Nadu
Nadu

Organisatie

Bedrag

Korte omschrijving

ARMDS
Pater Puthur
ROPHE
ROPHE
Silent Work
Stichting Wenzi

€
€
€
€
€
€

Aanschaf Riksja vervoer schoolkinderen
Bijdrage medisch centrum
Schoolopleiding
Kindersponsoring
Generator voor opleidingscentrum doven
Bijdrage landbouwproject

Totaal 2016

2.455
1.500
3.775
2.835
4.500
3.000

€ 18.065

In ons beleidsplan hebben we aangegeven dat we onze projecten meer willen spreiden
over andere continenten dan Azië, met name Afrika en Latijns-Amerika. In 2017 is dit
verder gerealiseerd.
Hierna geven wij per project een korte toelichting.
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. Na drie jaar heeft de overheid de
financiering van de school overgenomen. Daarnaast heeft ARMDS voor de gehandicapte
leerlingen, die de “special school” verlaten een vervolgopleiding opgezet. Zij leren o.a.
kaarsen en pakpapier maken.
Vorig jaar heeft ARMDS ons gevraagd om hen financieel te ondersteunen bij de aanschaf
van een Riksja. Een aantal leerlingen woont te ver van de school verwijderd om
zelfstandig naar school te gaan. Als ze geen vervoer hebben zullen ze niet (meer) naar
school gaan. Men wil een Riksja aanschaffen om deze kinderen te halen en te brengen.
Daarnaast kan deze worden ingezet voor andere doelen, zoals mensen naar het
ziekenhuis brengen. De Brug heeft deze aanschaf mogelijk gemaakt.
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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 40 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 met een jaarlijkse bijdrage.
Hiervan kunnen ze een dokter inhuren en medicijnen aankopen. Elk jaar beslissen we
opnieuw of we met deze ondersteuning doorgaan. Periodiek krijgen we een
verantwoording wat er met het geld is gedaan. In 2017 voornamelijk vergoeding voor de
dokter die regelmatig langskomt en medicijnen die gratis verstrekt worden.
ROPHE in India
ROPHE is al jarenlang partner van De Brug. Met ROPHE doen we 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 meer naar school en worden het 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.
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. Er worden ook 4 seminars voor de moeders van deze kinderen georganiseerd met
het doel dat ze achter hun dochters gaan staan. De meisjes zitten verdeeld over 10
verschillende scholen. Ze presteren allemaal beter dan de gemiddelde leerling en gaan
allemaal over naar de volgende klas. We ondersteunen dit project weer voor het
schooljaar 2017-2018.
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.
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Silent Work
Silent Work richt zich op de vergeten kinderen in Afrika. Zij ondersteunt kleinschalige
lokale initiatieven. Voorzitter is Wiljo Woodi Oosterom. Wiljo is in 2016 op onze
jaarvergadering geweest en heeft ons verteld over haar eigen ervaringen in Afrika,
vooral Mauritanië. Ze woont voor de helft van de tijd in Mauritanië en voor de andere
helft in Nederland. Ze is getrouwd met een Mauritaniër, Demba Abou Ba. Samen voeren
zij de supervisie over de projecten van Silent Work.
Silent Work is al twintig jaar actief in diverse landen in Afrika. De lokale leefwijze van de mensen
in Afrika is het uitgangspunt voor hun aanpak. In 2015 hebben we een zaaltje voor kinderen bij
een ziekenhuis in Senegal gefinancierd. Hierdoor hoeven deze kinderen niet meer buiten
behandeld te worden.
In Nouakchott in Mauritanië hebben zij een opleidingscentrumcentrum voor dove jongeren tot
stand gebracht. Het is een leerwerkproject voor dove jongeren die vaak wel een vak beheersen
maar door communicatieproblemen dit vak in de praktijk niet of nauwelijks kunnen uitoefenen. Er
zijn op vier vakgebieden leerwerkprojecten gestart met 30 jongeren elk. Vanaf het begin generen
ze inkomsten die in de loop der tijd zullen stijgen. Na drie jaar kunnen ze hun eigen vak
uitoefenen en maken ze plaats voor nieuwe jongeren. Het centrum functioneert alleen als er
voldoende elektriciteit beschikbaar is. Daarom is met behulp van De Brug een generator
aangeschaft die hiervoor moet zorgen.
Stichting Wenzi
De Stichting Wenzi zet zich in voor beter onderwijs in Kenia. Oprichter is Willie de Bruijn
die via een project van Teachers-4-Teachers in aanraking kwam met het onderwijs in
Kenia. Daar kwam ze in gesprek met lokale collega’s en heeft toen Stichting Wenzi
opgericht met als doel zich blijvend in te zetten voor een beter onderwijs voor de
kinderen in Kenia. Daarvoor is een studiefonds opgericht. Kinderen die de basisschool
hebben afgerond kunnen via dit fonds door naar het voortgezet onderwijs. Daarvoor
krijgen ze 50% van de kosten uit dit fonds. De rest moeten de ouders bijdragen. Ook
worden er extra leerkrachten uit dit fonds betaald, om het onderwijs te verbeteren.
Daarnaast doen ze in hun werkgebied in Kenia nog een aantal andere projecten. Eén daarvan is
een landbouwproject waarmee ze willen proberen de opbrengst van de landbouw te verhogen en
te differentiëren. Daarvoor willen ze een leercentrum starten op het terrein van de school. De
oudste schoolkinderen en hun ouders leren nieuwe landbouwtechnieken en andere gewassen zoals
groentes te verbouwen. Nu is dat veelal maïs.
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De helft van de opbrengst is voor de school de helft voor de mensen. Zo wordt de school meer
selfsupporting. Er zijn voor de irrigatie twee watertanks geplaatst waaruit de planten worden
besproeid via een pijpleiding met gaatjes en is er een waterdoorlatend doek gespannen boven de
plantjes om ze te beschermen tegen de zon. Dit is mogelijk gemaakt door De Brug.

Projecten in 2018
In 2017 heeft De Brug net iets meer uitgegeven aan projecten dan wat er in dat jaar aan
inkomsten is binnengekomen. Onze reserve is daarom iets afgenomen tot een minimaal
niveau. In 2018 zullen we de uitgaven aan onze projecten daarom moeten beperken tot
onze verwachte inkomsten.
We hebben in 2018 al wel besloten om Pater Puthur weer voor € 1.500 te ondersteunen
met een bijdrage voor het medisch centrum.
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