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DE BRUG
Nieuwsbrief jaarvergadering 2019
Oproep voor BRUG avond 11 april
Mariska van Dalfsen verteld over haar werk in Peru
Beste leden en sympathisanten van De Brug,
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse BRUG-avond. Deze wordt gehouden op
donderdag 11 april 2019, 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.
Voor de pauze staat het formele deel van de jaarvergadering op de agenda. Het
jaarverslag over 2018 wordt besproken en het gevoerde projectbeleid zal worden
toegelicht. Twee van de vijf bestuursleden (Wim Docter en Allard van der Meer) 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.
Na de pauze is Mariska van Dalfsen onze gast. Zij zal vertellen over haar werk met de
Stichting Warmayllu in Peru. Deze stichting zet zich in voor onderwijs die gebaseerd is
op locale kennis en tradities. In het verleden hebben we deze opleiding ondersteund.
Verleden jaar hebben we een bijdrage geleverd aan het opzetten van een eigen
kledinglijn van de vrouwen van de Shipibo indianen. We verheugen ons op de komst van
Mariska en hopen op een inspirerende avond met haar.
Tot donderdag 11 april.

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
Het jaar 2018 heeft gestaan in het teken van het 40 jarige bestaan van De Brug. 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 nu 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 maken. In de jaarvergadering van 2018
hebben we samen met de leden uitgebreid stilgestaan bij dit jubileum.
In 2018 zijn onze inkomsten iets gestegen ten opzichte van 2017. We zien wel dat we
een aantal opzeggingen hebben gehad van leden maar er komen ook nieuwe leden bij.
Daarnaast hebben we in 2018 weer een aantal bijzondere baten mogen ontvangen zoals
opbrengsten van een collecte van een kerk. In 2018 hebben we een zestal projecten
kunnen doen. We hebben weer een project gedaan met Wilde Ganzen, namelijk
naaiopleiding voor 50 vrouwen via ROPHE in India. Dat hebben we in 2016 ook al
gedaan. Hierover is uitgebreid contact geweest met Wilde ganzen met name ook over
het toezicht en nazorg voor de vrouwen. Meer over onze projecten in 2018 leest u
verderop in deze nieuwsbrief. Op de website vindt u ook meer informatie en zijn er ook
foto’s te zien van de verschillende projecten.
In 2018 hebben we de banden met AAV weer aangehaald. Er is overleg geweest met de
directie. Beide partijen willen zich inzetten voor een betere samenwerking en het beter
voor het voetlicht brengen van het wel en wee van De Brug binnen AAV. Er heeft een
gesprek plaats gevonden met vier medewerkers binnen AAV over hun kijk op De Brug.
Na nadere kennismaking waren alle vier enthousiast over de werkwijze van de Brug.
Inmiddels plaatsen we regelmatig een stukje op SAM en deelt De Brug in de opbrengst
van een kunstveiling die begin 2019 heeft plaatsgevonden.
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 2018
In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de in 2018 gefinancierde projecten.
Deze projecten zijn ook op de website omschreven, met daar waar beschikbaar voorzien
van foto’s.
Land

Organisatie

Bedrag

Korte omschrijving

India, Orissa
India, Tamil Nadu
India, Tamil Nadu
India, Tamil Nadu
Senegal
Peru
Congo

Pater Puthur
ROPHE
ROPHE
ROPHE
Silent Work
Warmayllu
Mukeba

€
€
€
€
€
€
€

Bijdrage medisch centrum
Schoolopleiding
Naaiopleiding
Kindersponsoring
Opleiding ouders van dove kinderen
Opzetten eigen kledinglijn Shipibo vrouwen
Ondersteuning school

Totaal 2018

1.500
1.800
3.624
4.725
3.182
4.000
583

€ 19.414

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
2018 is dit verder gerealiseerd.
Hierna geven wij per project een korte toelichting.
Pater Puthur in India
De Brug heeft jaren samen gewerkt met Pater Puthur met onder meer het aanleggen
van een groot aantal waterpompen en de verbetering van bijna 1000 huisjes, door
versteviging van de daken. Pater Puthur heeft inmiddels een respectabele leeftijd
bereikt en is in de loop van 2018 met pensioen gegaan. We hebben kennis gemaakt
met zijn opvolger Pater Sequeira. Hij gaat het werk van Pater Puthur op de
missiepost in Tangerpali in Orissa, India voortzetten.
In Tangerpali is sinds 2002 een klein medisch centrum gevestigd. Het centrum wordt
geleid door twee zusters. Wij ondersteunen het medisch centrum al een aantal jaren
met een vaste jaarlijkse bijdrage. Hiervan kunnen ze periodiek een dokter inhuren en
medicijnen aankopen. En de nodige medisch zorg geven voor de mensen die dit niet
kunnen betalen.

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

4

DE BRUG
Nieuwsbrief jaarvergadering 2019
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 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 2018-2019. We hebben wel afgesproken dat er
geen nieuwe meisjes meer bijkomen daarom zal de komende jaren onze bijdrage
langzaam steeds minder worden.
Daarnaast ondersteunen we ROPHE bij een naai- en borduuropleiding. Er zijn 25
vrouwen geselecteerd die een naai- en borduuropleiding krijgen. Doel van dit project
is het ontwikkelen van economische onafhankelijkheid en het verkrijgen van een
inkomen voor achtergestelde meisjes. Dit zijn vrouwen uit de seksindustrie, wezen,
kindarbeiders en dochters van verstoten moeders. Het doel is om deze vrouwen een
veilig, gezond en ethisch verantwoorde toekomst te bezorgen. Daarnaast krijgen de
vrouwen een training om ze meer zelfvertrouwen te geven. Na afronding van de
opleiding worden de vrouwen begeleid naar een werkplek. Dit project doen we samen
met Wilde Ganzen die voor een derde deel van de kosten zorg draagt.
Over dit project hebben we lang gediscussieerd, enerzijds omdat we dit nu al een
groot aantal jaren doen en daardoor een permanent karakter krijgt wat niet past
binnen de doelstelling van De Brug. Anderzijds omdat met name van de kant van
Wilde Ganzen is aangegeven dat het goede zaak zou zijn om deze meisjes na afloop
van de opleiding ook te monitoren. Dit heeft er toe geleid dat we ROPHE hebben
aangegeven dat we dit project nu voor het laatst doen. Ze moeten zelf voor een
andere meer permanente wijze van financiering gaan zorgen. Dat hebben ze goed
opgepakt, de deelnemende meisjes moeten na afloop van de opleiding nu een aantal
jaren een bijdrage van hun salaris betalen aan ROPHE. Daarnaast hebben ze een
speciale programma Coordinator aangesteld. Deze gaat regelmatig contact hebben
met de vrouwen om hun ontwikkeling te volgen. Bovendien gaat hij bedrijven
bezoeken waar ze werkzaam zijn. Voorts zullen er bijeenkomsten zijn voor vrouwen
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die de opleiding eerder hebben gevolgd.
Ten slotte heeft De Brug bemiddeld bij het sponsoren van 21 kinderen. We hebben
daarvoor de sponsors gevonden. De financiën lopen via De Brug, ROPHE zorgt voor
de bemiddeling ter plekke.
Silent Work
Silent Work richt zich op de vergeten kinderen in Afrika. Zij ondersteunt 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.
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
in de buitenlucht behandeld te worden. In 2017 hebben we een generator gefinancierd voor
een opleidingscentrum in Nouakchott in Mauritanië.
Silent Work speelt een leidende rol in het ontwikkelen van gebarentalen en onderwijsmethoden
voor dove kinderen in verschillende Afrikaanse landen. Ze zijn nu een communicatiecursus aan
het opzetten tussen ouders en kinderen. Aan de ouders worden dezelfde gebaren geleerd als
de kinderen hebben geleerd. Dit gebeurt door de leerkracht van de school. Daarnaast worden
visuele elementen ingezet om te kunnen communiceren met de kinderen en wordt ingegaan op
de pedagogiek voor dove kinderen. Dit project is een soort pilot. Silent Work wil dit promoten
in verschillende landen in Afrika. Hierbij gaat gewerkt worden met het zogenaamde train de
trainers principe.
Warmayllu in Peru
Dit project is aangevraagd door de Stichting Warmayllu. Het is een stichting die zich inzet voor
beter onderwijs, gebaseerd op de locale kennis en tradities van de indianen in de Andes en de
Amazone in Peru. Ze hebben een onderwijsplan ontwikkeld dat door de overheid is
geaccepteerd en een middelbare school gesticht. De initiatiefneemster van Warmayllu is
Mariska van Dalfsen. Zij komt uit Genemuiden, maar woont al jaren in Peru. Mariska is onze
gast op onze jaarvergadering van De Brug in de IJsseltoren op donderdagavond 11 april, om te
vertellen over haar werk.
Warmayllu heeft met de Shipibo vrouwen in een aantal dorpen vrouwenkringen opgericht.
Deze vrouwengroepen hebben Warmayllu gevraagd te helpen met het opzetten van een eigen
kledinglijn. Dit is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Brug. Hiervoor hebben 25
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vrouwen een intensieve training gekregen in kleding ontwerpen, naaien, zeefdrukken en
borduren. Ze hebben inmiddels een kledinglijn gelanceerd met eigen ontwerpen en opdrukken.
De verkopen vinden plaats op markten, culturele evenementen en via Internet. Dankzij de
verkopen zijn nieuwe stoffen gekocht. Het uiteindelijke doel is dat de vrouwen een eigen
bedrijfje en een eigen kledingmerk gaan runnen.
Mukeba in Conga
In 2018 ontvingen we een bijdrage van de adventscollecte. Deze bijdrage is in overleg met de
betrokkenen overgemaakt aan Mukeba in Congo. Zij hebben in Kinshasa een school gebouwd
waar naast kinderen ook volwassenen een opleiding krijgen. Het gaat om basis vaardigheden
als rekenen, lezen en schrijven. In 2015 en 2016 is met behulp van De Brug de inrichting van
een aantal ruimtes mogelijk gemaakt. Hier zal ook de bijdrage van 2018 aan worden besteed.

Projecten in 2019
Onze vereniging heeft op dit moment een beperkte reserve. In 2019 zullen we de
uitgaven aan onze projecten daarom moeten beperken tot onze verwachte
inkomsten.
We hebben in 2019 al wel besloten om Pater Sequeira (voorheen Pater Puthur) weer
voor € 1.500 te ondersteunen met een bijdrage voor het medisch centrum. Dit heeft
wel geleid tot een discussie binnen het bestuur. Deze vorm van hulp past feitelijk niet
binnen onze doelstelling. Onze projecten zijn van tijdelijke aard en moeten leiden tot
een verbeterde leefsituatie voor een bepaalde groep mensen. Dat is hier niet het
geval. Nog jaren lang doorgaan met de niet structurele hulp aan de missiepost past
daarom niet bij De Brug. Dit hebben we in de afgelopen jaren ook al duidelijk naar
Pater Puthur aangegeven. We willen aan de andere kant niet meteen stoppen met
onze bijdrage. We hebben nu Pater Sequeira duidelijk aangegeven dat we met deze
hulp gaan stoppen. Dit jaar doneren we nog € 1.500 en volgend jaar nog € 750.
Warmayllu heeft een vervolgaanvraag gestuurd met de plannen voor 2019. Zij wil de
kledingactiviteiten van de Shipibo vrouwen op een hoger plan zien te krijgen. Daarvoor
moet de website en -shop worden afgemaakt, er zijn plannen voor een museum, annex
atelier, annex winkel, in het dorp San Francisco, workshops zijn in voorbereiding en
contact worden gezocht met vergelijkbare kledingzaken en Lima en Cusco. Het totale
budget voor Menin Nomabo (vrouwen die hun eigen weg creëren) is een 7.000,- euro.
Dat hebben wij nu niet, dat weet Mariska ook, maar we zouden kunnen beginnen met
1.000,- euro. Dat is voldoende voor de gebudgetteerde aankoop van materialen en
equipment.
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