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Door SPR gesteunde projecten in 2008

De Stichting Projectactie Rheden
(SPR) steunt kleinschalige projecten
in ontwikkelingslanden. Bij voorkeur
projecten waarmee inwoners van de
gemeente Rheden een directe band
hebben. Met enige regelmaat willen
wij u op de hoogte houden van de
activiteiten van de SPR. Vooral onze
trouwe donateurs hebben er recht op
te weten wat wij met hun bijdragen
hebben gedaan. Maar natuurlijk
moeten wij ook verantwoording aan
de gemeente Rheden afleggen.
Die gemeente stelt al vele jaren een
subsidie beschikbaar voor ons werk.
Daarmee wil de gemeente Rheden
meer draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking creëren
bij haar bewoners. Als u binnen de
gemeente Rheden woont en een actie
voor de derde wereld aan het
voorbereiden bent of via een op te
richten stichting hulp wil bieden, neem
dan eens contact met ons op.
Misschien kunnen wij u op enigerlei
wijze van dienst zijn. Sinds eind vorig
jaar richten we onze blik vooral op de
projecten van Nel en Evert van der
Wissel uit Rheden. Samen met hun
familie zijn zij regelmatig in Arapai
(Uganda) te vinden en zijn daar nauw
betrokken bij het herbouwen van een
hogere landbouw- en veeteeltschool
(900 leerlingen). Ter plaatse starten zij
het ene na het andere deelproject op
(nu de herinrichting van de
bibliotheek). In het volgende nummer
daarover meer of kijk alvast op:
www.projectsoroti.nl






Stichting Komaza uit Dieren met een project in Tsjaad
Bustee Welfare uit De Steeg met projecten in India
SOS Kayamandi uit Dieren met een project in Zuid-Afrika
Stichting Mariposa uit Velp met een project in Peru

Stichting Komaza
In Tsjaad zijn de gezinsinkomsten, voor het grootste deel
afkomstig uit de landbouw, laag en de toegang van de bevolking
tot sociale basisvoorzieningen als gezondheidszorg, schoon
drinkwater en onderwijs is gering. Deze situatie vertaalt zich in
hoge sterftecijfers en een lage levensverwachting. In dergelijke
omstandigheden is specialistische zorg voor geestelijk en/ of
lichamelijk gehandicapten meestal niet de eerste prioriteit. De
meeste geestelijk gehandicapte kinderen hebben niet de
mogelijkheid om naar school te gaan. Speciaal onderwijs
bestaat niet en het regulier onderwijs heeft niet de middelen om
extra voorzieningen te treffen. Vaak nemen deze kinderen geen
deel aan het gewone leven, omdat zij niet geaccepteerd worden.
Vanuit deze achtergrond werd in 1998 het CESER (Centre
d`Education Spécialisée pour Enfants Retardés) opgericht. Het
is het eerste - en tot nu toe enige - instituut in Tsjaad, dat
gespecialiseerd is in het werken met geestelijk gehandicapte
kinderen. >>> pag. 2
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>>> Naast basisonderwijs biedt men
een aangepaste vorm van
beroepsonderwijs (timmeren,
metselen, naaien, tuinbouw, het
fokken van kippen en koeien). Op dit
moment telt CESER 42 leerlingen,
verdeeld over drie niveaus. Het
onderwijzend personeel bestaat uit 14
personen. Het bestuur van de in
Dieren gevestigde Stichting Komaza
werkt nauw samen met het
oudercomité voor wat betreft bepalen
van beleid en het beheer. Doelstelling
is het creëren van mogelijkheden voor
oudere leerlingen om na hun scholing
aangepast werk te verrichten.
Komaza, die het werk van CESER
ondersteunt, organiseerde daarvoor
een brocante- en plantenverkoop in
Dieren.

Bustee Welfare
De Stichting Bustee Welfare (met een
Nederlandse dependance in De
Steeg) helpt ongeveer 300 kinderen in
India (Calcutta). Voor hun ouders
(m.n. analfabetische moeders) zijn er
cursussen op het gebied van voeding,
gezondheid, hygiëne, gezinsplanning
en onderwijs.

Stichting Mariposa Peru
Mariposa financiert kleinschalige
projecten in Peru. Daarbij moet
gedacht worden aan bijv. het
opstarten van een gaarkeuken, steun
bij de bouw van een kleuterschool etc.
Deze projecten zijn vooral gericht op
verbetering van de sociale en
emotionele leefomstandigheden van
kinderen en hun directe omgeving.

Op dit moment is Mariposa nog steeds druk doende met de
bouw van drie lokalen voor een kleuterschool en de bouw van
een comedor (=gaarkeuken) voor de meest arme kinderen in de
omgeving van Cajamarca. De school is nu zo goed als klaar.
Alle lokalen zijn gebouwd evenals een drama/speellokaal en
een gaarkeuken. Naast deze ruimtes speciaal voor de
kleuterschool zijn er in het gebouw nog diverse andere ruimtes
die te zijnertijd hun invulling zullen krijgen. Die kunnen dan
worden gebruikt voor de directie, het secretariaat en een
rustruimte voor kinderen die zich niet lekker voelen.
Met de bouw van deze kleuterschool wil Mariposa kinderen een
goede basis geven voordat zij naar de basisschool gaan.
Femke Arends, voorzitter van de Stichting, verblijft regelmatig in
Peru en weet als geen ander wat nodig is voor deze kansarme
kinderen.
Meer informatie vindt u op: www.stichtingmariposaperu.nl
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Stichting SOS Kayamandi
De Stichting SOS Kayamandi wordt al
een aantal jaren door de SPR
gesteund. In 2008 is men met een
weeshuis gestart. Sinds 8 november
van dat jaar zijn zij sponsor van het
Vineyardhouse, waar weeskinderen
liefdevol worden verzorgd door een
lieve pleegmoeder. SOS-Kayamandi
is er trots op dat dit eerste weeshuis in
Kayamandi nu geopend is.
Tengevolge van HIV/AIDS zijn er al
meer dan 300 weeskinderen in de
township. Daarvan kunnen er nu 8
worden opgevangen (jan. 2009).
SOS-Kayamandi betaalt € 500,= per
maand voor het levensonderhoud van
de kinderen en het salaris van de
pleegmoeder. De bouw en verbouw
van het weeshuis is volledig
gesponsord door een Zuid-Afrikaanse
bouwonderneming, kosten; € 50.000!
Op het weeshuis is een tweede
woonlaag gerealiseerd, waar nog
eens 6 weeskinderen opgevangen
kunnen worden. Bij voldoende
financiële middelen kan de Stichting
dan voor nog eens 6 weeskinderen
gaan zorgen.
Om aan die financiële middelen te
komen organiseerde SOS-Kayamandi
op zaterdag 13 juni j.l. een
wijnproeverij op Kasteel Middachten in
De Steeg. Het was een prachtige
avond, die werd geopend door de
heer Hans Dijkstal. Men heeft volop
genoten van de wijn (alle flessen
werden verkocht), de muziekensembles en natuurlijk de
Kasteeltuin.
De opbrengst van die avond kwam
uiteraard geheel ten goede aan de
kinderen van Kayamandi.
Even daarvoor, in de eerste week van
juni, was de Stichting vijf dagen lang
op de Kasteelfair bij Outdoor
Gelderland te zien. In hun standje
verkochten ze o.a. sieraden, kaarten
en kalenders.

Bestuursleden van de Stichting bezoeken Kayamandi
regelmatig, uiteraard op eigen kosten. Voorzitter Bea Lanting uit
Dieren en penningmeester Ronald Verhoef waren er nog in
januari. Zie voor meer informatie: www.sos-kayamandi.nl

Bedankjes
Door de welwillende medewerking van Diepenmaat Uitgeverij en
Ontwerp uit Dieren was het een aantal jaren mogelijk onze
Nieuwsbrief te laten verschijnen in een voor ons doen luxe
uitvoering. We willen de familie Diepenmaat daarvoor nog
hartelijk danken. Toch heeft het bestuur van de SPR besloten
over te stappen op een eenvoudiger uitvoering van de
Nieuwsbrief om de kosten die ervoor worden gemaakt verder
terug te dringen.
De SPR kiest er duidelijk voor zoveel mogelijk geld aan
projecten in de derde wereld te besteden.
Tot slot zijn we natuurlijk erg blij dat we nog steeds kunnen
rekenen op een aantal trouwe en gulle gevers van geld, onze
donateurs. Zonder hen geen SPR.
Onze hartelijke dank daarvoor.
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Bestuur SPR

Ja, ik wil het werk van de Stichting Projectactie Rheden graag
ondersteunen. Daarom meld ik mij hierbij aan als donateur.

Hans Teune (voorzitter),
Hoflaan 32,
6953 AM Dieren
0313-423046
Kajo Koolen (secretaris),
Loohof 12,
6956 CN Spankeren 0313-420117

Naam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
Datum

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Ad de Ruiter (penningmeester),
P. van Anrooylaan 29,
6952 CW Dieren
0313-427439

Ik machtig hierbij tot wederopzegging de Stichting Projectactie
Rheden om maandelijks een bedrag van € ________________

Gemma Becks,
Parkweg 14,
6994 CN De Steeg

Rekeningnummer
026-4953337

Hilde Brekelmans,
Smidsallee 14,
6994 BJ De Steeg

026-4952480

als donatie af te schrijven van mijn bank- of girorekening.

________________________________

Handtekening:

Opsturen naar Stichting Projectactie Rheden
t.n.v. K. Koolen,

Sylvia Kuurstra,
Iepenhof 4,
6951 WG Dieren

0313-427682

6956 CN Spankeren

Jack Palm,
Zanderskamp 138,
6983 CB Doesburg

0313-475694

colofon

Loohof 12
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Ineke Rijssenbeek
Beekhuizenseweg 18A,
6881 AJ Velp
026 3615692

Secretariaat:
K. Koolen
Loohof 12
6956 CN Spankeren
Email: k.koolen@versatel.nl
Bank:

ING-bank Dieren

tel. 0313-420117

rek.nr. 68.80.14.798

Redactie:
Hilde Brekelmans en Kajo Koolen
Copij:
de diverse stichtingen en Kajo Koolen
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