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Stichting Salek

Hierbij weer onze jaarlijkse
Nieuwsbrief. Graag houden wij u op
de hoogte van de activiteiten van de
Stichting Projectactie Rheden (SPR).
De SPR steunt al sinds 1974
kleinschalige projecten in
ontwikkelingslanden.
Het betreft projecten aangedragen en
georganiseerd door inwoners van de
gemeente Rheden.
Het bestuur van de SPR ziet erop toe
dat de geschonken gelden ook
daadwerkelijk worden besteed aan de
voorgelegde projecten.
In deze Nieuwsbrief laten we zien
welke projecten zoal door de SPR
worden gesteund en waar u weer aan
hebt bijgedragen. Onze hartelijke
dank daarvoor.
Onze contacten met initiatiefnemers
van ontwikkelingsprojecten uit de
gemeente Rheden worden steeds
intensiever. Dit leidde er bijvoorbeeld
toe om samen met Salek en Arapai op
18 juni een Afrikadag op kasteel
Middachten in De Steeg te
organiseren. De SPR was daar ook
vertegenwoordigd met een eigen
stand. Het aantal bezoekers (naar
schatting ruim 200) was wat minder
dan we hadden gehoopt, maar toch
kon na afloop een aardig geldbedrag
op de rekening van beide organisaties
worden bijgeschreven.
Nieuws over de SPR kunt u
binnenkort ook volgen via onze
website: www.spr-rheden.
Deze is al wel “in de lucht", maar moet
nog wel worden uitgebouwd.

SALEK staat voor Stimuleer Afrikaans Leven door Educatie voor
Kinderen. De stichting Salek uit Rheden is in Nigeria aan een
ambitieus project begonnen, de bouw van een schoolgebouw in
Namu voor ruim 2000 kinderen!
Allereerst werd een watertoren gebouwd, onderdeel van het
grootse project, die in eerste instantie gebruikt wordt voor het
water wat nodig is voor de bouw van de school en die later
wordt ingezet om de toiletblokken van water te voorzien.
De watertoren kostte 12.000 euro en is inmiddels gerealiseerd.
Nu is het de hoogste tijd om geld in te zamelen voor de bouw
van het eerste schoolgebouw.

watertoren in Namu

Het heeft Namu niet meegezeten de laatste tijd. Vorig jaar nog
is er een groot deel van het dak weggevaagd van één van de
weinige gebouwen die nog kon worden gebruikt.
Daarom is het belangrijk dat er nu een gebouw van goede
kwaliteit wordt neergezet. Er moeten uiteindelijk wel ruim 2000
kinderen in gehuisvest worden. Voor dit ambitieuze project is
heel veel geld nodig, zo’n 60.000 euro.
De enthousiaste vrijwilligers van Salek gaan ervoor!
Zie ook: www.salek.nl
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Rotary Doctors
Jan van der Hoeve, die tot begin van
dit jaar een huisartspraktijk had in
Dieren, heeft bij zijn afscheid van zijn
patiënten een geldbedrag van 3.000
euro gekregen om te besteden aan
een ontwikkelingsproject in Kenia.
Dit bedrag is tot 4.000 euro aangevuld
door de SPR.
Hierbij het verslag van Jan.

De muren van het kerkje zijn opgetrokken van een bewapening
van takken, gevuld met leem en afgepleisterd met een dunne
laag cement. Voorin hangen twee vrijwilligers uit de buurtschap
een groot zwart zeil op aan de lage balken, de scheiding tussen
de wachtkamer en de spreekkamer. Naast mij zit de nurse, die
mij ter zijde staat en het Swahili vertaalt. Achter in de kerk
installeert zich de laborant met zijn microscoop om de malaria,
de bloedarmoede, de bilharzia, de amoebendysenterie te
onderzoeken en ook de bloedsuikers te bepalen en de
urineweginfecties vast te stellen. Er is ook vitaminegebrek bij de
”cow people”, rondtrekkende veehoedende nomaden, maar ook
allerlei worminfecties en soms erg vieze zweren en schimmels.
Verder is er de “pharmacy assistant” met grote kisten met (up to
date) medicatie en de chauffeur, die veel administratie doet.
Met meerdere mensen, vaak ter zake zeer deskundigen, heb ik
in Kenia de mogelijkheden besproken om het bedrag dat ik uit
Dieren mee heb kunnen nemen een goede bestemming te
geven. Uiteindelijk heb ik besloten om het bedrag te besteden
aan de opleiding van (medisch) personeel. Onze
laboratoriumman bijvoorbeeld wil graag een vervolgopleiding
doen waar hij in principe voor aangenomen is en waar hij
volgend jaar aan kan beginnen. In het traject van besprekingen
en aanmelding ben ik betrokken geraakt.
Het is natuurlijk fantastisch om een enthousiast iemand zo’n
kans te kunnen geven. Het fonds is dan groot genoeg om
meerdere mensen hiervan te laten profiteren”.

Nieuwsbrief SPR per e-mail?
Jan van der Hoeve in Kenia

“Project Kenia
Ik heb dit jaar zes weken in Kenia
gewerkt op het platteland als arts in
een team met vier Kenianen. We
bezochten iedere dag met een grote
jeep een andere locatie waar we
spreekuur hielden, meestal in een
klein kerkje.
De bevolking is zonder uitzondering
erg arm maar iedereen kleedt zich
echt mooi voor de dokter. Als je aan
komt rijden zit er al een kleurige groep
patiënten buiten te wachten.
Sommigen mensen hebben er dan al
vele kilometers lopend opzitten.

De SPR gaat vanaf nu de Nieuwsbrief ook per e-mail
verspreiden. Niet iedereen is er namelijk van gecharmeerd een
hoop papier in de brievenbus te krijgen. Ook het kostenaspect
voor onze stichting speelt daarbij natuurlijk een rol. Veel liever
besteden we dat geld aan het ondersteunen van projecten.
Als u deze Nieuwsbrief in de toekomst per e-mail wilt
ontvangen, laat ons dat dan weten en stuur daarvoor een e-mail
naar: k.koolen@versatel.nl.

Door SPR recentelijk gesteunde projecten






Stichting Komaza uit Dieren met een project in Tsjaad
Stichting Mariposa uit Velp met een project in Peru
Stichting Salek uit Rheden met projecten in Afrika
Stichting Sari uit Ellecom met projecten in India
Arapai uit Rheden, projecten in Uganda
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Arapai
Nel en Evert van der Wissel uit
Rheden zijn al bijna 10 jaar druk
doende in de stad Soroti in Uganda
verschillende projecten van de grond
te krijgen. Het maakt hen niet uit of
het nu gaat om een dovenschool, een
landbouwschool of het opknappen
van een bibliotheek.
Hun uitgangspunt is dat je geld en
energie moet steken in projecten en
mensen die de mogelijkheid hebben
er zelf een succes van te maken.
Mede door de inspanningen van het
echtpaar van der Wissel is de
landbouwschool Arapai de afgelopen
10 jaar in leerlingenaantal gegroeid
van 200 naar 1000 leerlingen.
Recent heeft de school de status van
Universiteit gekregen. Evert heeft
reeds contacten gelegd voor
uitwisseling van kennis met de
Wageningen Universiteit.
Twee Wageningse ICT-studenten
helpen de leerlingen in Soroti met
computer en Internet.

Ook worden er ter plekke geiten en kippen gehouden. Als
onderdeel van hun opleiding wordt dit alles onderhouden door
de wat oudere leerlingen. Alle kinderen wonen ook op school in
daarbij behorende slaapzalen. Zestien kinderen kunnen hun
schoolgeld niet meer betalen omdat ze ofwel wees zijn of uit een
heel arme familie komen. Arapai zet zich graag in voor hun
toekomst. Dit is hun website: www.projectsoroti.nl

Stichting Sari
In 2011 zal de SPR steun gaan verlenen aan de stichting Sari
(Support Achtergestelde kinderen Regio India). Sari heeft zijn
zetel in Ellecom van waaruit met name Alei en Gerard Helmink
proberen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
kansarme mensen. Het betreft hier vooral kinderen. Het doel
van de stichting is het bevorderen van de ontwikkeling van
kansarme kinderen in India, door het verzamelen van gelden die
worden gebruikt door lokale organisaties.
Stichting SARI is opgericht in 2007. De doelstellingen zijn:
 Verbetering van de kwaliteit van het dagelijkse leven op
korte en lange termijn.
 Bevordering van toegang tot onderwijs, opleidingen,
medische zorg, voeding en arbeid.
 Het scheppen van een betere uitgangspositie voor
kansarmen in de Indiase samenleving, met als speciale
focus kinderen.

dovenschool Ngora

Actueel is de hulp aan leerlingen van
de dovenschool Ngora, waarop zo’n
180 leerlingen tussen de 6 en 19 jaar
zitten. De oudere jongens volgen daar
een opleiding tot timmerman.
Voor meisjes is er een naaiatelier met
15 handbediende naaimachines.
Rondom de school staan 850
sinaasappelbomen en is er wat
landbouwgrond.

schoolkinderen in Madurai

De stichting Sari maakt geen onderscheid naar ras, religie of
geslacht. Momenteel zijn er drie projecten waaraan gewerkt
wordt. Dat zijn twee scholen, in Madurai en Chennai, die
dringend klaslokalen nodig hebben en een hostel voor meisjes
en jonge vrouwen die uit een kinderhuis komen.
Zie voor meer informatie: www.stichtingsari.com
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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,
Loohof 12
6956 CN Spankeren

colofon
Een uitgave van de Stichting Projectactie Rheden
Secretariaat:
K. Koolen
Loohof 12
6956 CN Spankeren
E-mail: k.koolen@versatel.nl
Bank:

ING-bank Dieren

tel. 0313-420117

rek.nr. 68.80.14.798
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