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Nieuws van diverse stichtingen uit gem. Rheden

Gelukkig is er steeds meer aandacht
voor het werk van de diverse
stichtingen in de gemeente Rheden
die zich inzetten voor onze
medemensen in de derde wereld.
Ook wij als bestuur van Stichting
Projectactie Rheden (SPR) merken
dat. Steeds vaker wordt een beroep
op ons gedaan om projecten te
ondersteunen.
En dat is maar goed ook!
Daarvoor is onze stichting in 1970
juist in het leven geroepen.
Goed is het om te kunnen melden dat
we weer kennis hebben kunnen
maken met een nieuwe stichting.
Dat is de Stichting Sukarèla Diandarat uit Rheden. In deze nieuwsbrief
vragen we extra aandacht voor hen.
Voor de werkgroep Malawi, in 2012
door de SPR gesteund, is in dit
bulletin ruimte vrijgemaakt om kennis
te nemen van de activiteiten van deze
werkgroep.
Ook vermeldenswaardig is het te
kunnen zeggen dat we door de vele
giften van donateurs, sponsoren en
steun van de gemeente Rheden weer
voor ruim € 14.000 konden bijdragen
aan diverse projecten die door
actievelingen uit de gemeente
Rheden werden uitgevoerd om
mensen, waar dan ook ter wereld, een
beter bestaan te geven.
We zijn dan ook erg blij met onze
trouwe supporters die dit mede
mogelijk maken.

Stichting Salek (Nigeria)
Bijna is het schoolgebouw in Namu gereed. Er moet hier en
daar nog een wandcontactdoos (ja, ze krijgen stroom via
zonnepanelen) aangesloten worden, de buitenkant moet nog
geverfd worden en er moeten nog tafeltjes en stoelen komen.
Overigens ziet het er naar uit dat door het interieur het budget
iets wordt overschreden. Maar dat wordt gelukkig weer teniet
gedaan door iets voordeliger uitkomende bouwkosten.
Een staking van de leerkrachten, halverwege 2012, zorgde voor
wat vertraging, maar na een salarisverhoging door de overheid
lijkt alles toch goed weer te komen. www.salek.nl
Stichting Soroti (Oeganda)
Soroti richt zich o.a. op een school voor dove en doof/blinde
kinderen. Mede door de hulp van diverse vrijwilligers en de
beschikbare financiële middelen is er afgelopen jaar het
volgende uitgevoerd:
- 180 bedden zijn gerepareerd
- tafels en banken in de montagehal werden geschilderd
- er zijn nieuwe schommels gemaakt
- materialen aangeschaft voor de naaiklas
- gereedschap verzameld voor de timmeropleiding
- nieuwe wateraanvoerpijpen naar de watertanks gemonteerd
- alle houten raamluiken van de klaslokalen zijn gerepareerd
- nieuwe schrijfmaterialen, passers e.d. aangeschaft
- schoolgebouw en de lerarenkamer; buitenzijde gerenoveerd
www.projectsoroti.nl
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Stichting Sari (India)
In India leven nog vele miljoenen
kinderen onder zeer slechte
omstandigheden. Veel van hen zijn
slachtoffer van armoede en kunnen
niet naar school omdat daar geen
geld en aandacht voor is. Kinderen
die hun school niet afmaken of nooit
naar school gaan, lopen grote risico’s.
Zij belanden vaak op straat en kunnen
het slachtoffer worden van
kinderhandel. Onderwijs is daarom
van essentieel belang. Onderwijs is
de deur naar een betere toekomst.
In 2012 heeft Sari o.a. voor nieuwe
klaslokalen gezorgd aan de Siraguschool. Meer dan 400 kinderen
profiteren daarvan. Ook de SPR kon
hieraan een steentje bijdragen.
www.stichtingsari.com
Stichting Mariposa-Peru (Peru)
Steeds meer kinderen uit arme
gezinnen in de provincie Cajamarca
maken gebruik van de kleuterschool,
een van de projecten van MariposaPeru. Toen leden van die stichting in
2010 daar op bezoek waren, werd er
afscheid genomen van maar 8
schoolkinderen. Afgelopen zomer
kwamen bijna 50 kinderen de
stichtingbestuurders verwelkomen.
De gaarkeuken is nu volop in bedrijf.
Dagelijks krijgen de kinderen een
goed gevuld bord met soep en 's
morgens een fruit- of melkproduct.
www.stichtingmariposaperu.nl

Stichting Child Friendship (Myanmar, voormalig Birma)
Doel van de stichting is het aanpassen van gebouwen om
voldoende slaapplaatsen te krijgen voor 140 kinderen. De
stichting is dit moment druk bezig om een schoolgebouw voor
hen te realiseren. Door de directe en persoonlijke begeleiding
ter plekke van dit project zijn er geen overheadkosten en
worden alle giften één op één besteed.
www.jagyba.nl/jagyba/KinderenvanMyanmar.aspx
Stichting SOS Kayamandi (Zuid Afrka)
Samen met Vineyard Christian Fellowship werd een
kindercrèche omgebouwd tot weeshuis. Steeds meer kinderen
worden ondersteund en opgevangen in weeshuizen, in het
bijzonder hiv positieve kinderen. SOS Kayamandi’s speerpunt is
nog steeds het broodproject. Meer dan 1200 kinderen krijgen
dagelijks belegd brood zodat ze niet met een lege maag naar
school hoeven.
www.sos-kayamandi.nl
Stichting Sukarèla Dian-darat (Indonesië)
Financieel ondersteunt de stichting projecten van algemeen nut
voor het dorp Dian-darat, op een eiland in de zuidoost
Molukken. Er wordt gewerkt aan een watertoevoersysteem naar
de waterbakken van het dorp. Verder worden jongeren daar
geholpen met het geschikt maken van de voormalige tijdelijke
kerk naar een jeugdgebouw en met hulp bij hun studie.
Dat laatste is erg kostbaar omdat ze daarvoor op hun eiland niet
terecht kunnen.
www.sukarela.nl

Door SPR in 2012 gesteunde organisaties










Stichting Mariposa-Peru (Velp) met kleuterschool in Peru
Stichting Soroti (Rheden) voor een dovenschool in Oeganda
Stichting SARI (Ellecom) met schoolprojecten in India
Bustee Welfare Centre (dependance in De Steeg) heeft
projecten voor schoolopleidingen van kinderen in India
Werkgroep Malawi (dependance in De Steeg) met kleuteren blindenschool in Zuid-Afrika
Stichting SOS Kayamandi (Dieren) met weeshuizen en
ondersteuning kinderen (voeding) om te kunnen leren in
Zuid-Afrika
Stichting Sukarèla Dian-darat (Rheden) met dorp Dian-darat
in Indonesië (Z-O Molukken)
Stichting Pro Amazones (Dieren) ondersteunt Pater Jan
Derickx met zijn werk in Brazilië
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Werkgroep Malawi

Stichting Sukarèla Dian-darat

In Malawi, ongeveer 60 km van de
hoofdstad Lillongwe, ligt het
plattelandsdorpje Malingunde. Sinds
1971 is Anne-Marie de Klerk,
oorspronkelijk uit Calvinia (ZuidAfrika) betrokken bij de plaatselijke
bewoners. Ze spreekt vloeiend
Chichewa. Haar nieuwste project is de
oprichting van een kleuterschool. Met
fondsen uit Zuid-Afrika is een
bakstenen gebouw neergezet. Een
werkgroep bestaande uit 16
volwassenen en 20 kinderen hebben
in 2012 Maligunde bezocht en met
meegebrachte materialen meegewerkt
aan de bouw en afwerking van het
kleuterschooltje. Plafonds werden
aangebracht en muren en dak van
twee klaslokalen zijn geschilderd.
De handgemaakte houten
schoolbankjes zijn gevernist en er is
een volledig speelplein ingericht. Het
geld is op, maar er moet nog wel een
keuken worden gebouwd. Kinderen
krijgen daar namelijk ook een maaltijd
op school. In september is de school
gaan draaien. De onderwijzeressen
hebben hun opleiding gehad en de
kinderen stonden te trappelen om te
beginnen.
Wat verder nog op het wensenlijstje
staat is het opknappen van een
verblijf voor blinde kinderen. Zij gaan
ook in Malingunde naar school.
Het gebouwtje waar de kinderen in
moeten leven is in verregaande staat
van verval. Die kinderen wonen intern
en worden daar volledig verzorgd. De
armoede daar is schrijnend. Het is
zaak ook deze kinderen te gaan
helpen. De contactpersoon in ZuidAfrika gaat met een zekere regelmaat
naar Malawi om te controleren of al
het beschikbare geld op de juiste plek
komt. De bijdrage van de SPR werd
dan ook zeer op prijs gesteld.

In 2012 voor het eerst kennis gemaakt met deze stichting uit
Rheden. Hun voorzitter Marco Brons heeft ons het een en ander
over hun werkzaamheden verteld. Afgelopen zomer is hij met de
secretaris Erik de Haan van de stichting en enkele anderen op
bezoek geweest in Indonesië in het dorpje Dian-darat. Hieronder
hun verhaal.
Naast alle activiteiten m.b.t. het waterproject zijn we ook druk
bezig geweest met de basisschool. We hadden in onze bagage
allemaal wat speelgoed meegenomen, zoals voetballen,
pylonen, springtouw etc. Dit hebben we meegenomen toen we
de school gingen bezoeken. Allemaal in onze Sukarela
poloshirts werden we hartelijk, maar ook officieel ontvangen.
Na overhandiging van het speelgoed zijn we rondgeleid door de
verschillende klassen. Al snel werd duidelijk dat leermiddelen
erg schaars waren. De leraren hadden enkele lesboeken en
schreven teksten op het bord. De kinderen zaten vaak met 3 of
4 kinderen in een schoolbankje wat bedacht was voor 2
kinderen. De teksten van het bord werden zo veel mogelijk
overgenomen in schriften, maar het was vaak zoeken naar een
leeg plekje in het schrift, omdat deze al gebruikt waren. Ook
moesten de kinderen vaak de pen delen met de kinderen naast
hen, zodat ze om de beurt iets konden schrijven.

Achter in de klas staat wel een boekenkast, maar die is leeg en
er is geen geld om boeken te kopen. Kinderen leren eigenlijk
alleen lezen doordat de leraar iets op het bord schrijft.
Er is ook een registratie systeem voor de aanwezigheid van de
kinderen, maar er zijn ook heel veel redenen om niet naar
school te gaan. Als je onder de les naar het toilet moet, dan ga
je naar huis want bij de school is er (nog) geen mogelijkheid, en
om dan nog weer terug naar school te gaan… Verder kan het
zijn dat je uniform in de was zit, of dat je broertje of zusje dit aan
heeft, en er maar geld binnen het gezin is voor één uniform.

NIEUWSbrief - Stichting Projectactie Rheden - februari 2013

Pag: 3

Een uitgave van de Stichting Projectactie Rheden

Misschien mag je dan de volgende
dag en blijft je broertje of zusje thuis.
Ten slotte, als het echt regent in de
moessontijd, dan zijn er veel wegen
onbegaanbaar en als je dan achteraf
woont, lukt het niet naar school te
komen. De kinderen zijn echter wel
leergierig, vinden school belangrijk en
gaan graag naar school. We hebben
overlegd met de leraren en
afgesproken dat ze een lijst maken
met spullen die ze graag zouden
willen hebben en die belangrijk zijn
om beter les te geven en meer
kinderen te bereiken. Aan het eind
van de week is deze lijst gebracht en
besproken, zodat we daarmee aan de
gang kunnen gaan. Op de lijst staan
o.a. schriften, pennen, uniformpjes en
leerboeken.

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

Bestuur SPR

colofon

Naam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
Datum

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Ik machtig hierbij tot wederopzegging de Stichting Projectactie
Rheden om maandelijks een bedrag van € ________________
als donatie af te schrijven van mijn bank- of girorekening.
Rekeningnummer
Handtekening:

________________________________

Opsturen naar Stichting Projectactie Rheden
t.n.v. K. Koolen
Loohof 12
6956 CN Spankeren
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Website:
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