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Stichting Projectactie Rheden
Onze trouwe donateurs en hulp van
de gemeente Rheden maken het ons,
de SPR, nog steeds mogelijk
initiatieven te steunen die tot doel
hebben projecten te realiseren op het
terrein van internationale
samenwerking. Jaarlijks nodigt de
SPR dan ook alle stichtingen die het
zelfde doel beogen uit, om samen van
gedachten te wisselen en van elkaar
te leren. Verhalen over hoge
vergoedingen aan de goede doelen
managers, soms niet juist gegeven
hulp en het aan de strijkstok blijven
hangen van gelden hebben ervoor
gezorgd dat veel mensen daardoor
zijn overgestapt naar het doneren aan
transparantere en kleinere
organisaties. Dat zijn nu juist de
clubjes die een beroep kunnen doen
op de SPR. Zij moeten natuurlijk wel
aan een aantal voorwaarden voldoen,
zoals een herkenbare relatie hebben
met de gemeente Rheden, investeren
in gezondheidszorg en/of onderwijs in
ontwikkelingslanden en bijdragen aan
een stukje bewustwording van de
Rhedense bevolking.

Door SPR in 2013 gesteunde organisaties













Stichting Soroti (Rheden) voor een dovenschool in
Uganda en sponsoring van enkele gehandicapte
kinderen
Stichting Mariposa-Peru (Velp) voor het helpen van
kinderen in Peru op het gebied van onderwijs,
huisvesting en gezondheidszorg
Bustee Welfare Centre (dependance in De Steeg)
steunt projecten voor schoolopleidingen van Indiase
kinderen
Stichting Fideel (Zutphen) organiseerde in Tagore te
Dieren een boekenmarkt om vrouwenorganisaties in
India te kunnen ondersteunen met hun werkzaamheden
Stichting SARI (Ellecom) ondersteunt lokale
organisaties die kansarme kinderen in India een betere
toekomst moet bezorgen
Rotary doctors, waarvoor de Dierense huisarts Jan van
der Hoeven artsen ondersteunt en onderricht in Kenia
Stichting Sukarèla Dian-darat (Rheden) helpt het dorp
Dian op de Zuidoost Molukken in Indonesië met hun
school en drinkwatervoorziening

Nieuws van de geholpen stichtingen
Stichting Fideel (India)
Fideel heeft een verrassende winkel in de oude binnenstad van
Zutphen. Je kunt er bijzondere tweedehands brocante spullen
kopen. Spullen die aan de stichting zijn geschonken om met de
opbrengst ervan hun goede doelen te steunen Daarbij wordt
verder gegaan dan de spreekwoordelijke ‘goede bedoeling’.
Met deskundigheid op ontwikkelingsgebied worden in India
initiatieven van onafhankelijke zelforganisaties gesteund. Hun
werk is gericht op emancipatie van de armsten en meer in het
bijzonder vrouwen en meisjes. Daarmee wordt in veel projecten
aan vrouwen de rol van ‘motor in ontwikkeling’ toegekend.
Momenteel steunt Fideel drie projecten in India.
www.stichtingfideel.nl
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Stichting Soroti (Uganda)

De kernactiviteit van stichting Soroti is
de dovenschool. Veel zaken zijn daar
al op orde maar er moet ook nog veel
gebeuren. Waar moet je dan zoal aan
denken? Dat zijn leermaterialen, het
onderhoud van de gebouwen, het
aanleggen en onderhouden van
sportaccommodaties, materialen voor
de timmer- en naaiafdeling, het
betalen van schoolgelden voor hen
die dat niet kunnen en het verbeteren
van het dovenonderwijs. Voor dat
laatste wordt kennis uit de
Nederlandse dovenwereld ingezet.
Verder helpt Soroti een aantal
gehandicapte kinderen, die anders
geen scholing hadden kunnen krijgen.
Nel en Evert van der Wissel uit
Rheden wonen al meer dan twaalf
jaar een gedeelte van het jaar in
Uganda en zijn de drijvende krachten
achter deze stichting.
www.projectsoroti.nl

Stichting Sari (India)
Meegewerkt aan nieuwe klaslokalen, onderdak voor een groep
rondtrekkende mensen en een schoolbus, 2013 was weer een
jaar vol mooie en bijzondere activiteiten voor SARI.
In maart 2013 mocht een van de bestuursleden van stichting het
door BASF gesponsorde nieuwe klaslokaal in de buurt van
Chennai officieel openen. Er gaan momenteel ongeveer 400
kinderen naar de Siragu school en circa 100 hiervan zijn hostel
kinderen: deze wonen ook op school. Ze hebben geen ouders of
zijn verstoten door hun ouders in hun zoektocht naar werk om te
kunnen overleven. Sari werkt in Chennai samen met de Indiase
stichting Suyam.
In Mugaiyur werkt SARI samen met de lokale stichting ARMDS.
Zij runnen onder meer een dagopvang voor kinderen met een
geestelijke beperking. In de opvang krijgen deze kinderen
therapie en onderwijs. Velen van hen zouden thuis opgesloten
moeten worden, omdat ze niet naar regulier onderwijs kunnen
en hun ouders beiden moeten werken om te kunnen overleven.
Afgelopen jaar is het mogelijk geworden om met hulp van
meerdere partijen een schoolbus te doneren. Nu kunnen er
meer kinderen worden gehaald van hun dorp naar de
dagopvang en terug. Ook verblijven vijftig kinderen permanent
op het terrein van de dagopvang. Deze zijn thuis tussen wal en
schip terecht gekomen en bezochten geen school. Nu worden
ze goed verzorgd en krijgen onderwijs.

Kinderen in de schoolbus

www.stichtingsari.com
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Stichting Mariposa-Peru (Peru)

Stichting Sukarèla Dian-darat (Indonesië)

Dit jaar draait de door Mariposa-Peru
geholpen kleuterschool voor het eerst
zelfstandig. Er zijn nu voldoende
leerlingen, waardoor de stichting
financieel niet meer hoeft bij te
springen. Daar is de stichting
ontzettend blij mee, omdat dit vanaf
het begin af aan de bedoeling is
geweest en zij het belangrijk vinden
dat de zusters, die de scholing
verzorgen, niet meer afhankelijk van
hen zijn.

In februari 2013 was de financiering rond voor een betere
watervoorziening van het dorp Dian-darat. Met dit geldbedrag
zijn de eerste aankopen gedaan, dit betrof met name cement.
Projectmedewerkster Gerry Keroeboen gaf de daarop volgende
maand het startsein voor het project. Daarna is alles in een
stroomversnelling terecht gekomen. Bij de aankondiging is
duidelijk gemaakt dat de bewoners van elke dorpswijk een dag
in de week aan het project moeten werken en dat door de
stichting Sukarèla dan de maaltijden zullen worden verzorgd.
Er staat beslist geen geldelijke vergoeding tegenover en
iedereen die in staat is te werken, wordt geacht zijn bijdrage te
leveren. De inwoners van het dorp waren zo enthousiast dat ze
direct met z'n allen aan de slag gingen en binnen de kortste
keren bouwden zij een schuur op een plek bij de bron en vulde
deze met honderden zakken cement en zand.
Daarna is direct begonnen met het aanleggen van een hogere
muur rond de bron om te zorgen dat er voldoende druk ontstaat
om het water van de bron naar de te bouwen watertoren te laten
stromen. Het systeem is zo uitgedacht dat het water uit de bron
niet vervuild kan raken door blad of ongedierte door er een dak
boven te maken. Tijdens de bouw werden ook de kinderen erg
enthousiast toen ze zagen dat de verhoogde bak, eenmaal
gevuld met water uit de bron, kon worden gebruikt als zwembad.

Dit schooljaar zijn er 51 leerlingen;
een nog steeds gestaag groeiend
leerlingenaantal. De drie klassen
zitten nu wel echt vol. Er moet dus
gekeken worden naar mogelijkheden
om misschien een tweede lokaal in
gebruik te nemen.
De 3- jarigen maken nu al gebruik van
een extra lokaal waarin er ruimte en
mogelijkheden zijn om de
spelontwikkeling te stimuleren.
Van de leerlingen die van de
kleuterschool naar de basisschool zijn
gegaan, hebben de zusters gehoord
dat ze het erg goed doen. Sommigen
zijn zelfs de beste van de klas.
De bij de kleuterschool behorende
gaarkeuken werkt inmiddels goed.
Diverse ouders geven aan dat de
kinderarts heeft gezegd dat de
kinderen gezonder zijn en dat hun
gewicht en lengte zijn toegenomen.
www.stichtingmariposaperu.nl

Nadat de bak gevuld was werd het effect al snel duidelijk en was
er verbazing over de hoeveelheid water die eruit kwam. Dit gaf
zoveel energie zodat er snel verder gebouwd gaat worden aan
een watertoren.
www.sukarela.nl
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Ja, ik wil het werk van de Stichting Projectactie Rheden graag
ondersteunen. Daarom meld ik mij hierbij aan als donateur.
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 bankrekening.
IBAN-nummer ________________________________
Handtekening:

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

colofon
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Bestuur SPR
Hans Teune (voorzitter),
Hoflaan 32,
6953 AM Dieren
0313 423046
Kajo Koolen (secretaris),
Loohof 12,
6956 CN Spankeren 0313 420117
Ad de Ruiter (penningmeester),
P. van Anrooylaan 29,
6952 CW Dieren
0313 427439
Gemma Becks,
Parkweg 14,
6994 CN De Steeg
Hilde Brekelmans,
Smidsallee 14,
6994 BJ De Steeg

026 4953337

Secretariaat:
K. Koolen
Loohof 12
6956 CN Spankeren tel. 0313 420117
E-mail: k.koolen@versatel.nl
Redactie:
Hilde Brekelmans en Kajo Koolen
Copij:
de diverse stichtingen en Kajo Koolen
Website:
www.spr-rheden.nl
Donaties:
Triodos Bank : NL 49 TRIO 0254 7635 45
Drukwerk:

026 4952480
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