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Ontwikkelingssamenwerking komt op
verschillende manieren voor: door
overheden (bilateraal), multilaterale
instellingen (b.v. Wereldbank, VN, EU)
en non-gouvernementele organisaties
(particuliere hulporganisaties, NGO’s).

Door SPR in 2014 gesteunde organisaties













Naast deze 3 traditionele kanalen is
een vierde route voor samenwerking
sterk in opkomst: hulp van kerken,
bedrijven, particulieren, vakbonden,
scholen, etc. Dat worden particuliere
initiatieven in die hulp genoemd.
Ook de SPR ziet een toename van
initiatieven onder de bevolking van de
gemeente Rheden.
We kunnen dat alleen maar
toejuichen omdat kenmerkend ervan
is dat bijna alle opbrengsten aan de
projecten kunnen worden besteed, er
blijft niets aan de strijkstok hangen.
Het werk wordt gedaan door
toegewijde vrijwilligers. Op eigen
kosten worden de projecten bezocht,
de voortgang wordt bewaakt, men
steekt zelf de handen uit de mouwen
en ga zo maar door. Hulde daarvoor!






Stichting HomePlan, woningbouw in Latijns-Amerika en
Zuidelijk Afrika, initiatief vanuit medewerkers van de
Lonka fabriek uit Dieren.
Jongeren Protestantse Kerk Dieren: tehuis voor
gehandicapte kinderen in Kameroen.
Stichting SOS Kayamandi, die zich inzet voor kinderen
van de townships in Kayamandi en Cloetesville,
liggende bij Stellenbosch in Zuid-Afrika.
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 SARI (Ellecom) ondersteunt lokale
organisaties die kansarme kinderen in India een betere
toekomst moet bezorgen.
Stichting Sukarèla Dian-darat (Rheden) helpt het dorp
Dian op de Zuidoost Molukken in Indonesië met hun
school en drinkwatervoorziening.
Aeres groep, vanuit het Groenhorst College uit Velp:
hulp aan een kippenfarm in Ethiopië.
Frans Doevelaar: school voor weeskinderen in Kenia.
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Bericht van enkele door SPR
geholpen organisaties
Bustee Welfare Centre (India)
Bustee Welfare Centre is een
internationale organisatie met een
Nederlandse dependance in De
Steeg. De organisatie heeft twee
scholen in West-Bengalen, waarop
zo’n 300 leerlingen een gedegen
opleiding krijgen. Nadrukkelijk wordt
daarnaast gelet op een goede
gezondheid, netheid en discipline.
Behalve onderwijs, waarbij vooral de
Engelse taal en wiskunde extra
aandacht krijgen, wordt er voor
schoolkleding, boeken, schoeisel en
een dagelijkse voedzame warme
maaltijd gezorgd met groente en fruit.

Ook na het verlaten van hun eigen
scholen wordt geholpen door te
zorgen voor een passende
vervolgopleiding. Alle kinderen die de
scholen van deze stichting bezoeken
worden geselecteerd uit gezinnen die
door wat voor reden dan ook niet in
staat zijn zelf zorg te dragen voor de
kosten die het volgen van onderwijs
met zich meebrengen.

Stichting HomePlan
Lonka Dieren (Donkers), goed voor traditioneel, zacht
snoepgoed voor volwassenen, geeft structurele steun aan de
stichting HomePlan.
Enkele medewerkers van deze onderneming hebben afgelopen
jaar in Dieren actie gevoerd om een extra gift aan deze stichting
te kunnen doen.
Stichting HomePlan is een kleinschalige organisatie die bouwt
aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten in Latijns
Amerika en Zuidelijk Afrika. Inmiddels zijn er al ruim 3.500
huisjes gebouwd voor arme families in Haïti, Mexico, Nicaragua,
Zuid-Afrika, Swaziland en Zimbabwe. Ook de toekomstige
bewoners helpen mee aan de bouw. HomePlan werkt nauw
samen met sterke lokale partnerorganisaties.
Het huis is geen doel op zich, maar een middel om bewoners
een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Er zijn ook
vrijwilligers die zelf mee bouwen aan de projecten van
HomePlan. Dat is niet alleen een mooi gebaar naar de lokale
bewoners, maar ook voor henzelf een unieke levenservaring.

www.homeplan.nl
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Stichting SOS Kayamandi

JPK Dieren (Kameroen)

Al bijna 10 jaar timmert SOS
Kayamandi aan de weg. Twee
townships in de omgeving van
Stellenbosch in Zuid-Afrika is hun
werkgebied. Veel kinderen lijden daar
honger. Door ziektes als HIV/AIDS
zijn hier meer dan 250 weeskinderen.
Ze wonen in krotten, gebouwd van
golfplaten en afvalmateriaal.

De jeugdraad van de protestantse kerk uit Dieren organiseerde
afgelopen jaar een buitenlandreis in de voorjaarsvakantie.
Dit was niet zomaar een reis: ze wilden in Kameroen gaan
meewerken aan de bouw van een nieuw huis voor gehandicapte
kinderen. Ook wilden zij daar activiteiten gaan organiseren voor
die kinderen.
De slagzin voor hun actie: Elk kind een kans in Kameroen.
Voor het zover was werd op verschillende manieren geprobeerd
de benodigde gelden bijeen te krijgen.
Een benefietconcert met het Dierens Harmonie Orkest (DHO),
het Ontmoetingskoor en Multipercussion in de bomvolle
Ontmoetingskerk was daar een van. De opbrengst van dit
muzikale treffen in Afrikaanse sferen kwam goed van pas.
Het achttal jongeren uit Dieren en Spankeren trok in mei samen
met twee begeleiders naar Ikiliwindi in Kameroen om hun
steentje bij te dragen aan het tehuis voor gehandicapten. Omdat
ze veel meer geld hadden opgehaald dan verwacht konden ze
daar ook nog een naaiatelier en een zeepfabriekje openen.

Sinds 2006 loopt het broodproject.
Inmiddels krijgen meer dan 1200
schoolkinderen elke dag twee
boterhammen met pindakaas, volgens
deskundigen ter plaatse de beste
voeding voor ondervoede kinderen.
Dat brood moet natuurlijk ook
gebakken worden en zo wordt weer
voor werkgelegenheid gezorgd.
In 2008 meldde SOS Kayamandi trots
dat ze nu ook een weeshuis voor 6
kinderen had gesticht. Daar bleef het
niet bij, nu zes jaar later zijn het er al
drie. Voor de laatste betaalde de
Stichting een gedeelte van de
inrichting en staat ze garant voor een
maandelijkse bijdrage van € 500.
Heel blij is de Stichting dat ze het
pleegouderechtpaar Wilma en Hendrik
bereid hebben gevonden zich hiervoor
in te zetten. Er woont nu al een
jongen van 14 jaar bij hen. Binnenkort
zullen ook zijn broer en zusje erbij
komen. Het is belangrijk dat leden van
een gezin bij elkaar blijven. Er is nog
plaats voor 3 kinderen met de meeste
urgentie op de wachtlijst.
→

Simon de Lange had in Nederland een aantal oude voetbalshirts
verzameld en deze uitgedeeld aan de kinderen.
Ajax en Feyenoord gebroederlijk in een team!
www.caseytroyfoundation.nl

www.sos-kayamandi.nl
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Stichting Projectactie Rheden
De stichting heeft tot doel: ”financiële
en/of materiële steun te geven aan
instellingen die actief bezig zijn met
projecten voor verbetering van het
welvaartspeil en welzijn van minder
bedeelde bevolkingsgroepen, met
name in Azië, Afrika en ZuidAmerika.” Dat betekent dat de SPR
kleinschalige projecten in
ontwikkelingslanden financieel kan
ondersteunen. Daarbij gaat het vooral
om projecten, waarbij inwoners van de
gemeente Rheden direct deelnemen
in de uitvoering daarvan. Subsidiering
van deze projecten wordt mogelijk
gemaakt door donaties aan onze
stichting. Daarnaast verleent het
gemeentebestuur van Rheden
financiële steun: elke door u gegeven
euro wordt door de gemeente
verdubbeld, uiteraard tot een zeker
maximum.

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
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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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