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We leven in een snel veranderende
wereld. Wat vandaag breed wordt
uitgemeten in de nieuwsorganen
wordt morgen alweer snel door veel
mensen vergeten. Er komt misschien
wel te veel informatie op ons af via de
vele communicatiemiddelen. Willen
we wel elke minuut op de hoogte zijn
van alles wat er overal gebeurt?
Willen we wel alleen maar met de
waan van de dag bezig zijn?
De instellingen die door onze stichting
SPR worden geholpen denken daar in
het algemeen gelukkig anders over.
Zij zijn van de lange adem, denken
aan de lange termijn.
Niet navelstaren, maar oog hebben
voor mensen in minder goed
bedeelde delen van de wereld. Kijk
maar eens naar hun doelstellingen.
De grootste gemene deler van
waarvoor zij zich inzetten is toch
educatie van jongeren, zorgen voor
gezondheidszorg, aandacht besteden
aan mensen met beperkingen,
verbetering van leefomstandigheden
en ga zo maar door. Allemaal zaken
die moeten leiden tot een beter
perspectief voor de toekomst met
behoud van hun eigen cultuur en
identiteit. Mogelijkheden bieden voor
een menswaardiger bestaan is de
boodschap die wordt uitgedragen!
Dat wij als stichting ze daarmee een
beetje kunnen helpen is de
doelstelling van de SPR.
Onze donateurs en ook de steun van
de gemeente Rheden maken het
mogelijk dat te kunnen doen en daar
zijn we heel blij mee. Dank daarvoor!

Door SPR gesteunde organisaties in 2015


Stichting SOS Kayamandi (Dieren), zet zich in voor
kinderen van de townships in Kayamandi en
Cloetesville, liggende bij Stellenbosch in Zuid-Afrika.



Stichting Fideel (Zutphen) organiseerde in Tagore te
Dieren een boekenmarkt om vrouwenorganisaties in
India te kunnen ondersteunen met hun werkzaamheden



Stichting Soroti (Rheden) organiseert en financiert de
uitbreiding en herbouw van een dovenschool in Uganda
en ondersteunt de opleiding van gehandicapte kinderen.



Stichting Mariposa-Peru (Velp) ondersteunt kinderen in
Peru op het gebied van onderwijs, huisvesting en
gezondheidszorg.



Stichting Milan Bundi bouwt een gebouw voor scholing
en onderdak voor de huisvesting van kinderen met een
verstandelijke beperking in Nepal.



Bustee Welfare Centre (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.
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Nieuws van enkele door SPR
geholpen organisaties

Stichting Milan Bindu heeft het project geadopteerd. Met hun
steun moet het mogelijk zijn om het benodigde geld bij elkaar te
krijgen.

Stichting: Milan Bindu (Nepal)
Rikie van Biesen heeft twee jaar in
Nepal gewerkt om mee te helpen aan
de ontwikkeling van het onderwijs
voor kleuters. Daarvoor gaf zij training
aan leerkrachten van 6 scholen en
bezocht deze scholen wekelijks.
Op een van die scholen was iets
bijzonders. Daar trof zij een unit aan
voor kinderen met een verstandelijke
beperking. Dat is zeer speciaal in
Nepal. Voorheen werden deze
kinderen door hun ouders verborgen
gehouden omdat men zich hiervoor
schaamden. De goden waren hen
slecht gezind en daar zou wel een
reden voor zijn.
Omdat de kinderen van deze school
uit afgelegen bergdorpjes komen
moeten zij een groot deel van het jaar
bij de school wonen onder
bedroevende omstandigheden.
Ze slapen met meerdere kinderen,
waarvan sommigen niet zindelijk, in
één bed onder een lekkend dak. De
keuken is niet toereikend om voor een
groep kinderen te koken. Rikie besloot
dat er een nieuw gebouw voor deze
kinderen moest komen. Ook het
onderwijs viel te verbeteren.
De leerkrachten van de school willen
graag meer scholing over hoe te
onderwijzen. De kinderen hebben de
behoefte aan meer vaardigheden om
later inkomsten te kunnen verwerven.
De afdeling onderwijs van het district
wil dan van deze school een
modelschool maken.
Dus een unieke kans om het
onderwijs voor deze kinderen met een
verstandelijke beperking op weg te
helpen.

Acties werden gevoerd in boekhandel Jansen-de Feyter te Velp
en in de kerk van Ellecom mocht Rikie van Biesen vertellen over
haar project in Nepal in een oecumenische dienst. De opbrengst
van de collecte daar was in zijn geheel voor het project. Met een
aanvulling van de SPR is een stap gezet in de goede richting
om tot realisatie van alle plannen te komen. De stichting Milan
Bunda heeft SPR laten weten heel erg blij te zijn met die
ondersteuning.
www.milanbindu-nepal.nl

Stichting: Sari (India)
Vier klaslokalen op een school voor kansarme kinderen uit de
dorpen op het platteland van zuid India, de renovatie van
toiletten, klaslokaalvloeren en de bestrating van het schoolplein
van een school voor straatkinderen, de uitrol van de opleiding
voor vrijwilligers in de geestelijke gezondheidszorg en de
renovatie van het Suyam huis in Chennai. Het Suyam huis is
een Montessori School met als doel kwaliteitsonderwijs te geven
aan kinderen uit families die op straat moeten leven en die nooit
onderwijs hebben genoten. Zomaar een greep uit de vele
activiteiten die deze stichting in 2015 heeft uitgevoerd.
www.stichtingsari.com

NIEUWSbrief - Stichting Projectactie Rheden - februari 2016

Pag: 2

Een uitgave van de Stichting Projectactie Rheden

Stichting Mariposa Peru

Stichting Fideel (India)

Op maar liefst 9 Kerstmarkten in
2015 was deze stichting te vinden
om hun typisch Peruaanse spulletjes
te verkopen. Naast de vele donaties
probeert men ook op deze manier
financiële middelen voor hun
projecten te verkrijgen. Na afronding
van het project kleuterschool (deze
is inmiddels verzelfstandigd) krijgen
andere activiteiten meer aandacht.
Naast de hulp aan diverse kinderen,
veelal met een beperking, wordt er
ook voor gezorgd dat een aantal
schoolgaande kinderen een
verantwoord ontbijt krijgt
voorgeschoteld.

Stichting Fideel is een initiatief van een groep mensen met
werkervaring in India en in de geestelijke gezondheidszorg in
Nederland. Met o.a. de inkomsten uit hun verrassende
“brocante” kringloopwinkel in de oude binnenstad van Zutphen
steunt men goede doelen. Ook in Dieren waren zij diverse
malen actief in de vorm van een boekenmarkt in het vroegere
kerkje aan de Middelhovenstraat aldaar (Tagore).

Fideel steunt momenteel 4 projecten in India:


In Peru hebben gezinnen vaak niet
genoeg geld om elke dag warm te
eten. Daarnaast eten deze mensen
veelal eenzijdig. Hierdoor krijgen
kinderen niet alle noodzakelijke
voedingsstoffen binnen. Elke dag
krijgen daarom 56 kinderen een ontbijt
en ook een “snack” voor op school
mee. Ook wordt hen de beginselen
van normen en waarden bijgebracht.
www.stichtingmariposaperu.nl

Een school die kinderen uit arme gezinnen opleidt tot
(volks)toneelspelers, die met hun voorstellingen in
dorpen mensen van alle kasten en klassen probeert
samen te brengen.
 Een onafhankelijke bond van huishoudsters, meestal
afkomstig uit sloppenwijken, die vecht voor eerlijk loon
en menswaardige werkomstandigheden.
 Een beweging van moslimvrouwen die zich teweer stelt
tegen mishandeling, bruidsschatten en achterstelling.
Verder probeert men kleine ondernemingen op te zetten
om zodoende zelfredzaam te kunnen worden.
 Een vrouwengroep die probeert eeuwenoude kennis
van de natuur om te zetten in betaalbare
geneesmiddelen voor de armen. Zij verhandelen
medicinale planten op de markt en trainen zelf
vroedvrouwen in een gebied waar de armste inheemse
Indiase bevolking woont.
www.stichtingfideel.nl
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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
Telefoonnummer
E-mailadres

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

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:
Informatie van 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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