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Dat stichtingen als de SPR nog
steeds hun nut bewijzen wordt steeds
duidelijker. Regelmatig worden wij
verrast door scholen, organisaties of
mede inwoners van onze gemeente
die met initiatieven komen om iets te
doen voor mensen in minder goed
bedeelde gebieden op deze wereld.
In veel gevallen heeft de SPR hen in
2016 financieel kunnen ondersteunen.
Zo ook nu weer. Onder de noemer
Expeditie Ghana gaat een groep van
15 enthousiaste jongeren (tussen 15
en 20 jaar met 4 begeleiders) in april
een speelplaats bouwen in Adawso in
Ghana. Die speelplaats komt bij een
basisschool die is opgericht om ook
straatkinderen een kans te geven op
onderwijs.
Zij hopen op deze wijze een positieve
bijdrage te leveren aan het leven van
deze kinderen.

Ook willen zij zelf graag leren wat het
is om op te groeien in Afrika met de
armoede en culturele verschillen die
daarbij horen. Verder hopen zij
contacten te leggen met plaatselijke
jongeren en ervaringen met hen uit te
wisselen. Deze expeditie is opgezet
vanuit de kerken. Er is al veel aan
fondsenwerving gedaan om de reis te
bekostigen (sponsorfietstocht,
wijnproeverij, oliebollen bakken..)

Door SPR gesteunde organisaties in 2016


Stichting Liba (Dieren) heeft als doel de verbetering van
de positie van meisjes en vrouwen in een zeer arm
gebied in de buurt van Kilifi, Kenia.



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



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 Soroti (Rheden) organiseert en financiert de
uitbreiding en herbouw van een dovenschool in
Oeganda en helpt een aantal kinderen, de meesten
daarvan hebben een handicap, met hun huisvesting en
of onderwijs.



Stichting SOS Kayamandi (Dieren), zet zich in voor
kinderen van de townships in Kayamandi, liggende bij
Stellenbosch in Zuid-Afrika. Het betreft het verzorgen
van het ontbijt op school en de hulp aan weeskinderen.



Frans Doevelaar: ondersteunt een school voor
weeskinderen in Kenia.

Bijeenkomst Rhedense organisaties
Jaarlijks komen diverse stichtingen uit de gemeente Rheden
bijeen om hun ervaringen uit te wisselen. De SPR organiseert
die bijeenkomsten. Zeven organisaties gaven tijdens die
meeting, begin februari van dit jaar in De Steeg, acte de
présence. Jan Otter verzorgde namens stichting Soroti een
presentatie van zijn verblijf in Oeganda in 2015. Het gaf een
mooi beeld van het vele werk dat daar is verricht door de
stichting.
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Nieuws van enkele in de
gemeente Rheden actieve
organisaties
Stichting: LIBA (Kenia)
De Dierense Hermien van der Hoeve
is de afgelopen jaren drie keer met
haar man Jan mee geweest naar Kilifi,
Kenia. Hij werkt daar voor een project
van Rotary Doctors Nederland.
In het eerste jaar dat ze daar was
heeft ze Jacque Jumbe-Kahura leren
kennen, een lokale vrouw, die een
eigen organisatie heeft, Lifting
Barriers, ofwel LIBA. Het doel van die
stichting is het verbeteren van de
positie van meisjes en vrouwen in
zeer arme gebieden rond Kilifi.
Jacque was, als enige uit Afrika, in
2014 een van de tien genomineerden
voor de Global Teachers Prize.
Tijdens haar verblijven in Kenia is
Hermien met Jacque op stap geweest
en heeft haar projecten bezocht. Met
financiële steun uit Nederland heeft zij
toen onder meer voor een school in
het binnenland 75 schoolbankjes laten
maken, zodat 225 kinderen niet meer
op stenen en boomstronken hoeven
te zitten.
LIBA wordt gesponsord door een
Nederlandse organisatie, de
Learn!Foundation, Hermien doet de
fundraising voor LIBA via deze
stichting en is nu ook tot het bestuur
van die stichting toegetreden.
Een van de speerpunten van LIBA is
de 'Every Girl…. Campaign', waarbij
maandverband wordt verstrekt aan
meisjes. Bij gebrek aan geld voor
maandverband gaan meisjes daar
tijdens hun menstruatie niet naar
school. Met als gevolg dat zij elke
maand een aantal dagen onderwijs
missen.

Tijdens een bezoek afgelopen jaar is een setje opnieuw
bruikbaar, wasbaar maandverband (voor de ouderen onder ons
is dat een begrip uit het verleden) meegenomen.
Dat idee was aangereikt door een verloskundige uit
Doetinchem, die dat met veel succes in Ethiopië heeft
geïntroduceerd. Jacque was meteen enorm enthousiast. Het
gebruik van de veel goedkopere setjes is hygiënisch en minder
belastend voor het milieu. Vervolgens is toen een start gemaakt
met het naaien van deze setjes. De stoffen werden kochten op
de lokale tweedehands markt (flanellen lakens en regenkleding
voor de vochtafstotende tussenlaag) en Hermien heeft, met een
gekregen naaimachine van een Nederlander, de assistente van
Jacque leren naaien.

Inmiddels heeft Jacque dit project uitgebreid naar andere
scholen. Ook is er een programma in gang gezet om het
herbruikbare maandverband onder de vrouwen in de arme
gebieden te verspreiden.
In maart 2017 gaat Hermien weer naar Kenia om de projecten
daar te vervolgen. Niet alleen de SPR ondersteunt het werk van
Learn!Foundation, maar ook de Soroptimistclub DoetinchemIJsseloever heeft een flinke donatie gedaan om het project uit te
kunnen breiden.
www.learnfoundation.nl
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Stichting SOS Kayamandi

Stichting Soroti (Oeganda)

Al bijna een begrip geworden in onze
gemeente, de stichting SOSKayamandi. Sinds 2005 zorgen zij
ervoor dat 1200 kinderen dagelijks
een broodlunch op school krijgen en
worden de armste gezinnen bezocht
in de township Kayamandi in ZuidAfrika. Zo nodig wordt pap en extra
voeding aan de jongere kinderen
verstrekt.
Ook met de 18 kinderen in de door de
stichting gesteunde weeshuizen gaat
het goed, mede dankzij de
uitstekende zorg door de daar
aanwezige pleegmoeders. In een van
die weeshuizen woont sinds een jaar
een meisje van 14 jaar met haar
inmiddels 1,5 jaar oude zoontje. Zo
kan dit meisje haar school afmaken en
haar zoontje wordt verzorgd.

Al zo’n 17 jaar timmeren Nel en Evert van der Wissel uit Rheden
met hun stichting aan de weg in de omgeving van Soroti in
Oeganda. Hierbij een en ander over enkele van hun vele
projecten.

De nieuwe keuken in de Ngora Dovenschool
Op de Ngora Dovenschool zitten zo’n 180 kinderen tussen de 6
en 19 jaar. Zij krijgen (basis)onderwijs en leren gebarentaal.
Voor de oudere jongens is er een timmermanswerkplaats, waar
ze een opleiding krijgen tot timmerman. Voor de meisjes is er
een naaiatelier waar ze schooluniformen en andere kleding
maken. Aandachtspunten voor stichting Soroti zijn het voorzien
in leermaterialen, de renovatie van gebouwen, het bieden van
sportgelegenheid, het zorgen voor materialen in de naaischool
en timmerafdeling, het betalen van schoolgelden en het
verbeteren en aanpassen van dovenonderwijs.
Op de Jehielschool in Amuria is het feest evenals in de
omgeving ervan. Een droom van hen is uitgekomen. Ze hebben
eindelijk een goede waterput. De werkzaamheden daarvoor
hebben slechts anderhalve week geduurd, maar toen hadden ze
helder water, opgepompt vanaf een diepte van ongeveer 60 m.
Nadat het water officieel was getest en goed bevonden kunnen
zij er gebruik van maken.

Afgelopen september was er een
Charity Middag in de tuinen van
kasteel Middachten. Het werd een
groot succes, mede dankzij een
optreden van zangeres Lenny Kuhr.
www.sos-kayamandi.nl

Maar ook kleinere projecten zoals het sponsoren van een
dertiental kinderen (albino jongetje, weeskinderen, gehandicapte
kinderen), het bouwen van een huisje voor de familie Joseph,
dat door noodweer werd verwoest behoren tot de vele taken die
Soroti uitvoert.
www.stichting.projectsoroti.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
belangrijke financiële steun. Met
blijvende steun van de gemeente kan
de SPR naar verwachting ook in de
komende jaren subsidie blijven geven
aan waardevolle initiatieven.

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

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:

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