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Stichting Projectactie Rheden
Ook in 2017 lieten diverse Rhedense
stichtingen weer van zich horen.
Stichting Sukarèla Dian-darat was te
zien op het schaapscheerdersfeest in
Rheden en op de Kerstmarkt in Velp.
Ook op het schaapscheerdersfeest
waren de roomboternotentaartjes van
stichting Soroti en ze stonden rond de
jaarwisseling in Rheden bij de COOP
om appelflappen en Afrikaanse
spulletjes te verkopen.
Ook stichting Sari liet zich met zijn
collecte, statiegeld-acties en
benefietdiner niet onbetuigd.

En wat te denken van een aantal
jongeren van de Vineyard kerk. Zij
hielden in de oude Johannesschool in
Dieren een actie voor straatkinderen
uit Bolivia (middels het schoonmaken
van auto’s en fietsen, cakes-verkoop,
etc.). Ruim € 1000 haalden zij bij
elkaar. Dat bedrag is ondergebracht
bij de landelijk lopende actie onder de
naam van “Nacht zonder Dak”.
Onderdeel daarvan is dat zij zelf ook
een nacht in een zelfgebouwd krotje
moesten slapen. Dat hebben zij in
september gedaan op het terrein van
de hiervoor genoemde voormalige
school aan de Molenweg.

Door SPR gesteunde organisaties in 2017
•

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.

•

Stichting Sukarèla Dian-darat (Rheden) helpt het dorp
Dian op de Zuidoost Molukken in Indonesië met hun
school en drinkwatervoorziening.

•

Jongeren Protestantse Kerk Dieren: 16 enthousiaste
jongeren gingen naar Adawso in Ghana om de stichting
Compassion4humanity te helpen met o.a. het bouwen
van een speeltuin en het organiseren van
sport/speldagen voor schoolkinderen.

•

Vineyard Dieren: jongeren deden mee aan de actie
Nacht zonder Dak om geld in te zamelen voor
straatjongeren in Bolivia.
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Nieuws van enkele in de
gemeente Rheden actieve
organisaties
Bustee Welfare Centre (India)
Deze organisatie, met een
Nederlandse dependance in De
Steeg, is in 1968 opgericht in Kolkata
(vroeger Calcutta). Men is klein
begonnen met een voedselcentrum
voor de uitdeling van melk aan
kinderen tot 6 jaar uit de
sloppenwijken. Daarna is er een
school opgericht voor een kosteloze
opleiding van de kinderen. Andere
activiteiten zijn ook opgezet zoals,
gratis medische zorg en kleding en
het verstrekken van een dagelijkse
voedzame maaltijd.
Na de schoolperiode worden de
leerlingen begeleid en financieel
ondersteund bij een passende
vervolgopleiding.
Inmiddels, na bijna 50 jaar, zijn er
twee scholen en krijgen ongeveer 300
leerlingen onderwijs.
Al veel jongeren hebben met succes
een vervolgopleiding afgerond en ook
een baan gevonden.
Dat komt zowel hen als ook hun
families ten goede.
De organisatie ontvangt uit veel
landen, waaronder ook Nederland,
donaties om de doelstellingen waar te
kunnen maken.
Stichting Learn! Foundation (Kenia)
Hermien van der Hoeven uit Dieren is
het afgelopen jaar toegetreden tot het
bestuur van Learn! Foundation als
penningmeester. Daarvoor was ze als
vrijwilliger al enkele jaren betrokken bij
Lifting the Barriers, een Keniaanse
partnerorganisatie van Learn. Het
voelt voor haar wel anders in Kenia te
zijn in haar nieuwe functie.

Een andere verantwoordelijkheid, veel overleg over- en toezicht
op de besteding van de donaties. Hier doet ze verslag:
Inmiddels zijn we nu alweer vijf weken hier, de tijd vliegt. Ons
leven heeft het vertrouwde ritme, hetzelfde basic onderkomen
als de vorige jaren, dezelfde hulp in huis met haar stralende
lach, die schoonmaakt, de was doet en een heerlijke curry kan
maken. En ook weer de rode mieren in de keuken, de
hagedissen met hun poepjes in de kamer en op het toetsenbord
van de laptop, de apen die spelen in de tuin en met veel lawaai
op het golfplaten dak springen. Regelmatig een stroomuitval,
waardoor de verlichting en de fan het niet meer doen en we ’s
avonds zijn aangewezen op kaarsen en zaklantaarns.
Mijn man Jan (huisarts) gaat elke ochtend naar een van de vijf
locaties in het zeer arme en droge achterland. Samen met
Henry, de lokale man die als chauffeur, tolk, administrateur en
assistent fungeert. Henry is de continue kracht in het project van
de Rotary Doctors Nederland, waar elke zes weken een
Nederlandse huisarts werkzaam is. Het project is gericht op het
voorkomen en behandelen van diabetes en hoge bloeddruk.
Twee ziekten die hier veel voorkomen op jonge leeftijd en
desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de bloedvaten van
hart en hersenen en anders dan AIDS en HIV nog niet in het
nationale gezondheidsprogramma zijn opgenomen.

Met Jacque ga ik weer naar Makonjemare en ik zie de nieuwe
klaslokalen die zijn gebouwd. Samen met de nieuwe
hoofdonderwijzer denken we na over een goede plaats voor een
te bouwen banda, een overdekte plek die de kinderen tegen de
zon moet beschermen. We bekijken ook de vorderingen van de
aanleg van de waterleiding. We lopen langs de twee km lange
sleuf daarvoor die de ouders van de schoolkinderen hebben
gegraven. Zo wordt de betrokkenheid van de ouders bij het
waterleidingproject vergroot en hebben zij, heel belangrijk, weer
wat geld kunnen verdienen. En dan zien we dat er echt helder
water uit de kraan komt!
We kijken naar de moeders die in de zeer simpele kookruimte in
twee enorme pannen het eten voor de kinderen klaarmaken, in
de ene pan de rijst en in de andere de bonen.
www.learnfoundation.nl
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Stichting Sari (India)

JPK Dieren: Expeditie Ghana

Op dit moment wil Sari de bouw van
een praktijklokaal op een technische
school ondersteunen in de buurt van
de stad Madurai in zuid India.

In 2004 richtte Emanuel Nkrumah Compassion4Humanity op
nadat hij familie in het oosten van Ghana had bezocht.
Dit omdat het aanbod van scholen in het oosten van Ghana
gering is. Veel kinderen volgen daar geen onderwijs omdat de
scholen te ver weg zijn of omdat hun ouders het schoolgeld niet
kunnen betalen. Het begon heel bescheiden met een computer
en twee dozen boeken en is inmiddels uitgegroeid tot een
gebouw voor gemeenschappelijk gebruik met een bibliotheek en
computerlokaal, een basisschool en een leerwerk traject voor
jongeren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
In de school zijn acht lokalen, een keuken en sanitaire
voorzieningen. Goed onderwijs moet voor een betere toekomst
zorgen, dat is de gedachte. Naast het verwerven van kennis
wordt de creativiteit gestimuleerd en wordt er ook veel aandacht
aan sociale vaardigheden besteed.
De jeugdraad van de Protestantse gemeente Dieren stelt zich
tot doel iedere 2 á 3 jaar een buitenlandreis te organiseren om
jongeren zich bewust te laten worden van de wereld om hun
heen. Een unieke ervaring om iets concreets voor hun
medemens te doen. In het voorjaar van 2017, tijdens de
meivakantie, gingen ze met z’n zestienen daarvoor naar Ghana
om Compassion4Humanity te ondersteunen. Onder de noemer
Expeditie Ghana hielpen ze daar met het bouwen van een

Deze school is opgericht voor
kansarme jongeren die na het
basisonderwijs stoppen met hun
opleiding. Ze moeten dan vaak gaan
werken om het schamele familieinkomen aan te vullen. Hun ouders
zijn meestal analfabeet en verdienen
de kost als dagloner, een paar euro
per dag. Dit is amper genoeg om te
overleven, laat staan om hun kinderen
naar school te laten gaan. Dit is de
belangrijkste doelgroep van een
lokale stichting die hiermee de
armoedecyclus wil doorbreken die van
generatie op generatie voortduurt.
De technische school wordt nu
uitgebreid met opleidingen tot lasser
en airco monteur, momenteel veel
gevraagde beroepen. Er moet een
praktijklokaal gebouwd worden voor
deze 2 nieuwe opleidingsrichtingen.
Stichting Sari heeft het plan opgevat
dit te gaan faciliteren. Hiervoor is in
totaal € 24.000 nodig. Zelf willen ze
€ 16.000 werven en ze hopen dat
Wilde Ganzen de resterende € 8.000
bijdraagt.
www.stichtingsari.com

speeltuin (er zijn daar geen speeltoestellen),
onderhoudswerkzaamheden en het organiseren van
sport/speldagen voor de kinderen.

www.compassion4humanity.org

NIEUWSbrief - Stichting Projectactie Rheden - februari 2018

Pag: 3

Een uitgave van de Stichting Projectactie Rheden

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
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),
Harderwijkerweg 24,
6957 AE Laag-Soeren 0313 420117
Ad de Ruiter (penningmeester),
P. van Anrooylaan 29,
6952 CW Dieren
0313 427439
Gemma Becks (notuliste),
Parkweg 14,
6994 CN De Steeg
026 4953337
Hilde Brekelmans,
Smidsallee 14,
6994 BJ 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
Harderwijkerweg 24
6957 AE Laag-Soeren
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