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Door SPR gesteunde organisaties in 2018

Verbazingwekkend waar de
medewerkers van de diverse
stichtingen die wij als SPR
ondersteunen hun motivatie vandaan
halen. Jaar in jaar uit opnieuw de
schouders eronder zetten om
financiële middelen voor hun
projecten te vergaren, regelmatig een
reisje boeken om het project te
bezoeken en begeleiden, donateurs te
werven en hen op de hoogte houden
van wat er zoal met hun giften is
gedaan. En dat alles zonder dat er
enige financiële vergoeding tegenover
staat. Ga er maar aan staan. Daar
moet je ook een heel lange adem voor
hebben. Sommige lezers van deze
nieuwsbrief verwachten misschien
snellere resultaten van al hun gedane
inspanningen. Maar dat is vaak niet
mogelijk als we begrijpen dat er veel
tijd voor nodig is om structurele
veranderingen door te voeren.

Basisschool De Holtbanck (Rheden) hield een sponsorloop
t.b.v. de schoolopleiding van kansarme kinderen in Oeganda.
Bustee Welfare Centre (De Steeg) steunt projecten voor
schoolopleidingen van Indiase kinderen.
Stichting SOS Kayamandi (Dieren) zet zich in voor kinderen
van de townships in Kayamandi in Zuid-Afrika. Het betreft het
verzorgen van ontbijt op school en hulp aan weeskinderen.
Werkgroep Kerk in Actie (Dieren) zamelde geld in voor
opvang en zorg voor kinderen en ouderen in Moldavië.
Stichting Kipawa (Dieren) heeft als doel het verbeteren van
onderwijsmogelijkheden voor met name meisjes en de
verbetering van de financiële positie van vrouwen in Kenia.
Stichting Mariposa-Peru (Velp) ondersteunt kinderen in Peru
op het gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.
Stichting SARI (Ellecom) ondersteunt lokale organisaties die
kansarme kinderen in India een betere toekomst bezorgen.
Stichting Soroti (Rheden) organiseert en financiert de
uitbreiding en herbouw van een dovenschool in Oeganda en
helpt een aantal kinderen, waarvan de meesten een handicap
hebben, met hun huisvesting en of onderwijs.

In de westerse wereld geeft een derde
deel van de volwassenen aan
veranderingen eng te vinden, waarom
zou dat in derdewereldlanden veel
anders zijn? Veel overleg met mensen
aldaar en goed luisteren naar wat zij
willen kost nu eenmaal de nodige tijd.
Gelukkig zijn er in de gem. Rheden
nog velen die zich daarvoor willen
inzetten.

Sta op en schitter (Dieren) wil ontwikkelingen en verandering in
een Braziliaanse sloppenwijk tot stand brengen door het leggen
van relaties en het investeren in individuen door middel van een
kringloopwinkel, bijles, programma’s op de basisschool en het
begeleiden van gezinnen.
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 in de
gemeente Rheden actieve
organisaties
Stichting KIPAWA (Kenia)
Sinds november 2013 is Hermien van
der Hoeven samen met haar man Jan
(voormalig huisarts in Dieren) jaarlijks
gedurende zes weken naar Kilifi in
Kenia geweest. Jan werkt voor Rotary
Doctors Nederland aan een
programma gericht op het voorkomen
en behandelen van hoge bloeddruk
en diabetes. Vanaf de eerste keer is
Hermien betrokken geweest bij een
lokale organisatie daar, LIBA (Lifting
the Barriers), opgezet door een lokale
oud-lerares Jacque Jumbe Kahura.
Het doel van die organisatie is het
verbeteren van de positie van meisjes
en vrouwen in de zeer arme gebieden
rond Kilifi. Zoals in veel arme landen
verzuimen meisjes tijdens hun
menstruatie school omdat zij geen
geld hebben om maandverband te
kopen. Veelal behelpen zij zich met
oude lappen, stukken oud matras of
bananenbladeren. Daardoor missen
zij veel lessen en hebben later minder
kans op de arbeidsmarkt dan jongens.
Ook leidt dat schoolverzuim soms tot
definitief schooluitval.
Met Jacque van LIBA is Hermien in
2016 gestart setjes wasbaar
maandverband te fabriceren en
distribueren. Lokale vrouwen naaien
de setjes die vervolgens op scholen
worden uitgedeeld. De benodigde
geldmiddelen kwamen van
serviceclubs en particulieren uit
Nederland. Om een en ander een wat
meer officiële status te geven is medio
2018 de stichting Kilifi Pathway
Foundation opgericht. Afgekort is dat
KIPAWA, wat in het Swahili “gave,
talent, kracht” betekent.

Doelstelling van de stichting: de verbetering van de
onderwijsmogelijkheden voor met name meisjes alsmede de
verbetering van de financiële positie van vrouwen. Dat betekent
dat de stichting niet alleen gericht is op het verstrekken van
maandverband aan schoolmeisjes, maar ook tot doel heeft om
de vrouwen die het maandverband naaien in de gelegenheid te
stellen met een beschikbaar gestelde naaimachine eigen
inkomsten te verwerven.

In januari en februari 2019 gaan Hermien en Jan weer naar Kilifi
om het project verder te volgen. Naast de al eerdergenoemde
fabricatie en distributie van maandverband bestaan er ook
plannen om te onderzoeken in hoeverre de stichting kan
bijdragen aan een lokaal programma op het gebied van
voorlichting en preventie van zwangerschappen bij jonge
meisjes.

www.kilifipathway.jouwweb.nl

Stichting Soroti (Oeganda)
Jan Otter, bestuurslid van Soroti, gaat samen met zijn vrouw
Marga eind februari voor 4 weken naar Oeganda om te helpen
met de nodige werkzaamheden aan de dovenschool. Er moeten
nog verschillende klassen en een enkele slaapzaal van een
nieuw verflaagje worden voorzien. Verder zullen enkele houten
deuren (die worden opgegeten door de termieten) moeten
worden vervangen door metalen en als er tijd over is zijn ze van
plan om zonnepaneeltjes te plaatsen op de huisjes van de
leerkrachten. Zij hebben nu nog geen elektriciteit.
Eind vorig jaar zijn de vloeren van de binnenplaatsen bij de
slaapzalen van de jongens en de meisjes opgeknapt.

www.projectsoroti.nl
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Stichting SOS Kayamandi
(Zuid-Afrika)
Bea Lanting, voorzitter van de
stichting, doet verslag van haar
bezoek aan Kayamandi, een township
aan de rand van Stellenbosch, vlak bij
Kaapstad. Zij was daar omdat op
1 september j.l. het weeshuis in
Kayamandi alweer 10 jaar bestond.
Hieronder haar verhaal.
“Zelf ben ik naar het feest geweest. Zo
bijzonder om dit mee te mogen
maken! Ons bestuurslid Jaap
Schilperoort en zijn vrouw waren er
ook. De kinderen en de moeders van
de 2 weeshuizen uit Cloetesville
vierden natuurlijk ook feest. Er was
een heus springkasteel, de kinderen
hebben opgetreden, er was een
zangeres en heerlijk eten.

Een van de weeskinderen, een meisje
van 13, hield een toespraakje, waarbij
ze haar pleegmoeder bedankte en
ook diegenen die het weeshuis
mogelijk maakten, knap van haar. Het
mooiste vind ik het om te zien dat het
goed gaat met de kinderen.
Die week in september heb ik gebruikt
om uitgebreid de weeshuizen te
bezoeken. Queenie blijkt een prima
moeder te zijn! Pleegmoeder Rosie
denkt eraan om komend jaar met
pensioen te gaan, maar ze kan
eigenlijk haar kinderen niet missen,
dus ik ben benieuwd.

Ook ben ik een hele dag aanwezig geweest bij ons
broodproject. Het is nog steeds ”brood” nodig om hulp te geven.
Er komen nog altijd duizenden mensen uit de Oostkaap aan om
in Kayamandi te gaan wonen. Dat wonen houdt in dat er weer
wat golfplaten worden neergezet en aangeplakt worden bij de
andere golfplaten krotten. Het Afrikaanse woord voor township
is dan ook “plakkerskamp”. Deze mensen uit de Oostkaap
bezitten niets en zijn afhankelijk van hulp. Gelukkig zijn er geen
schoolkinderen meer die hongerig zijn, van zeer jong t/m
highschool krijgen ze een broodmaaltijd. Wij zorgen voor 1200
kinderen. In totaal krijgen ruim 2000 kinderen iedere dag brood.

Verder wil onze stichting heel graag een extra huis opzetten om
de oudere weeskinderen, die nog hulp kunnen gebruiken nadat
zij uit huis zijn vertrokken, op te vangen. De ervaring leert dat
het dan regelmatig mis gaat, omdat deze kinderen geen vangnet
hebben in de vorm van familie. Zie het als begeleid wonen. Hoe
fijn zou het zijn als er een mogelijkheid zou zijn om zo’n huis te
kunnen starten. Wij hopen op sponsoren!
De week voor de kerst hebben wij nog op de Dickens markt in
Velp gestaan en voor € 300 aan kerstartikelen en sieraden
verkocht.”

www.sos-kayamandi.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),
Harderwijkerweg 24,
6957 AE Laag-Soeren 0313 420117
Ad de Ruiter (penningmeester),
P. van Anrooylaan 29,
6952 CW Dieren
0313 427439

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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Secretariaat:
K. Koolen
Harderwijkerweg 24
6957 AE Laag-Soeren 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
Gemma Becks (notuliste),
Parkweg 14,
6994 CN De Steeg
026 4953337
Hilde Brekelmans,
Smidsallee 14,
6994 BJ De Steeg

Donaties:
Triodos Bank : NL 49 TRIO 0254 7635 45
Drukwerk:

026 4952480
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