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Door SPR gesteunde organisaties in 2019

Onze stichting bestaat inmiddels al 45
jaar. In de beginjaren werden dorpen
in Tunesië geholpen: Sidi M’hamed en
Sidi Mansour. In elk dorp van de
gemeente Rheden was een
commissie actief die fondsen wierf en
vele donateurs meldden zich in de
zeventiger jaren aan. Nog steeds
ondersteunt een aantal van die
donateurs van het eerste uur onze
stichting. Wij proberen hen o.a. met
deze Nieuwsbrief en de SPR-website
op de hoogte te houden van onze
activiteiten. Dat lukt niet in alle
gevallen om de doodeenvoudige
reden dat we helaas niet van elke
donateur hun woonadres hebben.

Stichting Mariposa-Peru (Velp) ondersteunt kinderen in Peru
op het gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.
Stichting Projecten 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.
Stichting CHEF (De Steeg) heeft als doel kinderen in
ontwikkelingslanden te ondersteunen en te helpen daar waar
nodig is. Zij bouwen schooltjes (3 a 4 klassen) in Gambia met
name in gebieden waar geen onderwijsmogelijkheden zijn.
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.
Stichting SARI (Ellecom) ondersteunt lokale organisaties die
kansarme kinderen in India een betere toekomst bezorgen.
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.
Bustee Welfare Centre (De Steeg) steunt projecten voor
schoolopleidingen van Indiase kinderen.
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Nieuws van enkele in de
gemeente Rheden actieve
organisaties
Stichting Soroti (Oeganda)
Nel en Evert van de Wissel zijn al
jaren de drijvende krachten achter de
stichting projecten Soroti. Zij hebben
afgelopen jaar besloten een tandje
minder te schakelen. Met veel
genoegen denken wij als SPR terug
aan de vele goede contacten met hen.
Zij wisten ook ons te inspireren.
Enkele regels uit hun “afscheidsbrief”
willen we de lezers van deze
Nieuwsbrief niet onthouden.
“We zijn hier 20 jaar aan het werk
geweest en kijken toch met een beetje
trots terug naar alles wat we gedaan
hebben. Bij deze willen we alle
mensen en vrijwilligers bedanken die
ons op de een of andere manier
hebben ondersteund.
Toch is het niet het einde van stichting
projecten Soroti, want vanaf 2020
hebben we nog 5 dove kinderen waar
we schoolgeld voor blijven betalen en
een kleine financiële ondersteuning
naar de familie van Richard (de Twin)
en John (de blinde man).”

Het doel is om kinderen in Gambia zoveel mogelijk
onderwijsmogelijkheden te bieden. Zelf gaan ze samen een of
twee keer per jaar naar Gambia om allerlei middelen (van
schoolspullen tot kleding) te brengen. Zo zijn er al containers vol
met in Nederland afgedankte schoolmaterialen naar Gambia
gegaan. Hier inmiddels overbodig, maar daar nog steeds goed
bruikbaar. Vaak nemen Ben en Jaap kartonnen dozen met o.a.
kleding zelf mee op hun reizen naar Gambia. De kostprijs om
die dozen met het vliegtuig mee te nemen is redelijk laag als je
het vergelijkt met het verzenden van een container. De kleding
wordt door Ben thuis ingezameld. Ook schuwen ze niet daar
flink de handen uit de mouwen te steken. Om dat alles te
kunnen bekostigen worden inkomsten gehaald uit allerlei acties,
zoals sponsoring van hun vierdaagse-loop, deelnemen aan
markten, klussen aan huis enz. Die acties worden meestal door
Ben en Jaap samen opgezet.

www.projectsoroti.nl

Stichting CHEF (Gambia)
Ben Vink uit De Steeg kwam op
bezoek bij het bestuur van SPR om
het een en ander te vertellen over de
stichting CHEF (Childcare Education
Foundation). Die stichting, met een
bestuur bestaande uit vijf personen, is
drie jaar geleden opgericht door Ben
en zijn vriend Jaap van Duuren.
Beiden hebben een achtergrond in het
onderwijs.

Inmiddels is er al een kleuterschooltje gebouwd en ingericht.
Een nieuw project is alweer gestart, ook nu weer het
ontwikkelen van een kleuterschool. Afgelopen oktober zijn beide
heren weer in Gambia geweest om deze school af te bouwen.
Ook met de aanleg van waterputten wordt geholpen.
Het is lastig om vanuit Nederland te controleren of alles gaat
zoals bedoeld is. Ter plekke is tot nu toe geen (goede)
contactpersoon gevonden, die voor hen een en ander in de
gaten houdt. Daarom worden bijvoorbeeld de geschonken
hulpmiddelen en schoolspullen direct aan de mensen en
kinderen uitgedeeld. Dit om “handel” te voorkomen.

www.stichtingchef.nl
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Stichting Sari (India)
Het jaarlijkse benefietdiner, gehouden
in januari 2019, was ook nu weer een
groot succes. Voor de zesde keer
organiseerde de stichting dit in de
Peerdestal te Ellecom. De opbrengst
was maar liefst meer dan € 9.000.
De afgelopen jaren werden voor de
ontwikkeling van kansarme kinderen
in India al vele duizenden euro’s
opgehaald. Dit geld is o.a. besteed
aan de bouw van een aantal scholen
voor hen.

Dit jaar gaan de opbrengsten van het
diner naar de Siragu Montessori
School in Chennai. De school heeft
als doel kwaliteitsonderwijs te geven
aan kinderen uit families die op straat
moeten leven en die nooit onderwijs
hebben genoten. Op dit moment
krijgen meer dan 500 straatkinderen
les op deze school. Deze kinderen
leven vaak ver van die school en
worden door de school met een bus
opgehaald. Deze is versleten en
dringend aan vervanging toe.

Volgens secretaris en organisator Gerard Helmink is het
“fantastisch dat de opbrengst dit jaar zo hoog is. We zijn zowel
de Peerdestal als Kohinoor (het Indiase specialiteitenrestaurant
uit Arnhem) dan ook dankbaar, net als alle andere lokale
sponsoren. En natuurlijk de ruim 150 aanwezigen.” De avond
bestond niet alleen uit een diner, maar werd extra sfeervol door
het optreden van de afwasser van Kohinoor, die zich ontpopte
als een briljante zanger.

www.stichtingsari.com

Stichting Mariposa (Peru)
Een van de projecten van deze stichting richt zich op het
ondersteunen met financiële hulp aan zo’n 10 kinderen met een
beperking om naar het speciaal onderwijs gaan. Elk kind werkt
daar op zijn eigen niveau en maakt kleine of grote stappen in
zijn of haar ontwikkeling. Hierbij het verhaal van twee van die
kinderen: Tony en Fiorella. Tony is in 2006 doof geboren en
heeft sinds 2015 gehoorimplantaten. Sinds dat moment is hij
voor het eerst gaan horen en daardoor ook gaan praten. Hij
krijgt daarvoor les op het speciaal onderwijs. Met logopedie
wordt eraan gewerkt zijn spreken te verbeteren. Tony is een
vrolijke jongen en groeit op in een zeer arm, maar hecht gezin.
Zonder hulp van Mariposa-Peru zou Tony niet naar het speciaal
onderwijs kunnen. Daarnaast kost het onderhoud van zijn
hoortoestellen ook het nodige geld, waardoor het gezin echt
afhankelijk is van die financiële hulp.
Fiorella is een jonge dame van 17 jaar. Zij heeft het syndroom
van Down. Zij woont bij haar alleenstaande moeder in Lima.
Fiorella is vrolijk en gaat nog steeds vooruit in haar ontwikkeling.
Ze is ambitieus en heeft doorzettingsvermogen. Fiorella volgt
een opleiding voor koekjesbakster en krijgt les in huishoudelijk
werk, zoals wassen en koken. Haar moeder probeert heel veel
huishoudelijke dingen met Fiorella samen te doen. De stichting
ondersteunt Fiorella en haar moeder door een bijdrage te geven
aan de kosten voor haar school.

Hierboven de portretten van Lesley (2003), Ramon (2005) en
Eduardo (2012), die ook op steun uit Nederland kunnen rekenen

www.stichtingmariposaperu.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
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

colofon
Een uitgave van de Stichting Projectactie Rheden
Secretariaat:
K. Koolen
Harderwijkerweg 24
6957 AE Laag-Soeren tel. 0313 420117
E-mail: kajokoolen@gmail.com
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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