JAARVERSLAG 2007
STICHTING JW SUPPORT
JW Support is opgericht op 1-8-2006 door Joke Wittekoek.
Doel van de stichting is de leefomstandigheden van kinderen en
vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren op het gebied van
onderwijs, eerlijke handel en medische zorg.
JW Support is actief in Bangladesh en Ghana. 2007 is een jaar
om nooit te vergeten. Dankbaar en tevreden kijken we terug naar
alle zegeningen die we hebben ontvangen.

Financiële achtergrond
De fondswerving is mede door het 25 jarig jubileum van Joke Wittekoek in een
stroomversnelling gekomen. Collegae, familie en vrienden hebben hun eigen netwerk
geactiveerd om JW Support van financiële middelen te voorzien om haar werk uit te
kunnen voeren. Ook ontvingen we via een aantal organisaties (Dirk Bosfonds, Vincentrum,
Pelgrimshoeve, Moments of Joy en een tweetal kerken) een waardevolle bijdrage.

ALLE GULLE GEVERS HARTELIJK DANK ! ! !
Er is intussen een buffer voor onverwachte
uitgaven en we kunnen nog meer hulp geven.
Vooral in Bangladesh is veel nood en we zijn blij op
kleine schaal hierin verlichting te kunnen geven.

Hand in Hand in GHANA
Dit mooie opvanghuis voor gehandicapte kinderen in Nkoranza Ghana, heeft in 2007
steun gekregen bij de verkoop van hun prachtige kettingen en armbanden. Van het
Ministerie van Defensie kregen we een gift in de vorm van tweedehands computers,
laptops en printers. Het transport hiervan had meer voorbereiding nodig dan
aanvankelijk gedacht en dit zal begin 2008 plaatsvinden.
Meer informatie op hun website www.operationhandinhand.nl

BANGLADESH
In Bangladesh hebben we een viertal hoofdprojecten. Dit is in de eerste plaats de
opvang van straatkinderen en (half-)wezen via onze huizen in Savar. In de tweede plaats
hulp aan arme plattelandsvrouwen, door de verkoop van prachtig geborduurde
tafelkleden en dekbedovertrekken. Ten derde financiële steun aan de inrichting van een
ziekenhuis in het Noorden van het land en als laatste steunen we een schoolproject voor
meisjes in de slums van Dhaka.

SHALOM FAMILY for CHILDREN
In drie opvanghuizen in Savar, een dorp 30 km buiten
Dhaka wonen 50 kinderen in de leeftijd van 8-18 jaar. De
36 jongens zijn verdeeld over twee huizen en 14 meisjes
bewonen het derde huis. Door samenwerking met de
Bengaalse dominee, Dilip Datta, werken we in Savar onder

zijn Trust. De naam van ons huis is Dutch Shalom Family for Children, onderdeel van de
Shalom Mission Trust of Bangladesh.

FAIR TRADE
Joke Wittekoek heeft met haar nicht en vriendinnen op een aantal braderieën gestaan
met de sieraden uit Ghana en het textiel uit Bangladesh. De omzet was niet altijd om
blij van te worden. Via de Koningkerk in Voorburg, waaruit ook veel vaste donateurs
komen, is er wel veel verkocht. Gebleken is dat als men meer weet over de achtergrond
en de herkomst van de sieraden en textiel, er beter verkocht wordt. Voor meer
informatie over de projecten, kijk op www.jwsupport.nl

Ziekenhuis Binnafoir
Via onze partner Dilip Datta zijn we geïnformeerd over het ziekenhuis in Binnafoir, in
het Noorden van Bangladesh. Hier wonen veel arme boeren, die geen toegang hebben tot
medische zorg, omdat dit of te ver weg of te duur is. JW Support heeft in 2007
geprobeerd via Nederlandse organisaties geld in te zamelen voor de inrichting van het
ziekenhuis, echter tot op heden nog zonder succes.

Meisjesschool in de slums
Onze contactpersoon voor het Bengaalse handwerk,
Dino Halder, is in 2007 voor 50-60 meisjes een
schooltje
gestart
in
één
van
de
slums
(krottenwijken) van Dhaka. In Bangladesh heeft de
mannencultuur weinig oog voor de behoeften van
vrouwen en meisjes. Om hierin verandering te
brengen moet het onderwijs beter toegankelijk
worden voor de meisjes. Op deze school krijgen ze
gratis les, elke dag een gezonde maaltijd en wordt er indien nodig voor een dokter en/of
medicijnen betaald. De ouders krijgen een paar kilo rijst per jaar, zodat de kinderen
niet hoeven te werken. Ook proberen we ze met kerst nieuwe kleding en/of dekens te
geven .

Tenslotte
Het bestuur van de stichting spreekt het vertrouwen uit, dat zij nog jaren op velerlei
manieren kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden kan helpen.
Mocht u organisaties kennen, waar wij voor steun kunnen aankloppen of een presentatie
kunnen verzorgen, dan horen wij dat graag. Zij verzoekt een ieder die ons werk een
warm hart toedraagt ons financieel te steunen. Alle tips, die ons doel ondersteunen, zijn
van harte welkom.

Hartelijke groet,
Joke Wittekoek

Financiële kerncijfers
Euro
36.007

Inkomsten giften via rek
Omzet textiel

Uitgaven

Euro
20.154

2.251

Uitgaven “Shalom Family for Children” bij Jaarverslag 2007
Rubriek

Euro

Huizen
Dagelijkse kosten kids
Personeel
Scholing
Festiviteiten (Moments of Joy)
Koersverschil
Totaal
Omzet textiel en sieraden
Verkoop textiel en sieraden
Kosten marktkraam 3 x 65
Kosten bank
Netto opbrengst

3.763
7.956
4.170
3.534
653
78
----------20.154

2.251
195
26
---------2.030

Dit geld wordt meteen weer gebruikt om nieuwe aankopen te doen
Voorraad goederen per 31 december 2007 is € 1.548
* overige kosten zoals papier, postzegels en cartridges zijn in 2007 door JW betaald.

Voorburg, 31 januari 2008
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Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl
Email:

whitecake@jwsupport.nl

Telefoon:

070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: 98.04.73.098 t.n.v JW Support te Zoetermeer
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