JAARVERSLAG 2009
STICHTING JW SUPPORT
Vanaf de start in 2006 is de stichting JW Support actief om de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden te
verbeteren. Onze aandachtsgebieden zijn onderwijs, eerlijke handel en
medische zorg. Ook het afgelopen jaar konden we weer interessante
projecten steunen in hun zorg voor de kwetsbare medemens.
Dankbaar en tevreden kijken we terug op alle zegeningen die we hebben
ontvangen.

Bestuurswisseling
Per 1 september 2009 is Johan van Bruggen het bestuur komen versterken als penningmeester. Met zijn jarenlang ervaring als “financial controller” levert hij een waardevolle
bijdrage aan de rapportage en verslaglegging van onze stichting.
Joke Wittekoek is voorzitter geworden en we hebben afscheid genomen van Willem Kasius.

Financiële achtergrond
De ontvangen financiële steun is voldoende geweest om al onze vaste
projecten te blijven steunen. We kunnen zelfs weer een klein bedrag aan
de reserves toevoegen. Van een aantal donaties zal pas in 2010 het
resultaat zichtbaar zijn. Denk hierbij aan de naaivakschool voor jonge
vrouwen en een nieuwe aanpak voor de opvang van straatkinderen. Ook de
extra fondswerving voor de inrichting van het ziekenhuis is ondanks de
crisis wonderwel goed gegaan (o.a. via een benefietconcert en loterij).
Onze donaties komen van zowel particulieren als via een aantal
organisaties (Dirk Bosfonds, Fortis Foundation, Het Westerhonk, Dabar,
Bijna Nieuw Winkel en 3 kerken).

ALLE GULLE GEVERS HARTELIJK DANK !!!!
We handhaven ons beleid om de bestaande projecten te blijven steunen en pas nieuwe toezeggingen te doen als hiervoor voldoende geld aanwezig is. Vooral in Bangladesh is veel nood
en we zijn blij op kleine schaal hierin verlichting te kunnen geven.

Hand in Hand in GHANA
In 2009 is er door JW Support niet veel gedaan voor dit mooie project in Ghana. Er zijn niet
veel verkoopactiviteiten geweest, dus de voorraad sieraden is onvoldoende geslonken.
Ineke Bosman, de oprichter van het project heeft de dagelijkse leiding overgedragen aan Ab
van Galen. Zij kan nu gaan genieten van een welverdiend pensioen. Voor meer informatie kunt u
terecht op hun website www.operationhandinhand.nl

BANGLADESH
De praktische invulling van onze doelstelling gebeurd via een viertal hoofdprojecten.
1. De opvang van straatkinderen en (half)wezen via onze huizen in Savar.
2. Hulp aan arme plattelandsvrouwen door de verkoop van prachtig geborduurde tafelkleden en dekbedovertrekken.
3. Financiële steun aan de inrichting van een ziekenhuis in het Noorden van het land
4. Steun aan een schoolproject voor meisjes in de slums van Dhaka.

SHALOM FAMILY for CHILDREN
In een drietal opvanghuizen in Savar, een dorp ca. 30
km buiten Dhaka wonen 50 kinderen in de leeftijd
van 8-18 jaar. Zo’n 36 jongens zijn verdeeld over 2
huizen en 14 meisjes bewonen het derde huis. Onze
samenwerking met Dilip Datta en zijn Shalom
Mission Trust of Bangladesh verloopt uitstekend. Bij
onze festiviteiten proberen we hem en zijn 30
kinderen zoveel mogelijk te betrekken. Er is maar
één werkbezoek geweest, maar omdat er een extra
koffer mee mocht van Qatar Airways is er toch 45
kg aan kleding uitgedeeld. Aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben: DONOBAD
(dank je wel).

FAIR TRADE
Joke Wittekoek kon door gezondheidsproblemen niet vaak op pad om het prachtige borduuren haakwerk te promoten en/of te verkopen. De omzet is dan ook flink gedaald in vergelijking
met de vorige jaren. In het laatste kwartaal was er het jubileumconcert van Dabar, waarbij
onze stichting en het prachtige handwerk werden gepromoot. In december zijn we naar een
Kerstmarkt in Edam geweest. De communicatie afdeling van Fortis heeft een schitterende
promotiefilm gemaakt, te bekijken via www.echteverhalen.nl.
We blijven op zoek naar mogelijkheden om door presentaties meer achtergrondinformatie te
geven en zo de toehoorders enthousiast te maken iets te kopen en daarmee de makers te
steunen. Voor meer informatie over dit project, kijk op www.jwsupport.nl.

ZIEKENHUIS BINNAFOIR
Het is ons dit jaar gelukt om ruim ! 11.000 aan
het budget voor de inrichting van het ziekenhuis toe te voegen. Dit is gerealiseerd door
een Benefietconcert in juni, inzamelingsacties
van vrienden en een loterij van oktober tot en
met december. Ook kunnen we melding maken
van een mooie bijdrage van Fortis Foundation
voor het concert, de loterij en de sponsorloop
“go the Xtra mile” in oktober.
Door het verdubbelingsysteem van Impulsis is er nu al ! 35.000 beschikbaar om het
ziekenhuis te helpen met de aanschaf van de nodige apparatuur om de patiënten een

kwalitatief goede zorg te bieden. Eind 2009 is het eerste geld overgemaakt, omdat het
ziekenhuis begin 2010 van start zal gaan. De fondswerving voor dit fantastische initiatief
gaat in het nieuwe jaar nog zeker een paar maanden door.

SLUMGIRLS
De school voor de meisjes in één van de slums (krottenwijken) van Dhaka
draait op volle toeren. Er zijn zoveel aanmeldingen dat we m.i.v. 2010
hebben besloten om de school uit te breiden met een middagprogramma
voor een 2e groep kinderen. We hebben in 2009 een
aantal donaties gehad speciaal voor dit doel
(verjaardag Johan van Boven en Vredeswerkgroep)
en met onze reserves durven we het aan om nog
meer meisjes een blijvende kans op scholing te geven. Ook wordt dit
project ondersteund vanuit Australië.
In december is er geld ontvangen om de gewenste vakopleiding naaien
en borduren voor jonge vrouwen te starten. Dit zal in 2010 verder
uitgewerkt worden. Onze contactpersoon voor het Bengaalse handwerk, Dino Halder, is superblij met deze mogelijkheden.

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

Joke Wittekoek

Financiële kerncijfers
Inkomsten t.b.v. straatkinderen
Inkomsten t.b.v. ziekenhuis

Euro
30.776
11.535

Omzet textiel

Uitgaven

Euro
28.202

1.608

Uitgaven “Shalom en slum kids” bij Jaarverslag 2009
Rubriek

Euro

Huisvesting
Dagelijkse kosten kids
Personeel en overhead
Scholing
Festiviteiten (Moments of Joy)

4.000
8.816
5.545
6.217
597
-------25.175

Totaal
Uitgaven t.b.v. ziekenhuis
Omzet textiel en sieraden
Verkoop textiel en sieraden
Kosten bank en KvK *
Netto opbrengst

3.027

1.608
67
------1.541

Dit geld wordt meteen weer gebruikt om nieuwe aankopen te doen
Voorraad goederen per 31 december 2009 is ! 2.365
* overige kosten zoals papier, postzegels en cartridges zijn in 2009 door JW betaald.
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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
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