JAARVERSLAG 2010
STICHTING JW SUPPORT
Sinds de zomer van 2006 is de stichting JW Support actief om de leefomstandigheden van vrouwen en
kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Momenteel steunen wij projecten in Bangladesh op het
gebied van onderwijs, eerlijke handel en medische zorg. Het stemt ons dankbaar en tevreden dat we
met de hulp van onze achterban zoveel kunnen doen voor de kwetsbare medemens.
Financiële achtergrond
De ontvangen financiële steun is voldoende geweest om al onze vaste
projecten te ondersteunen. Tot onze grote verrassing kunnen we zelfs
een klein bedrag aan de reserves toevoegen.
De naaivakschool voor jonge vrouwen is van start gegaan en kan in 2011
worden voortgezet. We hebben steun ontvangen voor 2 jongens om een
vakopleiding patholoog te volgen en het ziekenhuis in het noorden van
Bangladesh is met eenvoudige medische zorg gestart. Onze donaties
komen van zowel particulieren (familie, vrienden en collega’s) als via
een aantal organisaties (o.a. 3 kerken, stichting Edupas, moments of
Joy, Pelgrimshoeve en Bijna Nieuw Winkel).

ALLE GULLE GEVERS HARTELIJK DANK !!!!
We gaan verder op de ingeslagen weg om bestaande projecten te blijven steunen en zo mogelijk verder
uit te breiden, denk hierbij aan voortgezet onderwijs. Er is veel nood en we zijn blij op kleine schaal
hierin verlichting te kunnen geven.
De projecten
De praktische invulling van onze doelstelling gebeurd
via een vijftal hoofdprojecten.
1. De opvang van straatkinderen en (half) wezen
via onze huizen in Savar.
2. Hulp aan arme, vaak alleenstaande vrouwen
door de verkoop van prachtig geborduurde
tafelkleden en dekbedovertrekken.
3. Vakopleiding naaien en borduren
4. Financiële steun aan de inrichting van een
ziekenhuis in het Noorden van het land
5. 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 35 jongens zijn verdeeld over 2 huizen en 13 meisjes bewonen het derde huis. Twee
tieners volgen de opleiding tot patholoog en wonen in een aparte kamer, dichtbij één van de huizen. Wij
betalen hun studie, de huur, ze eten mee in het jongenshuis, maar verder regelen en betalen ze alles
zelf. Het is een tussenfase op weg naar totale zelfstandigheid. De kinderen gaan allemaal naar school,
hebben 3x per jaar examens (zoiets als bij ons repetities voor een rapport) en de jongens zijn dol op
sport. Voetbal en cricket zijn favoriet. In 2010 is de jaarlijkse picknick aan zee gehouden.

Een onvoorstelbaar lange reis, waarbij tot drie keer toe de bus kapot ging. Toch waren ze allemaal
superblij en enthousiast. Een dag om nooit meer te vergeten!

Eén keer per week krijgen de geïnteresseerden tekenles en als ik er ben is er altijd een feestje met
veel zang, dans en sketches. Tijdens de werkbezoeken zijn er weer vele kilo’s kinderkleding
meegenomen. De kinderen dragen de Nederlandse shirts en (spijker)broeken vol trots. Aan allen die dit
mogelijk gemaakt hebben:

ONEK DONOBAD (heel veel dank).

School in Leidschendam
In december was Joke Wittekoek te gast op de Vliethorst school in Leidschendam. Met behulp van een
speciale presentatie zijn de kinderen geïnformeerd over het leven in Bangladesh. De kinderen waren
enorm geïnteresseerd en stelden vele vragen. Ze hebben een boom vol helpende handjes gemaakt om
geld in te zamelen voor de kinderen van onze projecten en in vele kerstbomen hingen in december de
Bengaalse gehaakte engeltjes.
Fair Trade
Het valt niet mee om geschikte mogelijkheden te vinden om het prachtige handwerk te promoten en te
verkopen. In juni waren we aanwezig op de jaarmarkt in Voorburg, in november bij de cadeautjesmarkt
in de Voorburgse Koningkerk en in december op de “Markt van Hoop” in Goes. Ook via onze webwinkel
komt er af en toe een order binnen, maar het is onze grote wens om de activiteiten te kunnen
uitbreiden. Hiertoe geven we graag presentaties of nemen deel aan een geschikte markt. Voor meer
informatie over de schitterende producten kunt u terecht op www.jwsupport.nl.
Vakopleiding naaien en borduren
De vakopleiding naaien en borduren voor jonge vrouwen is in februari van start gegaan met geld van het
Dirk Bosfonds. Gelukkig hebben we van de stichting Edupas een bedrag ontvangen om dit project voor

de komende 2 jaar voort te zetten. Het stemt ons enorm dankbaar dat er elke keer weer mensen en
organisaties bereid zijn om onze projecten te steunen. De betrokkenen in Bangladesh zijn heel erg blij
met onze steun en stralen van oor tot oor als ik op bezoek kom.
Ziekenhuis Binnafoir
In de eerste maanden is ook de laatste benodigde
! 6.000 binnengekomen en hiermee is het budget van
ruim ! 40.000 behaald. Begin 2010 is het ziekenhuis
gestart
met
het
aanbieden
van
basis
gezondheidszorg. Doordat er nog steeds geen
elektriciteit is, wordt er gebruik gemaakt van
generatoren. Hierdoor konden enkele ondersteunende
apparaten nog niet worden aangeschaft of zijn er
kleinere in gebruik genomen. De Bengaalse overheid
heeft een algehele stop ingevoerd voor nieuwe
verstrekkingen van elektriciteit en gas. Dit betekent
een flinke strop voor het ziekenhuis.
Echter het feit dat er een paar keer per week een dokter komt en medicijnen beschikbaar zijn, is al
een enorme vooruitgang. We onderzoeken nu of er andere opties zijn dan wachten op de overheid. Denk
hierbij aan het doortrekken van de kabels op eigen kosten of solar panelen op het dak.
Helaas heeft Impulsis ons laten weten niet akkoord te kunnen gaan met de gewijzigde invulling van ons
projectvoorstel uit 2007. Het is voor hen heel belangrijk dat we de ontvangen gelden, besteden
conform het destijds aangeleverde budget. We hopen in 2011 tot een voor beide partijen bevredigende
oplossing te komen.
Slumgirls
De school voor de meisjes in één van de slums (krottenwijken) van Dhaka draait op volle toeren. M.i.v.
2010 is de school uitgebreid met een middagprogramma voor een 2e groep kinderen. Totaal ontvangen
nu 120 kinderen scholing via dit project. Om de andere dag krijgen zij een goede maaltijd en het is
onze wens voor 2011 dat dit elke dag mogelijk gemaakt wordt. De meeste kinderen komen met een lege
maag naar school en ook ’s avonds is er niet altijd voldoende te eten. Het zijn vaak kinderen uit één
ouder gezinnen en het leven in de stad is erg duur. Voor een paar vierkante meter in een krottenwijk
betaal je al snel 25-30 euro. De inkomsten van een werkende moeder is tussen de 30 en 35 euro,
waardoor er niet veel geld overblijft voor een goede maaltijd.
Bezoekers vanuit Nederland
In oktober is Jorina Wittekoek voor de derde keer met Joke mee
geweest. In november is de familie Martijn-Kock een week op bezoek
geweest. U kunt in de nieuwsbrieven nummer 7,9 en 12 lezen over hun
belevenissen.
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. Alle tips, die onze doelen ondersteunen, zijn
van harte welkom. Zonder uw hulp kunnen wij niets!
Hartelijke groet,
Joke Wittekoek

Financiële kerncijfers

Inkomsten t.b.v. straatkinderen
Inkomsten t.b.v. ziekenhuis
Inkomsten t.b.v. tailoring

Euro
34.494
6.696
4.360

Omzet textiel

Uitgaven

Euro
28.497
15.000
2.125

1.896

Specificatie uitgaven “Shalom en slum kids” bij Jaarverslag 2010
Rubriek

Euro

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

4.545
10.615
5.436
7.783
1.044
926
-------28.497

Totaal

Omzet textiel en sieraden
Verkoop textiel en sieraden
Kosten bank, kraamhuur en KvK *
Netto opbrengst

-

1.896
212
------1.684

Dit geld wordt meteen weer gebruikt om nieuwe aankopen te doen
Voorraad goederen per 31 december 2010 is ! 2.230
* overige kosten zoals papier, postzegels en cartridges zijn in 2010 door JW betaald.
Voorburg, 30 april 2010
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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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