JAARVERSLAG 2011
STICHTING JW SUPPORT
In de zomer van 2011 konden we het eerste lustrum vieren: JW Support bestond 5 jaar. Vanaf het
begin is de stichting actief om de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden
te verbeteren. Momenteel doen we dat in Bangladesh op het gebied van onderwijs, eerlijke handel en
medische zorg. Het geeft veel voldoening dat we met de hulp van onze achterban de kwetsbare
medemens een steuntje in de rug kunnen geven.

Financiële achtergrond
Dankbaar kunnen we vaststellen dat de ontvangen financiële steun
voldoende was om al onze vaste projecten te ondersteunen. Per 1
februari 2011 hebben we de steun aan de meisjesschool in de slums
zelfs uitgebreid. De school was zo snel gegroeid dat de kinderen maar
om de dag een maaltijd kregen. Dit was onacceptabel. Gelukkig
ontvingen we vrij snel een donatie van de Pelgrimshoeve om deze
kosten af te dekken. Er is een klein bedrag aan de reserves
onttrokken. Dit is veroorzaakt doordat we twee bedragen uit de
bestemmingsreserve hebben gebruikt. Het eerste doel is de
naaivakschool voor jonge vrouwen en het tweede is een
educatieproject voor straatkinderen. Onze donaties komen van zowel
particulieren als via een aantal organisaties (o.a. stichting Edupas,
Pelgrimshoeve, HVO, Vincentrum, Bijna Nieuw Winkel en 3 kerken).

ONEK DONOBAD (heel veel dank).!!!!
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. Steun aan een schoolproject voor meisjes in de slums van Dhaka.
5. Financiële steun aan de inrichting van een ziekenhuis in het Noorden van het land

Shalom Family for Children
Ruim 50 kinderen in de leeftijd van 8-18 jaar wonen in onze opvanghuizen in Savar, een buitenwijk van
de hoofdstad Dhaka. 36 jongens zijn verdeeld over 2 huizen en 16
meisjes bewonen het derde huis. Helaas ontstonden er in januari
problemen tussen de meisjes en hun verzorgsters. Het bleek dat er
lijfstraffen werden gegeven als de meisjes kleine fouten maakten of
nalatig waren bij de dagelijkse klusjes. Dat er soms straf uitgedeeld
moet worden is in de beste families bekend, maar we kunnen niet
toestaan dat de kinderen geslagen of mishandeld worden. Joke is
meteen vertrokken om orde op zaken te stellen. De twee

leidinggevenden zijn ontslagen en er zijn vele gesprekken geweest met de meiden en overige stafleden
van ons project. Bij het tweede bezoek in april is het gebeurde nog vele malen onderwerp van gesprek
geweest. De zorg voor de kinderen is prioriteit nummer één!
De kinderen gaan allemaal naar school, hebben 3x per jaar examens (zoiets als bij ons repetities voor
een rapport). In deze periode besteden ze 4-6 uur per dag aan huiswerk. Er is dan minder tijd voor
sport en spel, maar dat wordt op andere tijden ruimschoots gecompenseerd. Voetbal en cricket
blijven favoriet en onder toeziend oog van de gasten spelen ze het liefst een wedstrijd tussen staf en
tieners, waarbij Joke de enige supporter is van haar staf. De rest weet dat de tieners negen van de
tien keer winnen en is daarom fan van de tieners.

Huwelijksfeest
Tijdens ons bezoek in het najaar is de manager, Monir getrouwd met
Liza. Zij woont al 10 jaar in het project en heeft dit jaar de laatste
klas van de middelbare school doorlopen. Zij is 18 jaar en de familie
van haar moeder was al twee jaar actief met de zoektocht naar een
geschikte echtgenoot. Liza had steeds geweigerd, omdat ze eerst haar
middelbare school wilde afmaken en dan verder wil studeren. Met
Monir als echtgenoot worden al haar wensen vervuld. Het was een
prachtig feest en Jorina en ik zijn blij dat we hierbij aanwezig waren.

Fair Trade
De speurtocht naar mogelijkheden om het prachtige handwerk te
promoten en te verkopen heeft ook dit jaar weer geleid tot een aantal deelnames aan markten in
Voorburg, Leidschendam en Goes. Het is onze grote wens om de activiteiten verder uit te breiden.
Hiertoe geven we graag presentaties of nemen deel aan een geschikte markt. Via het ISG/Ikos
(Interkerkelijke Stichting Godsdienst Onderwijs) ontvingen we een leuke opdracht om een
kerstcadeautje te maken. U kunt de prachtige sjaals en onze andere producten bekijken op
www.jwsupport.nl.

Vakopleiding naaien en borduren
De vakopleiding naaien en borduren voor jonge vrouwen is in 2011
vervolgd met steun van de stichting Edupas. Het werkt bemoedigend
dat er elke keer weer mensen en organisaties bereid zijn om onze
projecten te steunen. De betrokkenen in Bangladesh zijn heel erg blij
met deze steun en laten dit tijdens de bezoeken duidelijk merken.

Slumgirls
De school voor de meisjes in één van de slums (krottenwijken) van
Dhaka draait op volle toeren. Er wordt vijf keer per week aan twee
groepen les gegeven en alle kinderen krijgen dagelijks een
verantwoorde maaltijd. Eén keer per maand krijgen ze ook nog
seizoensfruit.
Totaal ontvangen nu 120 kinderen scholing via dit project. Het zijn vaak
kinderen uit één ouder gezinnen en het leven in de stad is erg duur. De
huur voor een paar vierkante meter in een krottenwijk staat niet in
verhouding tot het inkomen. Maar omdat er grote woningnood is voor de
miljoenen inwoners van de stad hebben huis en grondeigenaren vrij spel.

Ziekenhuis Binnafoir
De opbouw van het ziekenhuis in het Noorden van Bangladesh is nog
steeds niet voltooid vanwege het ontbreken van elektriciteit. Er wordt
gebruik gemaakt van generatoren, welke vrij duur zijn in gebruik door
de dieselolie. Hierdoor is de opbouw van het ziekenhuis achtergebleven
bij de planning. Gelukkig heeft Impulsis ons toestemming gegeven om
een deel van het gereserveerde bedrag te gebruiken voor Solar energie.
Helaas heeft de familie van de oprichter slechte ervaringen met een
eerder microkrediet inzake Solarsystemen voor particulieren. Ze
blijven netwerken en hopen op elektriciteit via het standaard netwerk. Intussen is Impulsis een
beetje ongeduldig en ongerust geworden of de verstrekte donatie wel voor de inrichting van het
ziekenhuis gebruikt gaat worden. Wij konden hen geruststellen want er staat nog steeds ruim !
20.000 op een Nederlandse spaarrekening.

Bezoekers
In oktober is Jorina Wittekoek voor de vierde keer met Joke mee
geweest. U kunt in de laatste nieuwsbrief (nr. 14) van Januari 2012
haar verslag lezen.

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. Kent u organisaties of personen, waar wij voor support kunnen aankloppen of
een presentatie kunnen verzorgen, laat het ons weten. 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 en slumschool
Inkomsten t.b.v. tailoring
Omzet textiel

Euro
34.603
---

Euro
Uitgaven 35.015
2.125

2.817

Specificatie uitgaven “Shalom en slum kids” bij Jaarverslag 2011
Rubriek

Euro

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

5.076
15.058*
6.238
7.874
769
--------35.015

Totaal

* 50% hoger dan 2010 i.v.m. eenmalige kosten (EUR 2.000) ziekenhuis baby Joanna en
bijdrage voor de dagelijkse maaltijd slumschool verhoogd met EUR 1.960

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

2.817
136
--------2.681

Netto opbrengst

Dit geld wordt meteen weer gebruikt om nieuwe aankopen te doen
Voorraad goederen per 31 december 2011 is ! 2.990
* overige kosten zoals papier, postzegels en cartridges zijn in 2011 door JW betaald.

Voorburg, 8 maart 2011

Stichtingsbestuur:
Voorzitter:

Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Secretaris:

Daniëlle van Dijk

Penningmeester:

Johan van Bruggen

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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