JAARVERSLAG 2016
STICHTING JW SUPPORT
De stichting JW Support is actief om de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen in
ontwikkelingslanden te verbeteren. We doen dat in Bangladesh door het steunen van
projecten op het gebied van onderwijs, eerlijke handel en medische zorg. Het bestuur is
dankbaar dat we, al 10 JAAR lang, met de hulp van onze internationale achterban de
kwetsbare medemens de hand kunnen reiken en met hen te bouwen aan een betere toekomst.

Financiële achtergrond
Daar we de laatste twee jaar heel veel moeite hadden om de
eindjes aan elkaar te knopen en er gelukkig middels veel
eindejaarsdonaties toch net weer voldoende budget was om onze
acitiviteiten voort te zetten, hebben we een speciaal
projectvoorstel gemaakt met de focus op onderwijs en eten en dit
aan een 60 tal nieuwe adressen toegestuurd. Vanzelfsprekend zijn
hier kosten aan verbonden, maar onze netto kosten bedragen nog
geen 3% van de inkomsten, hetgeen wij alleszins acceptabel
vinden.
Onze inkomsten komen zowel via particuliere giften (vaste
donateurs, huwelijksjubilea of een bijzondere verjaardag), als via
diverse (kerkelijke) organisaties, zoals de PKN in Sommelsdijk, de
Bijna Nieuw Winkel in Voorburg en de ZWO groep in Voorburg.
We zijn alle donateurs, of ze ons al jaren steunen of in 2016 voor
het eerst heel erg dankbaar!
Met de inkomsten konden we onze belangrijkste projecten zoals
het kindertehuis in Savar, de meisjesschool in één van de
sloppenwijken (slums) van de hoofdstad Dhaka en de vakopleiding
naaien en borduren in 2016 financieren en er is zelfs een mooi
bedrag (ruim 25 duizend euro) beschikbaar om in 2017 te
gebruiken.

Namens alle betrokken in Nederland en
Bangladesh héél veel DANK !!!
Lokale & bijzondere inkomsten
In 2016 zijn de lokale inkomsten opnieuw gedaald; we hebben bijna
1200 euro ontvangen. Onze lokale donateurs hebben te maken met
hoge kosten door ziekte bij familie en vrienden en Bangladesh
heeft geen ziektekostenverzekering, dus je moet met velen
bijdragen in het geval van een operatie of dure medicatie.
Ook de inkomsten van de toeristische activiteiten vielen veel lager
uit dan gehoopt, mede i.v.m. de terroristische aanslag in een

restaurant in Dhaka, dat dagelijks druk bezocht werd door
buitenlanders. Hierdoor werd het reisadvies door de overheden
aangescherpt en het algemene advies luidt dat als je er niks te
zoeken hebt, je maar beter een andere reisbestemming kan
kiezen. Helaas zijn we voor terroristen nergens veilig en gebeuren
er in Europa ook nare aanslagen, maar op één of andere manier
heeft het in Bangladesh meer impact dan elders. In elk geval
heeft het geresulteerd in minder bezoekers, zowel in ons Bed &
Breakfast als voor de rondreizen en daardoor kon er vanuit de
reisactiviteiten ook niets worden bijgedragen aan de projecten.
Voor het tailoring project en de school in de sloppenwijk van
Dhaka zijn er weer een paar bedragen binnengekomen, die meteen
worden doorgestort (ruim 5000 euro). Het is in Bangladesh vrijwel
onmogelijk om geld uit het buitenland te ontvangen, daarom wordt
onze rekening in NL hiervoor gebruikt. De directeur van de school
heeft een pasje van een nederlandse rekening en kan middels de
lokale geldautomaten over de bedragen beschikken. We zijn wel
bezig om de activiteiten in Bangladesh een dusdanige structuur te
geven (nu stichting, wordt NGO), waardoor de mogelijkheden
worden uitgebreid, maar daar gaat nog wel een jaartje overheen.

De projecten
De praktische invulling van onze doelstelling heeft vijf hoofd
projecten.
1. De opvang van straatkinderen en (half)wezen via onze
Dutch Shalom Family for Children in Savar.
2. Steun aan een schoolproject voor meisjes in de slums van
Dhaka.
3. Hulp aan arme, vaak alleenstaande, vrouwen door de
verkoop van prachtig handwerk.
4. Vakopleiding naaien en borduren
5. Het betrekken van de (vaak arme) plattelands bevolking bij
Golpata Eco Tours

Shalom Family for Children
We kunnen met een fijn gevoel terugkijken op 2016. Opnieuw een
aantal tieners die hun middelbare school diploma op zak hebben:
Trishna en Dolna zijn vertrokken naar Kumodini voor een de
opleiding tot verpleegkundige en Eti gaat haar studie voortzetten
via een ander opvanghuis, omdat zij zich niet aan onze spelregels
wilde houden. Sociale vaardigheden staan bij ons hoog in het
vaandel en daarop willen we niet inleveren.
Er zijn ook weer een paar nieuwe meisjes bij ons komen wonen; in
eerste instantie voor beide partijen op proef, want het is geen
dwang. Ieder is vrij om het wel of niet leuk te vinden bij ons in

Savar. Habib, Sumon, Shemon en Saddam hebben met goed gevolg
2 jaar college afgerond. Habib is onze eerste student die voor zijn
verdere ontplooiing naar het buitenland is vertrokken. We hebben
goede afspraken gemaakt over onze bijdrage en die van hemzelf
en een paar ooms, werkzaam in het buitenland en best een
steentje kunnen bijdragen. Sumon gaat de 3 jarige opleiding tot
verpleegkundige volgen bij CRP (Center for Rehabilitation of the
Paralysed) en Shemon en Saddam gaan naar de Universiteit.

Slumgirls
De school voor de meisjes in één van de slums (sloppenwijken) van Dhaka draait op volle
toeren. Er wordt vijf dagen per week in twee groepen les gegeven aan kinderen uit de klassen
1-6 en alle kinderen krijgen dagelijks een verantwoorde maaltijd. Eén keer per maand krijgen
ze ook nog seizoensfruit.
In 2016 ontvingen 200 kinderen scholing via dit project. Het zijn vaak kinderen uit éénouder
gezinnen en het leven in de stad is erg duur. De huur voor een paar vierkante meter in een
sloppenwijk 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.

Net als andere jaren kwam er in November een musicus uit Australië, die een groep kinderen
een week lang intensief begeleidt en dit afsluit met een echt concert. U kunt een aantal
opnames bekijken op onze JW Support Facebook pagina.

Fair trade
We hebben op twee evenementen de Fair Trade producten uit
Bangladesh aangeboden. Jorina heeft bij het 50 jarig jubileum van
de Koningkerk onze producten aangeprezen en Joke kon in
september bij het kerkfestival in de Herenstraat ook weer volop
promotie maken voor ons werk in Bangladesh. We zijn altijd
geinteresseerd in deelname aan geschikte markten. Ook bij een
presentatie over het werk van JW Support worden de producten
voor het voetlicht gebracht. U kunt onze producten bekijken op
www.jwsupport.nl.

Vakopleiding naaien en borduren
In 2016 is de vakopleiding naaien en borduren deels gebruikt om
jonge meisjes van de slumschool een opleiding te geven. Naast de
klassikale lessen is het heel belangrijk dat zij een vak leren en
kunnen bijdragen aan het gezinsinkomen, anders worden ze uit
werken gestuurd en schiet de verdere opleiding er bij in.
Het stemt ons blij en dankbaar dat er elke keer weer organisaties
en mensen zijn, die onze projecten van harte steunen. De
betrokkenen in Bangladesh zijn heel erg dankbaar en laten dit
tijdens mijn bezoeken duidelijk merken. De coördinator van dit
project zit ook niet stil en heeft een nieuwe tak aan zijn naai
atelier toegevoegd en wel quilt dekens of lakens. Het naai atelier
is onlosmakelijk verbonden met de vakopleiding en de slumschool.

Golpata Eco Tours
Hoewel de reisactiviteiten hebben geleden
onder de aanslag van 2
juli, zijn we zeker
hoopvol
voor
de
toekomst. Er wordt flink aan de weg
getimmerd door de Ambassade van
Bangladesh in Den Haag (via Facebook
en een speciaal evenement in Oktober).
En ook via grote vakantiebeurzen als
Berlijn en Londen wordt Bangladesh als
vakantieland op de kaart gezet.
Ook in 2016 hebben weer 3 tieners en hun begeleider een prachtige reis door het land
gemaakt. Dit keer hebben we de theetuinen in het Noordoosten bezocht: voor het eerst in de
trein, een bootochtje in een prachtig natuurgebied, wandelen door de theetuinen, het was
heel bijzonder om hen op deze ontdekkingsreis mee te nemen. Voor wie interesse heeft in een
reis naar Bangladesh kan kijken op onze website www.bangladeshecotourism.com of contact
opnemen met Joke.

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,

Het bestuur

Financiële kerncijfers
Euro
73.329

Inkomsten

Uitgaven

Euro
45.805

Specificatie uitgaven bij Jaarverslag 2016

Rubriek

Euro

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

4.757
13.709
7.238
14.234
788
5.079
45.805

Netto omzet textiel en sieraden

233

Netto kosten operationeel en fondswerving

2.137

Voorraad goederen per 31 december 2016 is € 2.065

Voorburg, 22 maart 2017
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Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl
JW Support heeft de fiscale ANBI status, waardoor giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn
Email:

whitecake@jwsupport.nl

Telefoon:

070-3477620

Giften kunt u overmaken op bankrekening: NL63 ABNA 09804 73098 t.n.v JW Support te Zoetrmeer
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