JAARVERSLAG 2017
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 11 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
Zoals in het vorige jaarverslag gemeld hadden we nog ruim € 25.000 over van de speciale
actie uit 2016 en met de donaties van 2017 ad € 38.855 , was er voldoende geld aanwezig om
onze projecten voort te zetten. Aan het eind van het jaar was er een tekort van € 7.760,
hetgeen we uit onze reserves hebben aangevuld.
Onze inkomsten komen zowel via particuliere giften (vaste donateurs, huwelijksjubilea of een
bijzondere verjaardag), als via diverse (kerkelijke) organisaties, zoals de PKN in Sommelsdijk
en de ZWO groep in Voorburg. We zijn alle donateurs, of ze ons al jaren steunen of in 2017
voor het eerst heel erg dankbaar!

Namens alle betrokken in Nederland en Bangladesh héél veel DANK !!!
Toelichting op de inkomsten en uitgaven
We hebben met ingang van dit jaar een extra rubriek ‘overig’
aan onze uitgaven toegevoegd. Vanwege langdurige problemen
met onze ABN Amro pasjes bij geldautomaten in Bangladesh,
hebben we een rekening geopend bij de ASN bank, hierop is €
990 gestort, zodat we altijd een tweede mogelijkheid hebben
om geld op te nemen. Toen ik met alle pasjes in Bangladesh
arriveerde en een aantal opnames deed, bleek opeens ook de
ABN pas weer te werken.
Er is dit jaar € 2.735 gebruikt voor de omzetting van een
stichting naar NGO van de slumschool en € 1.546 voor het
openen van een winkel om de producten te verkopen, die
gemaakt worden in het naai atelier. Daarnaast nog diverse kleine
bedragen voor ons opvanghuis en medische ondersteuning van
mensen om ons heen. De vakopleiding naaien en borduren is
geadopteerd door een familie in Nederland, die banden heeft
met de kledingsector.
Voor de school in de sloppenwijk van Dhaka zijn er weer een
paar bedragen binnengekomen, die meteen worden doorgestort
(ruim € 3.000). 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. Als de NGO is geregistreerd zal dit probleem meteen zijn opgelost.

De projecten
De praktische invulling van onze doelstelling heeft vijf hoofd projecten.
1. Opvang van straatkinderen en (half)wezen bij 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 2017. Opnieuw een
aantal tieners die hun middelbare school diploma hebben behaald;
Titu, Ajaram & Sumon zijn naar een Middelbare Technische
school
(Polytechnical
institute),
voor
een
driejarige
vervolgopleiding in electronics of algemene technische opleiding.
Het zijn kostscholen, die door de overheid worden beheerd en
gesponsord, dus onze bijdrage is zeer acceptabel.
Ronika, één van de nieuwe meisjes die met Kerst 2016 bij ons
kwam wonen, sprak geen woord Bangla. Ze kwam uit de Chittagong
Hill Tracts waar de stammen hun eigen taal, kleding en gewoonten
hebben. Het is een slimme meid, want binnen een paar maanden
sprak ze Bangla, deed het goed op school en is in December zelfs
als nummer 1 van haar klas geeïndigd. Ook vertaalde ze regelmatig
mijn woorden vanuit Banglish (mix van Bangla en Engels) aan de
andere meisjes.
De winter in Bangladesh is het seizoen van de uitjes. Vrijwel alle
grote bedrijven en scholen organiseren de jaarlijkse picknick. In
2017 zijn wij naar een nieuw safaripark in Gazipur ten noorden
van Dhaka gegaan. Onze jongeren mochten voor 25 cent naar
binnen, Dutch mom moest € 4 neertellen en dan zag je maar een

deel van het park. De echte wilde dieren zoals tijgers en leeuwen konden worden bekeken met
een safaribus waarvoor opnieuw moest worden betaald. Jammer maar dat paste niet binnen
ons budget. We hebben ons desalniettemin geamuseerd en we hadden onze lunch mee (een
aantal oudere jongeren en staf waren om 4 uur opgestaan om dit klaar te maken

In oktober kwam er bezoek uit Nederland: twee nichtjes van Joke
zijn 2,5 week te gast geweest in Savar en dat geeft altijd
aanleiding tot feestjes met gedichten, zang & dans. In lange
vakanties als Ramadan/Eid komen de jongeren gezellig logeren in
ons Golpata B & B.

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 2017 ontvingen 180
kinderen scholing via dit project.
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.

).

Er is ook steeds meer aandacht voor computerles en een aantal
talentvolle jongeren doen al kleine opdrachten, die ze via internet
opduiken. Ze gaan ook binnenkort een nieuwe website maken voor
de LEF for life organisatie. De achterliggende stichting van de
school ‘Friends for the poor people’ genaamd, is in 2017 de
procedure gestart om van een stichting naar een NGO te gaan
(non-governmental organisation, een organisatie die onafhankelijk
is van de overheid). De registratie van het Ministerie voor Social
Welfare (Sociale zaken) is aangepast en de aanvraag is in mei naar
het NGO bureau gestuurd. Deze aanvraag wordt begeleid door een
advocaat en er is veel geld nodig om de ambtenaren van hun plek
te krijgen . Helaas is het een langdurig proces en we hopen dat
we in het volgend jaarverslag melding kunnen maken dat de
registratie rond is. We hebben een nieuwe naam gekozen, die
beter past en een positievere associatie heeft. LEF for life: Love,
Education, Food voor een beter leven; LEF betekent in het
Nederlands moed en in de grondtekst HART. Dino de grondlegger
van de school en bijbehorende programma’s heeft een groot hart
en grenzeloze moed om de mensen aan de onderkant van de
samenleving te steunen en hen uitzicht te geven op een beter
leven.

Fair trade
De promotie en verkoop van de fair-trade producten in Nederland
is door langdurige afwezigheid van Joke een beetje in het slop
geraakt. Er waren plannen om de Kerstmarkt in Pijnacker te
bezoeken, maar degene die hier naartoe zou gaan werd helaas
ziek, dus we hopen in 2018 op nieuwe kansen. 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. Gelukkig is er met geld uit Nederland een
winkel geopend in Dhaka, vlakbij de slumschool, zodat bezoekers
van de school meteen kunnen kijken wat ze ter ondersteuning
kunnen kopen of een opdracht geven om iets te laten maken.

Vakopleiding naaien en borduren
In 2017 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. Vanaf
2017 hebben we een vaste sponsor gevonden voor deze opleiding
en het bijbehorende naai atelier. Er zit zelfs een opdracht aan te
komen voor het maken van waszakjes. Het maken van de quilt
dekens en lakens gaat onverminderd voort.

Golpata Eco Tours
Hoewel de reisactiviteiten nog steeds niet
op het niveau zijn van voor de terroristisch
aanslag in juni 2016, zijn we toch hoopvol
gestemd. Ons Bed & Breakfast loopt prima
en in april 2016 hebben we een tweede
apartement in hetzelfde gebouw gehuurd en ingericht. Vooral in
de winter hebben we een leuke groep gasten aan tafel van
verschillende achtergrond (rugzaktoeristen, social workers of
vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven). Er wordt flink
aan de weg getimmerd door de Ambassade van Bangladesh in Den
Haag (via Facebook en op het Ambassade festival in september in
Den Haag). En natuurlijk ook via grote vakantiebeurzen als Berlijn
en Londen wordt Bangladesh als vakantieland op de kaart gezet.
Dit jaar hebben weer 3 tieners en hun begeleider een prachtige
reis door het land gemaakt. Joke wilde graag de historische en
archeologische plekken bezoeken en natuurlijk kon een boot- en
treintocht niet ontbreken. We hebben er weer enorm van
genoten.

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
38.855

Inkomsten

Uitgaven

Euro
45.793

Specificatie uitgaven bij Jaarverslag 2017
Rubriek

Euro

Huisvesting
Dagelijkse kosten kids
Personeel en overhead
Scholing
Festiviteiten (Moments of Joy)
Tailoring
Overig (zie pagina 1)

4.525
12.245
7.995
11.105
901
3.125
5.882
--------45.793

Totaal
Netto omzet textiel en sieraden

-100

Netto kosten operationeel en fondswerving

722

Voorraad goederen per 31 december 2017 is € 2.165

Voorburg, 31 mei 2018
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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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