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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 met de hulp van onze achterban in 

Nederland en Groot Brittannië de kwetsbare medemens de hand 

kunnen reiken en met hen te bouwen aan een betere toekomst. 
 

Financiële achtergrond 
Met verwondering hebben we vastgesteld dat de ontvangen 

bijdragen in 2012 voldoende waren om onze vaste projecten te 

blijven ondersteunen. De belangrijkste projecten zijn het kinder-

tehuis in Savar, de meisjesschool in één van de krottenwijken van 

de hoofdstad Dhaka en de vakopleiding naaien en borduren. 

Daarnaast betalen we medicijnen of een operatie voor degenen 

die daar zelf geen middelen voor hebben. 

Onze inkomsten komen zowel via particuliere giften als via een 

aantal (kerkelijke) organisaties, zoals de Pelgrimshoeve,  ZWO 

commissie Voorburg, St. Protestants Steunfonds, Solidariteits-

fonds van de Keizersgrachtkerk, Dyson Foundation en de Bijna 

Nieuw Winkel. Tijdens de Spinningmarathon bij Fitness2Gether is 

er door de vele deelnemers en sponsoren ruim ! 1.600,-  

bijeengebracht.  

 

Namens alle betrokken in Nederland en 

Bangladesh héél veel DANK !!! 
 

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. Hulp aan arme, vaak alleenstaande, vrouwen door de 

verkoop van prachtig handwerk. 

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 
Ruim 50 kinderen in de leeftijd van 4-20 jaar wonen in onze 

opvanghuizen in Savar, een buitenwijk van de hoofdstad Dhaka. 

37 jongens zijn verdeeld over 2 huizen en 15 meisjes bewonen 

het derde huis. De kinderen gaan allemaal naar school en hebben 

3x per jaar examens (zoiets als bij ons repetities voor een 

rapport). In klas 5 (laatste klas lagere school), in klas 8 en klas 

10 (laatste klas middelbare school) zijn er landelijke examens om 

het niveau van het onderwijs te waarborgen.  

 

In de weken voor de examens studeren ze 4-6 uur per dag  en 

proberen ze de beste resultaten te behalen. Er is dan minder 

tijd voor sport en spel, maar dat wordt op andere tijden 

ruimschoots gecompenseerd. De hoogtepunten zijn de jaarlijkse 

picknick, de religieuze feesten en natuurlijk blijven voetbal en 

cricket favoriet bij de jongens. Er is momenteel een fijn en 

hecht team dat leiding geeft en bij alle problemen die ze in onze 

bijzondere familie tegenkomen, is de zorg en liefde voor de 

kinderen leidend.  

 

Fair trade 
De speurtocht naar mogelijkheden om het prachtige handwerk te 

promoten en te verkopen heeft ook dit jaar weer geleid tot 

deelname aan markten in Voorburg,  Pijnacker, Rijswijk en Goes. 

In mei heeft JW Support samen met de Wereldwinkel in 

Voorburg de eerste Wereldmarkt georganiseerd.  

 

Er waren 14 goede doelen van de partij, maar helaas liet het 

weer ons ernstig in de steek. Wonder boven wonder bleef het 

droog, maar met 10 graden was het echt te koud. Het slechte 

weer had helaas invloed op het aantal bezoekers, maar degenen 

die langskwamen hebben ons verblijd en verwarmd met aankopen, 

een lekker kopje koffie en een gezellig praatje.  

 

Van februari tot en met augustus waren enkele producten via de 

Voorburgse Wereldwinkel te koop. O.a. tafellakens, gerecyclede 

wijntassen, kussenslopen, laptoptassen en andere leuke en 

handige tassen. Het bestuur van de wereldwinkel heeft na 6 

maanden besloten de samenwerking te beëindigen. De opbrengst 

van een tweetal kerstmarkten was gezien de economische 

recessie zeker niet slecht. De kerstmarkt in Rijswijk is totaal 

verregend. 

 

De wens om de activiteiten verder uit te breiden is nog steeds 

aanwezig. Hiertoe geven we graag presentaties of nemen deel aan een geschikte markt. U 

kunt onze producten bekijken op www.jwsupport.nl. 



Vakopleiding naaien en borduren 
De vakopleiding naaien en borduren voor jonge vrouwen heeft in 

2012 vervolg gekregen  met de ontvangen bijdrage van de 

stichting Edupas uit 2010. In december is er een bijdrage 

ontvangen van het Protestants Steunfonds, zodat we ook in 

2013 door kunnen gaan met dit belangrijke werk. Het stemt ons 

blij en dankbaar dat er elke keer weer mensen en organisaties 

bereid zijn om onze projecten te steunen. De betrokkenen in 

Bangladesh zijn heel erg dankbaar en laten dit tijdens mijn 

bezoeken duidelijk merken.  

 

Slumgirls 
De school voor de meisjes in één van de slums (krottenwijken) 

van Dhaka draait op volle toeren. Er wordt vijf dagen per week in 

twee groepen les gegeven aan kinderen uit de klassen 1-5 (lagere 

school) 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 eenouder 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 inrichting van het ziekenhuis in het Noorden van Bangladesh 

is vanwege het ontbreken van elektriciteit nog steeds niet 

voltooid. Het gebruik van Solar energie bleek duurder dan in 

eerste instantie was vermeld en het lokale bestuur had er te 

weinig vertrouwen in door eerdere slechte ervaringen. Al met al 

fungeert het ziekenhuis nog steeds als dokterspost met 

apotheek en we weten niet wanneer hierin verandering zal komen.  

Impulsis,  één van de grote donoren van het ziekenhuis heeft ons 

in december gevraagd een deel van hun donatie terug te storten. 

Het is heel erg jammer dat het zo is gelopen, maar we konden 5 

jaar geleden niet voorzien dat de gevraagde elektriciteit zo lang 

op zich zou laten wachten.  

 

Toekomstplannen 
Tijdens de halfjaarlijkse bezoeken ben ik begonnen met verken-

nende gesprekken en onderzoeken om te kijken naar mogelijk-

heden voor het starten van een eigen bedrijf om in Bangladesh 

inkomen te genereren. Te denken valt aan de combinatie van een 

hotel/guesthouse met het kindertehuis of het organiseren van 

rondreizen (met een sociaal tintje). Met mijn lokale partner 

Mahadi en de manager van het opvanghuis bezoeken we plaatsen, 



die interessant zijn voor de gasten. Dit veldwerk is elke keer weer 

een bijzondere belevenis en het is echt genieten van de 

gastvrijheid, de natuur en bezienswaardigheden. De plannen zijn in 

een vergevorderd stadium en zullen in 2013 tot een concreet 

aanbod leiden.   

 

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 
 

          Euro      Euro  

Inkomsten t.b.v. straatkinderen en slumschool  34.592        Uitgaven  32.148 

Inkomsten t.b.v. tailoring           1.500                          2.000 

 
Omzet textiel         1.383     

    

Specificatie uitgaven “Shalom en slum kids” bij Jaarverslag 2012 

 

Rubriek       Euro 
 

Huisvesting       4.935 

Dagelijkse kosten kids                       12.770 

Personeel en overhead      6.605     

Scholing        6.429 

Festiviteiten (Moments of Joy)         610 

                                                                          --------- 

Totaal                 32.148* 

 

* Totale kosten vallen lager uit i.v.m. gunstiger gemiddelde koers dan in 2011 
              

        
Omzet textiel en sieraden 

Verkoop textiel en sieraden     1.383 

Kosten bank, kraamhuur en KvK *        144   

                         --------- 

Netto opbrengst      1.239     

         

Dit geld wordt meteen weer gebruikt om nieuwe aankopen te doen 

Voorraad goederen per 31 december 2012 is ! 3.030,- 

 
* overige kosten zoals papier, postzegels en cartridges zijn in 2012 door JW betaald. 

 

Voorburg, 16 april 2012 

 

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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