
JAARVERSLAG 2015 
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 internationale achterban de kwetsbare medemens de 
hand kunnen reiken en met hen te bouwen aan een betere toekomst. 
 

Financiële achtergrond 
Tot en met oktober 2015 was er een budget tekort van ca. 11.000 
euro. Het werven van fondsen was net als het jaar ervoor hard 
werken zonder dat het nieuwe donors opleverde.  
Gelukkig heeft onze trouwe achterban, die vaak aan het eind van 
het jaar geld overmaakt ons niet in de steek gelaten. Ook zijn we 
de laatste twee maanden verrast door onverwachte bijdragen via 
mensen uit ons netwerk. Zo kregen we geld van het Christus 
Koningkoor dat haar activiteiten stopte, we kregen de opbrengst 
van de jaarmarkt van de Kruiskerk in Amstelveen en Moments of 
Joy verblijde ons met het jaarbudget voor de vakopleiding naaien 
en borduren. 
 
Onze inkomsten komen zowel via particuliere giften (vaste 
donateurs, huwelijksjubilea of een bijzondere verjaardag), als via 
een aantal (kerkelijke) organisaties, zoals de Pelgrimshoeve, de 
Recycling, het Vincentrum, PKN Sommelsdijk, ZWO commissie 
Voorburg, Edupas, Solidariteitsfonds van de Keizersgrachtkerk, 
Protestants Steunfonds,  Hernesseroord. Zeer vermeldenswaardig 
is de opbrengst van het oude (tanden) goud dat we regelmatig via 
een tweetal tandartspraktijken ontvangen. 
Hiermee kunnen 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 weer een jaar voortzetten. 
 
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. Steun aan een schoolproject voor meisjes in de slums van 
Dhaka.  

5. Het betrekken van de (vaak arme) plattelands bevolking bij 
Golpata Eco Tours 

 
Shalom Family for Children 
In 2015 liep alles in onze bijzondere familie van een leien dakje. 
Neuton, Bepul en Ripon hebben hun middelbare school diploma 
behaald. Bepul is terug naar zijn familie, omdat er binnen de 
familie geld is voor vervolgstudies; Neuton en Ripon zijn resp. met 
hun vakopleiding  “electronics engineer en automobile engineer” 
gestart. In december zijn ze met Joke meegeweest op een 
werkbezoek naar het prachtige natuurgebied van de Sunderbans. 
Helaas hebben ze geen tijger gezien, maar evengoed enorm 
genoten. De trip werd afgesloten met een bezoek aan Kushtia, het 
culturele hart van Bangladesh, waar de dichter des Vaderlands 
heeft gewoond en gewerkt en een bekende zanger-tekstschrijver 
begraven ligt. De kinderen leren erover op school en vonden het 
heel interessant om beide musea te bezoeken. 
Omreto, Arif en Shofiq hebben ons huis verlaten; ze hebben werk 
en wonen nu in een zgn. Mess waar jonge mannen met elkaar hun 
vrijgezelle leven delen. 
Helaas zijn de twee straatjongens Joynal en Gesan weggelopen. Ze 
konden de regelmaat en het schoolleven niet aan. Dit gedrag zie je 
bij heel veel straatkinderen; aan de ene kant is het afzien, maar 
aan de andere kant geeft het leven als straatschoffie ook heel 
veel vrijheid. 
Onze familie is uitgebreid met baby Prodip, de zoon van onze 
boekhouder en twee nieuwe kinderen, nl. Emran en Rhamatullah. 
 
Fair trade 
De promotie van Fair Trade producten is in 2015 verder 
afgenomen. Doordat de “motor” van de activiteiten, Joke 
regelmatig een paar maanden in Bangladesh was, zijn er dit jaar 
geen markten of braderieën bezocht. 
Hoewel de activiteiten op een lager pitje staan, zijn we nog steeds 
geinteresseerd in deelname aan een geschikte markt. 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 2015 zijn er via de vakopleiding naaien en borduren weer zo’n 40 
jonge vrouwen opgeleid. 
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 krijgt steeds vaker bezoek van 
ontwerpers, die met hem willen samenwerken om hun (fair-trade) 
producten te maken. We hopen natuurlijk dat deze samenwerking 
gaat leiden tot uitbreiding en inkomsten om de projecten voort te 
zetten. Het naai atelier is onlosmakelijk verbonden met de 
vakopleiding en de slumschool. 
 
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 (lagere school) 
en alle kinderen krijgen dagelijks een verantwoorde maaltijd. Eén 
keer per maand krijgen ze ook nog seizoensfruit.  
Totaal ontvangen nu 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. 
 
Lokale & bijzondere inkomsten 
In 2015 zijn de lokale inkomsten t.o.v. het jaar ervoor flink lager 
uitgevallen (1600 t.o.v. 4300 euro in 2014). Onze donateurs hebben 
te maken gehad met ziekte bij familie en vrienden en Bangladesh 
heeft geen ziektekostenverzekering, dus je moet met velen 
bijdragen in het geval van een operatie.  
Ook de inkomsten van de toeristische activiteiten vielen lager uit 
dan gehoopt. Hierdoor kon er nog geen donatie aan onze lokale 
projecten worden gedaan. 
 
Voor de school in de sloppenwijk van Dhaka zijn er twee bedragen 
binnengekomen t.w.v. 4175 euro , die meteen weer doorgestort zijn. 
Het is in Bangladesh vrijwel onmogelijk om geld uit het buitenland 
te ontvangen, daarom wordt onze rekening hiervoor gebruikt. De 
directeur van de school heeft een pasje van een nederlandse 
rekening en kan middels de lokale geldautomaten over de bedragen 
beschikken. 
 
Golpata Eco Tours 
In 2015 hebben we de eerste reizigers via nederlandse reisbureaus 
mogen ontvangen voor een bijzondere rondreis door dit authentieke 
land, met natuurschoon, architectonische en historische gebouwen 
en met miljoenen gastvrije mensen. Er kan nog veel verbeterd 



worden voor de toeristen, maar de gastvrije en vriendelijke bevolking zorgt nu al voor een 
schitterende reiservaring.  
Ook onze tieners en begeleider, die een 5 daagse trip met Joke 
hebben gemaakt, hebben dit aan den lijve ondervonden. Op alle 
lokaties mochten ze bij familie van vrienden en bekenden slapen en 
we mochten er niet eens voor betalen! Gastvrijheid en lekker eten 
zijn onlosmakelijk verbonden met de bewoners van dit 
dichtbevolkte land. 
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         Euro  
Inkomsten             44.144          Uitgaven   41.885 
                                      
 
 
Specificatie uitgaven bij Jaarverslag 2015 
 
Rubriek       Euro 
 
Huisvesting        5.426 
Dagelijkse kosten kids                       12.018 
Personeel en overhead      8.717  
Scholing                12.094* 
Festiviteiten (Moments of Joy)        800 
Tailoring       2.830 
                                                                          --------- 
Totaal                41.885  
 
*Kosten scholing zijn fors hoger t.o.v. 2014 in verband met de extra inkomsten voor de slumschool (4175 euro)     
   
 
        
Omzet textiel en sieraden 
Verkoop textiel en sieraden        200 
Kosten bank,  postzegels, papier, cartridges      244 
                         --------- 
Netto opbrengst         - 44  
         
 
Voorraad goederen per 31 december 2015 is € 2215 
 
Voorburg, 29 februari 2016 
 

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

JW support, jaarverslag 2015 HvE 


