
JAARVERSLAG 2018 
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 12 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 
In 2018 hebben we een aanzienlijk bedrag (€ 23.486) voor de stichting Lef for life ontvangen 

en meteen doorgestort (de slumschool en het tailoring project zijn hier onderdeel van). 

Omdat de registratie van de NGO nog steeds niet is afgerond kunnen ze nauwelijks geld uit 

het buitenland ontvangen. Voor de continuïteit van hun projecten is veel geld nodig en dat 

komt voor een groot deel uit Japan en Australië. 

 

Onze inkomsten komen zowel via particuliere giften (vaste donateurs, huwelijksjubilea of een 

bijzondere verjaardag), als via diverse (kerkelijke) organisaties, zoals de PKN in Sommelsdijk, 

Kringloop winkels, de ZWO groep in Voorburg. Twee donaties springen eruit: een legaat van 

mevrouw Halewijn-Goudappel en de Zwitserse organsiatie Free Spirit, die gericht is op de 

basisvoorzieningen van kinderen, heeft ons voldoende geld gegeven om in 2019 onze kinderen 

in het opvanghuis te eten te geven. 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 
Voor de school in de sloppenwijk van Dhaka zijn er weer 

regelmatig bedragen binnengekomen, die meteen worden 

doorgestort (€ 23.486 euro).  We hebben de 

verantwoordelijkheid genomen voor een opvanghuis met 5 

kinderen, allen lagere school (Children’s dream shelter). Er is een 

vaste donateur in Italië die dit project steunt en wij controleren 

de uitgaven en voorzien haar van de nodige financiële middelen en 

advies. De overige uitgaven ad € 4602 zijn gebruikt voor medische 

support, onderwijs, regsitratie NGO, het verstrekken van een 

lening van 1000 euro aan één van onze medewerkers en als 

doorgeefluik voor het dream shelter en particulieren die geld 

willen geven aan hun familie in Bangladesh.  

 

De projecten 
De praktische invulling van onze doelstelling heeft vijf hoofd 

projecten.  

1. 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 (Lef for life) 

3. Hulp aan arme, vaak alleenstaande, vrouwen door de 

verkoop van prachtig handwerk. 

4. Vakopleiding naaien en borduren (Lef for life) 

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 2018. Opnieuw een 

aantal tieners die hun middelbare school diploma hebben behaald; 

Emon, Joy & Sagor zijn naar een Middelbare Technische school 

(Polytechnical institute), voor een driejarige vervolg opleiding in 

electronics of algemene technische opleiding. Het zijn 

kostscholen, die door de overheid worden beheerd en gesponsord, 

dus onze bijdrage is zeer acceptabel. NurJahan heeft ervoor 

gekozen om eerst nog 2 jaar algemeen onderwijs te volgen i.p.v. de 

vakopleiding voor software engineer. We hebben met allen goede 

afafspraken gemaakt voor de support van hun familie, de eigen 

inbreng/motivatie en onze bijdragen. 

 

De drie meisjes uit de Chittagong Hill Tracts, die vanaf begin 

januari 2018 bij ons wonen doen het ook goed, hoewel hun niveau 

beduidend lager was dan hun familie ons vertelde. Onderwijs in dit 

deel van Bangladesh is heel erg onder de maat.  

In totaal ontvingen 44 jongeren zorg via onze Dutch Shalom 

Family for Children: 28 intern, 2 dagopvang, 7 extern via een 

Technische kostschool en 7 ontvangen financiële support.  

 

Hoogtepunt van 2018, was het huwelijk van één van onze 

medewerkers, Binoy en zijn Misty. De voorbereidingen plus twee 

dagen feest en activiteiten hebben onze familie veel vreugde 

gebracht. Begin februari trouwde één van onze vroegere 

studenten en hier hebben we vooral met de oudste meisjes van 

genoten; zij kenden haar goed en het was een bijzondere 

ceremonie voor 6 jonge paren, waarbij de meisjes allen uit een 

overheids weeshuis kwamen. Dit alles werd georganiseerd door het 

weeshuis en gesponsord door diverse grote bedrijven. Ze 

ontvingen vele cadeaus voor hun uitzet, zoals een naaimachine, 

dekens, pannen, etc. 

 

Een ander hoogtepunt was het bezoek van nicht Anja; liedjes 

zingen, tutten met de meiden, korte tripjes met de oudere 

jongens. Ze genieten allemaal van de aandacht en gezelligheid van 

hun grote zus/vriendin. 

 

 



Slumgirls (LEF for life) 
De school voor meisjes in één van de slums (sloppenwijken) van Dhaka draait op volle toeren. 

Nieuwe toevoeging m.i.v. 2018 is de avondschool; de jongeren krijgen eerst een maaltijd en 

dan twee uurtjes les. De avondlessen zijn bestemd voor jongeren, die overdag moeten werken 

om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Er wordt nu vijf dagen per week in drie groepen les 

gegeven aan kinderen uit de klassen 1-8 en alle kinderen krijgen dagelijks een verantwoorde 

maaltijd. Eén keer per maand krijgen ze ook nog seizoensfruit. In 2018 ontvingen 225 

kinderen scholing via dit project.  

 

Er is ook steeds meer aandacht voor computerles en een aantal 

talentvolle jongeren doen al kleine opdrachten, die ze via internet 

opduiken. In 2018 hebben ze het nieuwe logo van Golpata Eco 

Tours (toeristische activiteiten van Joke) ontworpen. Ook is er 

een nieuwe website gemaakt voor alle activiteiten onder de LEF 

for life paraplu (www.lefforlife.org). 

 

De omzetting van de stichting naar NGO (non-governmental 

organisation = een organisatie die onafhankelijk is van de overheid) 

is nog steeds een lopende procedure. Aan het eind van 2018 leek 

het er even op dat de lopende aanvragen goedgekeurd zouden 

worden alvorens er nieuwe verkiezingen kwamen, maar helaas het 

ging niet door. Overigens is er geen enkele aanvraag gehonoreerd, 

dus het ligt niet aan ons.  We blijven moed houden en op hun deur 

kloppen, want de registratie is echt nodig om financiële steun uit 

het buitenland rechtstreeks in Bangladesh te ontvangen. De naam 

LEF voor life is al aardig ingeburgerd en heeft de positieve 

uitstraling die ermee was beoogd.  

 

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 gren-

zeloze moed om de mensen 

aan de onderkant van de 

samenleving te steunen en hen 

uitzicht te geven op een beter 

leven. 

http://www.lefforlife.org/


Fair trade 
De promotie en verkoop van de fair-trade producten in Nederland 

is niet meer wat het is geweest. Onze producten zijn voor een 

beperkte doelgroep en het wordt steeds moeilijker om geld via 

deze weg in te zamelen. Intussen gaan de producten die op 

voorraad liggen in kwaliteit achteruit en het is beter om ze te 

gebruiken. De dekbed overtrekken zijn om die reden weggegeven 

aan mensen, die dit goed kunnen gebruiken w.o. via de 

weggeefwinkel. Joke heeft twee kerstmarkten bezocht en hoewel 

we nieuwe leuke producten hadden (gedoneerd door mensen die 

ons een warm hart toedragen) was het resultaat minimaal. Als je 

er de kosten voor de kraam en twee personen (parkeren, 

eten/drinken) nog vanaf moet halen, schiet er niks over. U kunt 

onze producten bekijken op www.jwsupport.nl.  

De winkel in Dhaka, vlakbij de slumschool, loopt gelukkig prima en 

er worden regelmatig nieuwe creatieve ideeën ontwikkeld, zoals 

prachtige quilts. 

 

Vakopleiding naaien en borduren (Lef for life) 
Ook in 2018 is de vakopleiding naaien en borduren deels gebruikt om jonge meisjes van de 

slumschool een opleiding te geven. Naast de klassikale algemene 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 maken van de quilt dekens en lakens om 

zo inkomen te genereren voor de opleiding gaat onverminderd voort. 

 

Golpata Eco Tours 
Vooral in de winter hebben we een leuke groep gasten aan tafel 

van verschillende achtergrond (rugzaktoeristen, social workers 

of vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven). En we 

krijgen steeds vaker Nederlandse gasten die in de jaren 70 in 

Bangladesh geboren zijn en door Nederlandse ouders geadop-

teerd. Ze willen graag hun moederland bezoeken en/of naar 

familie zoeken. Het is heel bijzonder om deze doelgroep te 

ontvangen en te begeleiden bij de zoektocht naar hun “roots”.  

Dit jaar hebben 4 tieners en hun begeleider een prachtige reis 

gemaakt naar de Chittagong Hillracts. Dit speciale deel van het 

land tussen de havenstad Chittagong en India/Myanmar wordt 

bewoond door bergstammen met hun eigen taal, kleding en 

cultuur. Hun stralende gezichten bij het zien van heuvels, het 

beklimmen ervan en de bijbehorende uitzichten staan op mijn 

netvlies gebrand. En dan niet te vergeten zwemmen in de zee. 

Wat is het toch bijzonder om hen zo te zien genieten. 

 

Voor wie interesse heeft in een reis naar Bangladesh kan kijken op onze vernieuwde website  

www.golpata.com  of contact opnemen met Joke. 

http://www.jwsupport.nl/
http://www.golpata.com/


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            46.244        Uitgaven   39.486 

                                      

Specificatie uitgaven bij Jaarverslag 2018 

 

Rubriek       Euro 
 

Huisvesting        3.893 

Dagelijkse kosten kids                         9.408 

Personeel en overhead      7.276 

Scholing                  7.825 

Moments of Joy & diversen      1.531 

Children’s dream shelter      2.201 

Tailoring        2.750 

Overig (zie pagina 1)       4.602 

                                                                          --------- 

Totaal                 39.486 
        
Netto omzet textiel en sieraden             7 

 

Netto kosten operationeel en fondswerving    1.052 

                          

Voorraad goederen per 31 december 2018 is € 1.735 

 

Voorburg, 31 mei 2019 

 

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  

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  

 
JW support, jaarverslag 2018 HvE 

http://www.jwsupport.nl/
mailto:whitecake@jwsupport.nl

