
JAARVERSLAG 2019  
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 13 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 2019 zijn de inkomsten en uitgaven weer rond het normale niveau geweest, zo rond de 

45.000 euro. Hiervan was ca. 5.000 euro extra voor de stichting Lef for life en hun 

activiteiten.  

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: de opbrengst van 

het openingsfeest van Groenendijk Bedrijfskleding en opnieuw heeft de Zwitserse organsiatie 

Free Spirit, die gericht is op de basisvoorzieningen van kinderen, voldoende geld geschonken 

om in 2020 onze kinderen in het opvanghuis te eten te geven. We zijn alle donateurs, of ze 

ons al jaren steunen of in 2019 voor het eerst heel erg dankbaar! 

 

Namens alle betrokken in Nederland en Bangladesh héél veel DANK !!! 
 

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 
Het children’s dream shelter van Beauty apa, een 

opvanghuis met 5 kinderen, allen lagere school, is nu 

volledig geintegreerd en verwerkt in onze cijfers. 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. Er is ruim 

1000 euro extra ontvangen voor naaimachines voor 

het kleine naai atelier van de Lef for Life organi-

satie van Dino en zijn medewerkers.  

De overige uitgaven ad € 2263 zijn gebruikt voor 

medische support, onderwijs en als doorgeefluik 

voor particulieren die geld willen geven aan hun 

familie in Bangladesh.  

 

Nieuw Logo 
Sinds de zomer van 2019 gebruiken we een nieuw 

logo. Na vele jaren de ineengeslagen handen te 

hebben gebruikt, was het tijd voor iets nieuws en in 

de Lef for Life school zijn getalenteerde jongeren, 

die ons hierbij hebben geholpen. In dit logo staat de 

mens centraal. De cirkel is gebleven, want we zijn 



wereldwijd met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig, samen staan 

we sterk! We zijn een kleurrijk samenspel van verschillende 

nationaliteiten, religies, achtergronden en interesses. Oranje is 

nationale kleur van Nederland, rood en groen van Bangladesh, rood is 

tevens de kleur die symbool staat voor de liefde en we leven allemaal 

onder dezelfde blauwe hemel/lucht. 

 

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 (inclusief het Children’s 

dream Shelter in Dhaka). 

2. Steun aan een schoolproject voor meisjes in de slums van 

Dhaka (Lef for life) 

3. Vakopleiding naaien en borduren (Lef for life) 

4. Het betrekken van de (vaak arme) plattelands bevolking bij 

Golpata Eco Tours 

 

Shalom Family for Children 
Ook 2019 geeft ons weer veel redenen voor dankbaarheid. Alle 

kinderen zijn gezond en allemaal hebben ze hun studie met goed 

gevolg afgerond. Tijdens de Ramadan periode of de grote vakantie aan 

het eind van het jaar, gaan de jongeren die familie hebben een paar 

weken op bezoek om de familiebanden aan te halen. Voor twee meisjes 

organiseren we zelfs een begeleidt bezoek aan hun familie (broer en 

een moeder en zusje). Anderen blijven in ons project en voor hen 

probren we er een bijzondere tijd van te maken met bezoekjes aan 

bekenden en als de bezetting het toelaat een verblijf in ons Golpata 

Bed & Breakfast. Een aantal jongeren hebben ervoor gekozen zich 

niet verder via scholing te ontwikkelen, maar wellicht komen ze tot 

inkeer als ze merken welke baantjes ze kunnen bemachtigen zonder 

een behoorlijk diploma.  

 

We hebben er ook weer drie kindjes bij gekregen, die via een 

Italiaanse broeder en zijn vrijwilligers zijn geselecteerd om te 

ontsnappen aan het moeilijke leven in een sloppenwijk/park. In totaal 

ontvingen 52 jongeren zorg via onze Dutch Shalom Family for 

Children: 26 intern, 3 dagopvang, 6 extern via een Technische 

kostschool en 17 ontvangen financiële support. In onze nieuwsbrieven 

schrijven we ook af en toe hoe het nu met onze voormalige studenten 

gaat, zodat onze sponsors kunnen zien welke impact onze activiteiten 

hebben op hun leven. 

 

 

 



Slumgirls (LEF for life) 
De school voor meisjes in één van de slums (sloppenwijken) van Dhaka 

draait op volle toeren.  De kinderen krijgen dagelijks een 

verantwoorde maaltijd en dan twee tot vijf uur les, afhankelijk van 

de klas  waarin ze zitten. Examen kandidaten krijgen vanzelfsprekend 

de meeste begeleiding en kunnen zelfs op school un huiswerk maken. 

In 2019 ontvingen 240 kinderen scholing via dit project 

(www.lefforlife.org).  

 

Nieuwbouw plannen 
In 2019 is het Dino eindelijk gelukt om een geschikt stuk grond te 

kopen voor een school met slaapzalen ten behoeve van de jongeren, 

die nu graag naar school willen, maar door armoede worden 

gedwongen te verhuizen en daarom niet verder kunnen  leren. Op 3 

november hadden we een feestje voor de ‘eerste steen’ ceremonie. 

Het geld voor de fundering en begane grond is binnen, maar de wens 

is om 7 verdiepingen te bouwen, dus er moet nog wel wat geld worden 

binnen geharkt.  

Naaiatelier van Lef for life 

De vakopleiding naaien en borduren wordt 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.  

In oktober kon Joke via de internationale kerk in Dhaka (DICC) een 

opdracht doorsluizen naar het naai atelier van de Lef for Life school. 

Ze hebben 400 dekens gemaakt voor het winterproject van de kerk 

(dekens uitdelen aan arme families) en meteen 25 nieuwe voor ons 

opvanghuis in Savar.  

 

 

Golpata Eco Tours 
De standaard bezoekers (rugzaktoeristen, social workers of 

vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven) is uitgebreid met 

een groep Nederlandse gasten die in de jaren 70 in Bangladesh 

geboren zijn en door Nederlandse ouders geadopteerd. 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”.  

 

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

www.golpata.com  of contact opnemen met Joke. 

 

 

 

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/
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            45.829        Uitgaven   44.293 

                                      
Specificatie uitgaven bij Jaarverslag 2019 

 
Rubriek       Euro 
 

Huisvesting        4.273 

Dagelijkse kosten kids                        11.154 

Personeel en overhead      8.345 

Scholing                10.555 

Moments of Joy & diversen         712 

Children’s dream shelter       2.706 

Tailoring         4.285 

Overig           2.263 

                                                                         --------- 

Totaal                     44.293  
        
 

Rente inkomsten             26 

Netto kosten operationeel en fondswerving       611 
 

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 2019 HvE 

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

