
 

 

 

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh  
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh 
 

We kunnen u deze zonnige zomer van 2009 laten delen in het vaak positieve nieuws van onze 

projecten in Ghana en Bangladesh. Hoewel het voorjaarsbezoek van Joke niet door kon gaan, 

doordat zij moest revalideren na een operatie, krijgen we toch voldoende informatie binnen om u op 

de hoogte te stellen van het wel en wee in onze projecten. 

 

Hand in Hand te Ghana 
Dokter Ineke Bosman zal in de loop van 2009 haar taak 

als Algemeen Directeur van de bijzondere Hand in 

Hand familie neerleggen. Zij heeft vanaf 1992 aan dit 

speciale dorp gebouwd en leiding gegeven. Nu is het 

tijd om ook weer eens aan een privéleven te gaan 

werken. Regelmatig naar NL voor een bezoek aan 

familie en vrienden, boeken lezen, cursussen volgen. 

Kortom meer tijd voor Ineke en minder verantwoorde-

lijkheden in Ghana. Natuurlijk houdt ze er een paar 

kamers beschikbaar en zal ze zeer regelmatig op 

bezoek gaan bij haar kinderen. Gelukkig is het echtpaar Ab en Jeanette van Galen bereid om haar 

taken over te nemen. Zij zullen dit op dezelfde wijze doen als Joke in Bangladesh. Veel mail en 

telefoonverkeer en een paar keer per jaar op werkbezoek. We wensen alle betrokkenen veel succes 

en natuurlijk heel veel (werk)plezier! 

 

Ziekenhuis in Binnafoir 
Het benefietconcert op 13 juni jl. was niet alleen een 

fantastische muzikale avond. Het heeft het mooie 

bedrag van ! 1.800 opgeleverd. Hiermee staat de 

teller op bijna ! 7.600. Gelukkig zijn er nog 

interessante vooruitzichten: een loterij, een gift van 

Fortis Foundation en het interkerkelijk koor Dabar 

heeft komend seizoen een jubileum te vieren, waarbij 

JW Support flink in de schijnwerpers wordt gezet. 

Houdt u onze website in de gaten voor de laatste 

nieuwtjes! We zijn op de goede weg richting de 

benodigde  

! 20.000, maar er kunnen nog wel wat eurootjes bij….. 

 

Baby Joanna 
Met Pasen hebben Dino Halder, de coördinator van het Bengaalse textiel, en zijn vrouw Ratna hun 

tweede dochter gekregen. Onverwachts moest het kindje met een keizersnede worden gehaald en 

dat was een flinke financiële tegenvaller. Gelukkig zijn moeder en kind intussen helemaal hersteld 

en door een bijdrage uit Nederland waren de financiën ook weer snel op orde. Het was de bedoeling 

dat zij een Bengaalse naam zou krijgen en Joanna als tweede naam (als dank voor alle hulp die ze via 

mij uit NL ontvangen). Grote zus Orpita van 4 jaar heeft echter besloten dat het kindje Joanna 
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gaat heten. De rest van de familie vond het wel grappig en laat het erbij. 

Op bijgaande foto kunt u mijn kleine naamgenoot zelf bewonderen. 

 

Kids in Savar 
Het gaat gelukkig met alle kinderen erg 

goed. Ze hebben hun eerste rapport 

gehad en de meesten hebben alweer 

prachtige resultaten laten zien. Er is veel 

aandacht voor de ontwikkeling van de 

kinderen, zowel op school als daarbuiten. 

We hebben een tiener, Habibur, die heel 

goed cricket speelt. Er zijn in Bangladesh 

opleidingsinstituten waar je vanaf klas 7 zowel je algemene opleiding als 

een sportopleiding krijgt. Onze manager heeft al informatie ingewonnen. Wie weet krijgen we ooit 

een beroemde cricketspeler, die in ons huis is opgegroeid. 

 

Verder wordt er ook veel moeite gedaan om contact met familieleden te onderhouden. Het is erg 

belangrijk dat de kinderen af en toe telefonisch contact hebben en 1 of 2x per jaar “op vakantie 

gaan” en zo de band met hun familie kunnen behouden. Soms blijkt ook dat een moeder is 

hertrouwd en dat ze eigenlijk zelf wel weer voor haar kind kan zorgen. We 

proberen dan in goed overleg het kind weer thuis te laten wonen. We 

controleren nog wel een aantal keer hoe het met het kind gaat, omdat er in 

Bangladesh andere normen heersen over de zorgtaak van de ouder(s) en het 

kind hiervan niet de dupe mag worden. Eén van de straatkinderen die via de 

Italiaanse broeder Lucio bij ons is gekomen, heeft dankzij de inspanningen 

van onze medewerkers zijn moeder na 1,5 jaar teruggezien. 

 

Jongenskleding 
De voorraad kleding voor de kids is enorm geslonken. We kunnen weer goede 

kwaliteit smalle kleding gebruiken voor onze jongens. Leeftijdsindicatie 4-16 jaar. 

De Aziatische kinderen zijn heel tenger en wij stoere Hollanders zijn een stuk 

forser. Hiermee samen hangt de bruikbaarheid van de kleding. We moeten alles in 

het vliegtuig meenemen en zijn dus heel selectief in wat wel en niet bruikbaar is.  

Als er kleding over is, gaat dit naar de Oekraïne of een organisatie die het uitdeelt 

aan hen die het hard nodig hebben. 

 

CD’s Ilona 
Tijdens het Benefietconcert heeft Ilona Silvius prachtige liedjes ten 

gehore gebracht. Twee ervan staan op CD, opgenomen in een 

professionele studio van Radio/TV West. Deze CD is te koop voor  

! 2,50 en de gehele opbrengst is voor JW Support. Wellicht dat het 

leuk is om deze sponsor CD aan te schaffen en cadeau te geven i.p.v. 

een bloemetje of fles wijn. U steunt een goed doel en hebt een 

origineel “aardigheidje” voor de gastvrouw/heer bij wie u op bezoek 

gaat.  

 
Fijne vakantie en hartelijke groet van         

Joke Wittekoek 

 



 

 

 

Stichtingsbestuur: 
 

Voorzitter:   Willem Kasius   directeur van Wika Trade 
 

Secretaris:   Daniëlle van Dijk 
 

Penningmeester:   Joke Wittekoek  Initiatiefneemster 
 

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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