JAARVERSLAG STICHTING JW SUPPORT 2006
START
Dit is het eerste jaarverslag van de stichting JW Support. De stichting is opgericht op 1
augustus 2006 door Joke Wittekoek. Het doel is de leefomstandigheden van kinderen en
vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren op het gebied van onderwijs, eerlijke handel
en medische zorg.
GHANA
Ongeveer acht jaar gelden kwam Joke Wittekoek voor het eerst op bezoek in Ghana bij
een opvanghuis voor gehandicapte kinderen. Terug in Nederland vertegenwoordigde zij het
tehuis. Ook verrichtte zij hand en spandiensten zoals, het inzamelen van kleding en
tweedehands computers en interviews afnemen van potentiële vrijwilligers. Dit kon allemaal
zonder officiële documenten of status. Om de verkoop van sieraden, gemaakt door de
tieners van het Hand in Hand opvanghuis in Nkoranza, Ghana mogelijk te maken is een
officiële stichting van start gegaan.
Meer informatie op hun website www.operationhandinhand.nl
BANGLADESH
Het opvangen van straatkinderen in Bangladesh is prachtig en dankbaar werk. Tijdens een
eerste bezoek aan Savar in 2003, samen met familie van de toenmalige projectleider,
heeft Joke Wittekoek de kinderen in haar hart gesloten. Tijdens de volgende bezoeken
heeft zij steeds in het meisjeshuis gelogeerd en een band gekregen met deze kinderen.
Tevens contact gekregen en hulp gegeven aan arme plattelandsvrouwen, die prachtig
kunnen haken en mooie tafelkleden en dekbedovertrekken borduren.
Shalom family for Children
In augustus 2005 ontstonden er ernstige problemen tussen de Nederlandse ondersteunde
stichting Dacca Home en de projectleider. In mei 2006 dreigde sluiting van de vijf
opvanghuizen in Savar. Voor een kleine groep was nieuwe opvang gevonden, maar voor ca. 80
kinderen betekende het terug naar de straat of een moeilijke familiesituatie. Na veel
gesprekken ter plaatse heeft JW de beslissing genomen om de zorg voor 40 kinderen op
zich te nemen. 30 kinderen zijn opgevangen door een lokale dominee. Tien anderen wonen
weer thuis en kunnen via schoolsponsoring toch hun opleiding vervolgen.
De financiële verantwoording is zo groot, dat deze niet door één persoon gedragen kan
worden. Dit is de belangrijkste reden om een officiële stichting te starten. De samenwerking met de Bengaalse dominee geeft de mogelijkheid in Savar te werken onder zijn
Trust. De naam van ons huis is Dutch Shalom Family for Children, onderdeel van de Shalom
Mission Trust of Bangladesh.
Eerlijke handel
De stichting geeft beter inzicht in de verkoop van de Ghanese sieraden en het Bengaalse
textiel. De eerste jaren heeft Joke Wittekoek alle kosten zelf gedragen en de voorraden
uit eigen middelen betaald. Er is overleg met de belastingdienst om geen omzetbelasting te
hoeven betalen over deze verkoop.
Voor meer informatie over de projecten, kijk op www.jwsupport.nl
Tenslotte
Het bestuur van de stichting 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. Alle tips, die ons doel
ondersteunen, zijn van harte welkom.

Financiële kerncijfers
Inkomsten giften via rek
Inkomsten via Savar
1e kosten betaald JW

Euro
10.020
230
3.471
13.721

Uitgaven
Banksaldo 31-12

Euro
6.815
6.906
13.721

Uitgaven “Shalom Family for Children” bij Jaarverslag 2006
Rubriek

Euro

Huur
Elektra & gas
Overige onkosten huizen
Eten
Overige dagelijkse kosten
Salarissen
Kleding
Medicijnen
Schoolkosten
Sport, spel en excursies
Telefoon
Overig *
Koersverschil aug-okt
TOTAAL

834
176
319
2.305
151
1.263
32
111
509
67
77
431
299
6.574*

* Openstaande maandlasten meisjes Banderban
* Reparatie computer
* Verhuizing meisjes
* Nieuwe keuken inventaris meisjeshuis

€ 184 (feb-jul)
€ 52
€ 103
€ 92

* Budget (€ 1.500 per maand) en uitgaven (€ 1.315) lijken niet overeen te stemmen, echter de kosten
voor educatie worden vooral in januari en februari betaald.
Dit is ca. € 215 per maand. ( € 2.600 per jaar)

Uitgaven verkoop Textiel uit Bangladesh en Sieraden uit Ghana
Huur marktkraam 2 x 65 =
Bankkosten
Aanbetaling bestelling

€ 130
€ 11
€ 100

Inkomsten uit giften op rekening 98.04.73.098
Inkomsten uit verkoop op rekening 98.04.72.938
Voorburg, 17 maart 2007

€ 9.166
€ 854

