JAARVERSLAG 2013
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 achterban in Nederland en Groot Brittannië de
kwetsbare medemens de hand kunnen reiken en met hen te bouwen aan een betere toekomst.

Financiële achtergrond
In 2013 zijn vrijwel alle aanvragen gehonoreerd. De doorlooptijd was soms erg lang, waardoor
we naar nieuwe fondsen zijn blijven zoeken om het budget rond te krijgen. Dankbaar kunnen
we melden dat de inkomsten ruim voldoende waren om onze vaste projecten te ondersteunen.
De belangrijkste projecten zijn het kindertehuis in Savar, de meisjesschool in één van de
krottenwijken van de hoofdstad Dhaka en de vakopleiding naaien en borduren. Daarnaast
betalen we medicijnen of een operatie voor degenen die daar zelf geen middelen voor hebben.
Onze inkomsten komen zowel via particuliere giften (vaste donateurs, huwelijksjubilea of
bijzondere verjaardag), als via een aantal (kerkelijke) organisaties, zoals de Pelgrimshoeve,
ZWO commissie Voorburg, St. Protestants Steunfonds, Solidariteitsfonds van de
Keizersgrachtkerk, Stichting Edupas, Stichting HVO, Kringloopwinkel de Wisselbeker, de
Recycling en Re-Sell en de Koningkerkse Bijna Nieuw Winkel.

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. Financiële steun aan de inrichting van een ziekenhuis in het Noorden van het land
5. Steun aan een schoolproject voor meisjes in de slums van Dhaka.

Shalom Family for Children
Ruim 50 kinderen in de leeftijd van 4-20 jaar wonen in onze
opvanghuizen in Savar, een buitenwijk van de hoofdstad Dhaka.
36 jongens zijn verdeeld over 2 huizen en 18 meisjes bewonen
het derde huis. De kinderen gaan allemaal naar school en
hebben 2x per jaar examens (zoiets als bij ons repetities voor
een rapport). In klas 5 (laatste klas lagere school), in klas 8 en
klas 10 (laatste klas middelbare school) zijn er landelijke
examens om het niveau van het onderwijs te waarborgen.
In de weken voor de examens studeren ze 4-6 uur per dag en proberen ze de beste
resultaten te behalen. Er is dan minder tijd voor sport en spel, maar dat wordt op andere

tijden ruimschoots gecompenseerd. De hoogtepunten zijn de
jaarlijkse picknick, de religieuze feesten en natuurlijk blijven
voetbal en cricket favoriet bij de jongens. We zijn op zoek
gegaan naar een zgn, counselor die ons team kan versterken
met inzichten en advies om de kinderen zo goed mogelijk te
begeleiden. De zorg en liefde voor de kinderen is altijd leidend
in alles wat we doen. Desalniettemin zijn er een paar kinderen
die flink in de knoop zitten met zichzelf. We proberen er alles
aan te doen om hen hierin te begeleiden of om externe psychische hulp te realiseren.

Fair trade
De speurtocht naar mogelijkheden om het prachtige handwerk te promoten en te verkopen
heeft in 2013 geresulteerd in deelname aan markten in Voorburg, Pijnacker en Goes. In mei
heeft JW Support samen met de Wereldwinkel in Voorburg de tweede Wereldmarkt
georganiseerd.
Er waren 14 goede doelen van de partij, maar helaas liet ook dit jaar het weer ons ernstig in
de steek. ’s Morgens veel regen en de hele dag een koude wind, waardoor veel mensen lekker
binnen bleven. De bezoekers van de Herenstraat waren nauwelijks te bewegen een kijkje te
komen nemen. Gelukkig is er vanuit de Koningkerk altijd een vaste achterban die gezellig een
kop koffie komt halen en een bemoedigend praatje aanknoopt.
De wens om de activiteiten verder uit te breiden is nog steeds
aanwezig. Hiertoe geven we graag presentaties of nemen deel
aan een geschikte markt. U kunt onze producten bekijken op
www.jwsupport.nl.

Vakopleiding naaien en borduren
Gelukkig hebben we ook in 2013 de vakopleiding naaien en
borduren voor jonge vrouwen een vervolg kunnen geven. 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.

Slumgirls
De school voor de meisjes in één van de slums (krottenwijken) van Dhaka draait op volle
toeren. Er wordt vijf dagen per week in twee groepen les gegeven aan kinderen uit de klassen
1-5 (lagere school) en alle kinderen krijgen dagelijks een
verantwoorde maaltijd. Eén keer per maand krijgen ze ook nog
seizoensfruit.
Totaal ontvangen nu 130 kinderen scholing via dit project. Het
zijn vaak kinderen uit eenouder gezinnen en het leven in de stad
is erg duur. De huur voor een paar vierkante meter in een
krottenwijk 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.

Ziekenhuis Binnafoir
In verband met het ontbreken van elektriciteit is het ziekenhuis nooit echt goed van de grond
gekomen. In januari hebben we zo’n 50% van het in 2008 ontvangen geld van Impulsis terug
moeten storten. Het gebruik van Solar energie bleek geen haalbaar alternatief. De
betrokkenen in Binnafoir hadden slechte ervaringen met Solar en het was ook te duur. Het is
heel erg jammer dat het zo is gelopen, maar we konden 5 jaar geleden niet voorzien dat de
gevraagde elektriciteit zo lang op zich zou laten wachten. Voor het overgebleven budget van
€ 14.000 zoeken we een goed alternatief.

Lokale inkomsten
Ten behoeve van de jaarlijkse picknick, zijn er een aantal Bangladeshi, die ons wat toestoppen
om dit favoriete evenement door te laten gaan. In november kwamen er 4 dames op visite, die
hebben beloofd ons regelmatig financieel te steunen. Dit zijn mooie ontwikkelingen, hoewel
het bestuur ook nadenkt hoe we minder afhankelijk van donaties kunnen worden.

In business…
In 2013 zijn de voorbereidingen voor het starten van een eigen
reisbureau /travelagency verder ontwikkeld. Brochures, een
website, trips van 3 dagen tot rondreizen van 3 weken. Alles
bij elkaar een tijdrovende maar zeer interessante klus.
Natuurlijk moest ik zelf polshoogte gaan nemen en heb een
bezoek gebracht aan de theetuinen van Srimongol en het
hoofdzakelijk agrarische Noorden (Bogra, Rangpur). De
gastvrijheid,
de
natuur,
historische
en
andere
bezienswaardigheden maken elke reis tot een bijzondere
belevenis.
In november konden we op eenvoudige wijze een guesthouse
beginnen. Het leek ons passend om een gezellig Bed & Breakfast
te starten. Nog onbekend in Bangladesh, maar in Europa en andere
werelddelen al een begrip. Een originele, eenvoudige manier van
logies, die heel erg lijkt op een warm en gezellig thuis. De
bedoeling is dat deze activiteiten in de toekomst geld en
werkgelegenheid gaan opleveren voor onze projecten. Op www.
Golpataecotours.com kunt u meer lezen over ons logies- en
reisaanbod.

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,

Joke Wittekoek

Financiële kerncijfers
Inkomsten t.b.v. straatkinderen en slumschool
Inkomsten t.b.v. tailoring
Omzet textiel

Euro
39.610

Euro
Uitgaven 31.291
2.560

673

Specificatie uitgaven “Shalom en slum kids” bij Jaarverslag 2012
Rubriek

Euro

Huisvesting
Dagelijkse kosten kids
Personeel en overhead
Scholing
Festiviteiten (Moments of Joy)

5.018
11.248
6.486
7.552
987
--------31.291*

Totaal

* Totale kosten vallen lager uit i.v.m. lagere kosten voor gezondheidszorg t.o.v. andere jaren
Dit komt tot uitdrukking bij levensonderhoud.
Omzet textiel en sieraden
Verkoop textiel en sieraden
Kosten bank, kraamhuur en KvK *

673
149
--------524

Netto opbrengst

Dit geld wordt meteen weer gebruikt om nieuwe aankopen te doen
Voorraad goederen per 31 december 2013 is € 2.587
* overige kosten zoals papier, postzegels en cartridges zijn in 2013 door JW betaald.
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