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VoorwooVoorwooVoorwooVoorwoordrdrdrd    
Ook 2021 was voor de hele wereld een jaar met vele beperkingen. Corona heeft op veel aspecten van 

de wereldsamenleving zijn invloed gehad en zijn sporen na gelaten. 

Voor SOB en de aangesloten Particuliere Initiatieven (PI’s) was het niet anders. Weer een jaar waarin 

we niet volledig hebben kunnen realiseren wat we van plan waren vanwege de pandemie. Wel 

hebben veel aangesloten Particuliere Initiatieven hun uiterste best gedaan om de gevolgen van 

corona voor de mensen van hun projecten in minder bedeelde landen te verzachten. 

 

Een van de doelstellingen van SOB is het ondersteunen van internationale samenwerking vanuit de 

Boxmeerse gemeenschap. Een belangrijke grote, traditionele rol is hierbij altijd weggelegd voor het 

platform waar de actieve Particuliere Initiatieven elkaar tweemaal per jaar treffen en waar ze kennis 

en ervaringen uitwisselen en naar behoefte externe deskundigen thema’s uitdiepen.  

Helaas kon in 2021 slechts 1 platformbijeenkomst in oktober worden georganiseerd.  

 

Een tweede SOB-doelstelling is het bevorderen van bewustwording binnen de gemeente Boxmeer. In 

2021 zijn, ter ondersteuning hiervan, 6 artikelen in de plaatselijke bladen gepubliceerd over de 

coronahulp die Particuliere Initiatieven binnen de gemeente Boxmeer verlenen aan projecten elders. 

Ook zijn er 2artikelen verschenen over de samenwerking van PI’s uit Boxmeer en uit andere 

gemeenten binnen de nieuwe gemeente Land van Cuijk.  

De website over de in 2019 gehouden manifestatie Hallo Wereld (zie  www.hallowereldboxmeer.nl ) 

is in 2021 operationeel gebleven. Daarnaast is een nieuwe presentatie voor het informatie-

beeldscherm in de Wereldwinkel gerealiseerd. Vanwege de door corona  beperkte openstelling van 

deze winkel heeft het dit jaar helaas nog niet veel effect kunnen sorteren. 

 

We ontvingen we ook dit jaar weer de jaarlijkse financiële gemeentelijke ondersteuning van de 

gemeente Boxmeer, waarvoor we zeer erkentelijk zijn. Hiermee werden de Particuliere Initiatieven 

binnen de Gemeente Boxmeer ondersteund.  

Verder heeft  de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus” deze Particuliere Initiatieven in 2021 financieel 

ondersteund en zijn verdere samenwerkingsafspraken hierover aangescherpt. 

 

De gemeente Boxmeer is per 1 januari 2022 opgegaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

Vandaar dat in 2021 de samenwerking met OSSA (Stichting Ontwikkelingssamenwerking St Anthonis) 

verder is aangehaald en gezamenlijke gesprekken zijn aangegaan met gelijkgestemde initiatieven in 

de gemeenten St. Anthonis, Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert. 

 

Marisa Nijkamp, Hans Maassen, Wim de Louw  

Bestuur SOB  
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1.1.1.1. SOBSOBSOBSOB::::    OOOOntstaan ntstaan ntstaan ntstaan eeeen n n n doelstellingendoelstellingendoelstellingendoelstellingen    
De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB) is in 2002 opgericht als vervolg op een 

gemeentelijke werkgroep. Deze werkgroep heeft het VN initiatief “Lokale Agenda 21” in 

doelstellingen en uitvoering voor de gemeente Boxmeer uitgewerkt.  Dit resulteerde in een 

gemeentelijke bijdrage aan de SOB van € 1,- per inwoner voor doelstellingen op het gebied van 

bewustwording en bijdragen aan ontwikkelingsprojecten met wortels in Boxmeer. 

De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2021 € 7.500,- (ongeveer € 0,25 /inwoner) in de vorm van een 

Waarderingssubsidie en wordt ieder jaar opnieuw aangevraagd. 

Als doelstellingen zijn statutair vastgelegd: 

 Het leveren van een structurele bijdrage aan armoedebestrijding door het steunen van 

projecten die onafhankelijk en zelfstandig handelen van de lokale projectuitvoerders kunnen 

bevorderen. 

 Bevorderen van bewustwording en inzicht in de onrechtvaardige verdeling van rijkdom en 

armoede in de wereld. 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

2222 DoDoDoDoelstelling 1elstelling 1elstelling 1elstelling 1: : : : Internationale Internationale Internationale Internationale SSSSamenwerkingamenwerkingamenwerkingamenwerking    
In 2021 zijn in de gemeente Boxmeer in totaal 14 Particuliere Initiatieven (PI’s) actief die zich bezig 

houden met Internationale Samenwerking. Deze 14 initiatieven zijn aangesloten bij SOB en voeren 

projecten uit in de Derde Wereld; meestal in samenwerking met lokale groeperingen ter plaatse. In 

het algemeen gaat het hier over kleinschalige ondersteuning die, zonder bureaucratie of kleefstok, 

direct bij de mensen terecht komt. De mensen uit onze gemeente die zich hiermee bezig houden 

doen dat op vrijwillige basis, zijn actief met eigen fondswerving en betalen de te maken eigen 

onkosten, b.v. voor bezoeken en verblijf, uit eigen zak. 

De focus van de inspanningen van de PI’s liggen in het algemeen op armoede bestrijding door het 

creëren van kansen en mogelijkheden voor de lokale mensen ter plaatse. Hiermee leveren ze een 

bijdrage aan het realiseren van de door de Verenigde Naties in 2015 vastgestelde 17 Global Goals for 

Sustainable Development. Deze vormen tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda voor de bij de 

VN aangesloten landen. De PI’s aangesloten bij SOB dragen bij aan minimaal 8 van de 17 Global 

Goals. 

Voor een overzicht van deze Particuliere Initiatieven (PI’s) en meer informatie verwijzen we naar 

onze website: www.so-boxmeer.nl en bijlage 1. 

Het ondersteunen door SOB van ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd door de PI’s krijgt op 2 

manieren gestalte: 

 Organiseren van Platformbijeenkomsten voor Particuliere Initiatieven (PI’s), met wortels in 

de gemeente Boxmeer, die zich bezig houden met projecten in de derde wereld teneinde 

kennisuitwisseling te bevorderen. Deze Platformbijeenkomsten vinden 2x per jaar plaats. 
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 Verdelen van de gemeentelijke subsidie en middelen uit andere fondsen over de projecten 

van de Particuliere Initiatieven. Naast de gemeentelijke bijdrage is in 2021 heeft ook de R.K. 

Caritasinstelling “St. Petrus” deze Particuliere Initiatieven in 2021 financieel ondersteund. 

 

     SOB SOB SOB SOB PlatformPlatformPlatformPlatformbijeenkomstenbijeenkomstenbijeenkomstenbijeenkomsten    

SOB organiseert Platformbijeenkomsten voor de bij SOB aangesloten PI’s waarvan een of 

meerdere leden wonen in de gemeente Boxmeer. Tijdens deze bijeenkomsten worden 

ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld. 

Vanwege de coronabeperkingen heeft dit jaar alleen de 

platformbijeenkomst op 26 oktober, met inachtneming van de 

coronaregels, doorgang kunnen vinden.  

De Diaconie van de Protestantse kerk gaf een presentatie over hun 

project  “Nieuwe kansen voor straatkinderen” waarbij straatkinderen 

in Kampala, Oeganda worden geholpen om terug te keren naar hun 

geboortegrond in Karamoja, waar ze een betere toekomst krijgen. 

 

Verder stond deze bijeenkomst in het teken van de 

presentatie van het boek “Samen de handen ineen”. 

Roel en Marianne Meiers – van Eindhoven hebben hun 

ervaringen, opgedaan met de stichting Harambee Holland,  

vastgelegd in het bovengenoemde boek. Harambee is in 

2001 opgericht en heeft zich jarenlang gericht op 

onderwijs door het opbouwen van overheidsscholen 

(lager, middelbaar en technisch onderwijs). Roel en 

Marianne hebben deze stichting jaren lang gerund en nu 

heeft er een overdracht plaatsgevonden aan de lokale 

organisatie Hongera Foundation. Ze laten na 20 jaar hun 

project los en hebben 4 jaar geleden als eerste stap in hun 

exit strategie kennisoverdracht naar de lokale organisatie 

opgestart. Hun ervaringen, inclusief successen en zepers, 

hebben ze vastgelegd in het boek en samen met de tips en 

tricks en de vele praktische formats vormt het een 

waardevolle handreiking aan andere PI’s. 

 

Ter vergadering wordt dan ook besloten om de volgende Platformbijeenkomst aan 

onderwerpen uit dit boek te weiden.  

Het bestuur van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking St Anthonis (OSSA) was op deze avond 

ook aanwezig. 

Ook werd op deze avond de verdeling van de gemeentelijke subsidie besproken en is een 

schema voor 2022 voor publicaties van artikelen in de bladen afgesproken.  

Boek 

Deelkaart Oeganda 



 
 

SOB Jaarverslag 2021   Blad 6 van 25 

     ReReReResultatensultatensultatensultaten    van invan invan invan in    2020202020202020    toegekende projectbijdragentoegekende projectbijdragentoegekende projectbijdragentoegekende projectbijdragen    

Aangezien de structurele jaarlijkse bijdragen in de 2e helft van een jaar worden toegekend 
kunnen de PI’s geen verantwoording over de besteding hiervan in hetzelfde jaar afleggen. 
Vandaar dat deze verantwoording een jaar later wordt gerapporteerd. 
 
Een overzicht van wat met de projectsubsidies toegekend in 2020 is bereikt: 

 Actiegroep Papoea Nieuw Guinea ( website PNG ):  
Actiegroep Papoea Nieuw Guinea droeg bij aan de 
aanschaf van een watertank voor de St. Francis Vocation 
School te Lae, PNG. De school biedt 250 kansarme 
jongeren de mogelijkheid een vak te leren. Deze 
leerlingen namen zelf de plaatsing en installatie van de 
tank ter hand. De school financierde het transport en de 
aanleg. 
 

 Stichting Benaresfonds ( www.benaresfonds.nl ): 

 

Het Benaresfonds bestede de bijdrage aan het continueren van hulp aan de armste 25 

gezinnen van een groep van 137, die eerder hulp hadden ontvangen aan het begin van de 

coronacrisis. Deze hulp was noodzakelijk vanwege het wegvallen van inkomsten. Het betrof 

hier voedselhulp en voorlichting over preventie en hygiëne. 

 Diaconie Protestantse kerk (www.pgboxmeer.nl) : 

De Diaconie van de Protestantse 

Kerk heeft ook in 2020 de bijdrage 

(via Kerk in Actie) besteed aan de 

organisaties Dwelling Places en 

Kayda voor onderdak, scholing en 

begeleiding van straatkinderen in 

Kampala (Oeganda) bij de 

terugkeer naar hun 

geboortestreek in Karamoja.  

De oprichter en directeur van Kayda, Faisal Nsubuga, is zelf in 

de wijk Katwe opgegroeid.  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-

school/ 

Gerealiseerde watertank 

Opvang tehuis Kayda in de 
wijk Katwe te Kampala 

Ingekocht voedsel Voedsel-distributie Voedsel uitreiking 

Faisal Nsubuga 
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 Stichting Hetty Denen Zambia ( www.hettydenenzambia.com ): 
De Hetty Denen Stichting realiseerde een waterpomp op 
zonnepanelen voor de Mount Makulu Secondary School, een 
middelbare school voor jongens en meisje van 14-18 jaar in het 
Chilanga District van Lusaka, Zambia. Het gebied is arm, maar 
de gemeenschap draagt bij wat ze kunnen aan het 
schoonhouden en onderhouden van de school. De 
watervoorziening van deze school, waarvoor enige jaren 
geleden een eigen 
put was geslagen, 
stagneerde vanwege 
een versleten pomp. 
Dit zette juist in 
deze tijd van corona 
grote druk op goede 

hygiëne in de school. SOB droeg voor de helft bij 
aan een watersysteem waarvoor uiteindelijk een 
tank, een pomp, aansluitingsmaterialen en 
installatiekosten zijn bekostigd. 
 

 Stichting KisiBOKa ( www.ngo.kisoboka.nl ): 
De stichting KisoBOKa schafte 
gereedschap aan voor de Tusobora 
Organisation geleid door Halid 
Magala. Verder werd een compressor 
aangeschaft voor de Schoon Garage 
organisatie geleid door Fred Mugasi. 
De leiders van beide organisaties zijn 

ex-straatjongeren, eerder ondersteund door KisoBOKa 
projecten, die nu zelf gerichte workshops opzetten om 
dropouts in Ninja, Oeganda, kansen op een nieuw 
bestaan te bieden.  
 

 Stichting Mama and Me ( www.mamaandmeuganda.com ): 

Aanvankelijk ontving de stichting een bijdrage voor de aanschaf van benodigdheden (o.a. 

zaden, potten, meststoffen) en training ten behoeve van het Urban Farming Project van de 

Mama and Me Vegetable Club te Jinja, Oeganda. Na de aanvraag zijn meer initiatieven in de 

wijk ontstaan met grotere kansen op een vast inkomen en nu ook de scholen begin 2022 

weer open gaan is in overleg besloten het geld in 2022 te besteden aan schoolgeld. 

Storten van beton voor 
veilige inbouw pomp 

Tankhouder 

Eindresultaat 

Werkplaats Factuur handgereedschap 

Aangeschaft handgereedschap 
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 Stichting Mirembe ( www.stichtingmirembe.nl ): 
De stichting Mirembe bestede de bijdrage aan 
het herstel van het CHIDFA Mikrokrediet 
Fonds. De, tot voor kort, succesvolle, 45 leden 
tellende, CHIDFA vrouwengroep had door 
hoog water van het Victoriameer en de 
coronacrisis 
de bron van 
hun de 
inkomsten 
verloren. 
Daarnaast 
verloren het 

merendeel van de vrouwengroep ook nog de bedrijfjes zelf 
en sommige zelfs hun woning. Met het microkrediet fonds 
bouwden de vrouwen hun bedrijfjes weer op met 
ondersteuning van de lokale trustee Tusaidiane Uganda.  
 

 Stichting Passion for People (www.passionforpeople.eu): 
De stichting Passion for People bekostigde 
voorlichtingscampagnes over corona aan de 
inwoners van de regio Nsanje, Malawi. De 
onwetendheid hierover is groot. Het door 
Passion for People ondersteunde Trinity 
ziekenhuis, dat in deze regio ligt, verzorgde 
deze lokale voorlichtingscampagnes aan 
stammen in hun dorpen. Daarvoor is o.a. 
scholing gegeven en zijn transporten en 
materialen als mondkapjes, alcohol, 
handschoenen. etc. betaald. 

 
 

 

 Stichting Peuple du Monde ( www.peupledumonde.nl ): 

De stichting Peuple du Monde financierde 

onderwijs, lesmateriaal en kost en inwoning elders 

voor HTS-studenten die in Maison de l’Espoir 

verblijven en een vervolg opleiding elders moeten 

krijgen om een zelfstandig bestaan op te kunnen 

bouwen en mogelijk zelfs in de toekomst een deel 

van de leiding van het tehuis over te kunnen 

nemen. 

Cijfers van de totaal gerealiseerde 

onderwijsresultaten door Peuple du Monde in 2020: 

 28 kinderen zitten op de basisschool en 2 kinderen zijn overgegaan van de 
basisschool naar de middelbare school 

Uitgifte van een lening 

Groente- en fruithandel 

Voorlichting 
Coronapreventie 

Uitreiking 
mondmaskers 

Huiswerk voor groot en klein 
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 21 jongeren zitten op de middelbare school en 2 
jongeren hebben hun middelbare school diploma 
behaald en zijn aan een vervolgopleiding begonnen.  

 7 jongeren volgen een beroepsopleiding (bijv. kok of 
kapper)  

 8 jongeren gaan naar de technische school (tot bijv. 
elektricien)  

 7 studenten zitten op een universiteit.  

 4 leerlingen hebben hun vervolgopleiding afgerond tot 
bv. Automonteur (incl. groot rijbewijs) of de 
hotelschool.  

 

 Stichting Support Yayème ( www.supportyayeme.nl ): 

De bijdrage voor 2020 bestede de stichting Support Yayème  

aan de inrichting van een computerlokaal van de École des 

Handicaps in Thiadiaye, Sénégal ten behoeve van leerlingen 

met fysieke, visuele en auditieve beperkingen. Op de school 

zaten eerder 54 leerlingen, maar door de  betere 

hulpmiddelen voor 

visueel 

gehandicapten 

kunnen 9, 

voorheen thuis 

zittende leerlingen 

met een handicap, 

nu ook op deze 

school onderwijs 

krijgen. 

 

 

 Incidentele cIncidentele cIncidentele cIncidentele coronanoodsteunoronanoodsteunoronanoodsteunoronanoodsteun    2021202120212021    

De gevolgen van corona waren (en zijn nog steeds) voor de verschillende doelgroepen van de 

PI’s catastrofaal. Geen bescherming door vaccins, geen ontsmettingsmiddelen en persoonlijke 

bescherming, wegvallen van werkgelegenheid en dus inkomsten, gebrek meest noodzakelijke 

voeding, gebrek aan kennis hoe om te gaan met het virus, ect.  En dit vaak allemaal 

tegelijkertijd.  

Met uiterste inspanningen hebben PI’s geprobeerd ook in 2021 de lokale mensen te 

ondersteunen en de partners en doelgroepen van hun projecten te helpen waar mogelijk.  

SOB voert een beleid waarbij alleen aan structurele oplossingen wordt bijgedragen. Noodhulp 

valt daar in principe niet onder. Vanwege de zeer uitzonderlijke situatie en dankzij de 

ondersteuning door de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus” hebben we een aantal PI’s kunnen 

helpen om noodhulp te verstrekken: 

 

Geslaagd! 

École des Handicaps in Thiadiaye, Sénégal Computerlokaal 
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 Stichting Benaresfonds (www.benaresfonds.nl) 
De stichting Benares 
verstrekte voedsel en 
beschermingsmiddelen 
aan 50 van de allerarmste 
families  in de wijk  
Nagwa, Varanasi in India 
gedurende juni t/m 
augustus. Hiervoor 
werden voedselbonnen 
uitgegeven die bij lokale 
winkeliers ingewisseld 
konden worden.   
 

 Stichting Furaha Orphans (www.furaha.nl) 
Weeskinderen, ondergebracht bij 
gastouders en verwante familie 
kregen voedselhulp, 
beschermingsmiddelen en 
voorlichting door Elizabeth Akiny in 
Homa Bay, Rodi Kompani te Kenia. 

   
  
  
  
  
 
 
 

 Stichting KisiBOKa ( www.ngo.kisoboka.nl ): 
KisoBOKa ondersteunde de 2e ronde van voedselhulp en preventiemiddelen door Bulikimu 
Kisoboka Ngo ten behoeve van 450 gezinnen in de wijk Kimasa te Jinga, Uganda. Daarnaast 
werd voedselhulp gegeven aan deelnemers van het project voor straatjongeren en hun 

verwanten door de Tusobora Organisation, 
geleid door Halid Magala. 
 
 

 
 

Voedselbon Inwisselen van voedselbonnen 
 bij een winkelier 

Bon aanschaf voedsel 
en desinfactans 

Elizabeth Akiny op bezoek 

Verzorgen voedselpakketten 

Uitreiking voedselpakketten 
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 Stichting Mama and Me ( www.mamaandmeuganda.com ): 
Mama and Me gaf voedselhulp en 
thuismedicatie en beschermingsmiddelen 
ten behoeve van 150 personen in de 
directe omgeving van het Mama and Me 
babysitter center waar 45 kinderen uit de 
sloppenwijken Danida en Masese te Jinga, 
Oeganda worden opgevangen.  
 
 
 

 

 Stichting Mirembe ( www.stichtingmirembe.nl ): 
Mirembe bood voedselhulp en salarisondersteuning 

aan de stafleden 
van de SEECHILD 
organisatie in 
Oeganda. Deze 
verloren hun 
inkomsten door het 
wegvallen van de 
ouderbijdrage van 
de leerlingen en de 
opbrengst van 
productenverkoop.  

 

 Stichting Peuple du Monde ( www.peupledumonde.nl ): 
Peuple du Monde bestede de bijdrage aan het opvangen van de stijging van de 
voedselprijzen voor voeding van de kinderen van het opvanghuis in Abomey in Benin.  
 

 Stichting Support Yayème ( www.supportyayeme.nl ): 
Hygiëne is bij corona uiterst 
belangrijk. Support Yayème 
realiseerde een 
handenwasgelegenheid voor de 
school in het dorp Mar Fafaco 
in Sénegal teneinde de hygiëne 
te verbeteren en daarmee het 
besmettingsgevaar te 
verminderen. 
 

 

Uitreiking hygiëne- en beschermings-
middelen aan zwangere vrouwen 

Ingekocht voedsel 

Ondertekening ontvangst financiële 
ondersteuning 

Plaatsing pompbuis in boorgat met 
hulp van leerlingen  

Gerealiseerde 
handwasgelegenheid 
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 Toegekende sToegekende sToegekende sToegekende structurele tructurele tructurele tructurele jaarlijkse pjaarlijkse pjaarlijkse pjaarlijkse projectrojectrojectrojectondersteuningondersteuningondersteuningondersteuning    2022022022021111    

Met de jaarlijkse financiële ondersteuning van projecten levert het SOB een directe, bescheiden,  

bijdrage aan de activiteiten van de PI’s in de Derde Wereld. Deze bijdragen worden gefinancierd 

vanuit de gemeentelijke Waarderingssubsidie die we ook dit jaar weer hebben mogen 

ontvangen en waarvoor we zeer erkentelijk zijn. Daarnaast heeft ook de R.K. Caritasinstelling 

“St. Petrus” hier financieel ondersteund. 

In 2021 dienden 10 Particuliere Initiatieven een aanvraag in voor ondersteuning van 

projectactiviteiten. De omvang van de toekenning is afhankelijk van de financiële mogelijkheden 

van het SOB en de beoordeling langs de volgende criteria: 

1. Voldoen aan de doelstellingen van de gemeente Boxmeer 
2. Actief binnen SOB de afgelopen 2 jaren (niet van toepassing voor nieuwe PI’s). 
3. Promotie binnen de gemeente Boxmeer afgelopen 2 jaar inclusief terugkoppeling aan SOB 

van eerder verkregen subsidies. 
4. De aanvraag betreft een concreet, afgerond, deelproject met inbreng van lokale organisatie 

en is gericht op zelfredzaamheid. 
 
De volgende Particuliere Initiatieven ontvingen in 2021 een bijdrage voor hun 
projectactiviteiten: 
Actiegroep Papoea Nieuw Guinea ( website PNG ):  
Een bedrag als tegemoetkoming in de kosten voor schoolgelden van 7 studenten op de Siassi-
eilanden, te Papoea Nieuw Guinea. 
 

 Stichting Benaresfonds ( www.benaresfonds.nl ): 

Bijdrage voor oogonderzoek bij alle kinderen van de Little Stars School in Varnasi, India 

school en de aanschaf van brillen voor ongeveer 150 leerlingen en oogdruppels voor 

ongeveer 200 leerlingen. Deze school geeft les aan kinderen uit arme gezinnen. Indien 

nodig worden ook sommige ouders onderzocht en geholpen met een bril en/of 

oogdruppels. 

 Diaconie Protestantse kerk ( www.pgboxmeer.nl/index.php/uganda) : 
Een bedrag voor de kosten voor het herenigen van zwerfkinderen in Kampala met hun 
geboortedorp Karamoja door de stichting Kayda te Kampala, Oeganda.  
 

 Stichting Gamrupa Europe: 
Deelfinanciering voor een werkplaats-gebouw ten behoeve van het plastic recycling project. 
Het project organiseert het verzamelen van zwerfafval en verwerkt dit tot 
gebruiksgoederen zoals dakplaten en meubels. Het project komt ten goede aan de rurale 
bevolking van het dorp Sifou en omstreken in Gambia en wordt gedragen door de 
plaatselijke Young People without Borders organisatie. 
 

 Stichting Hetty Denen Zambia ( www.hettydenenzambia.com ): 
Een bijdrage voor de deelfinanciering van het afbouwen en de productie van voorzieningen 
voor 2 lokalen van de Mount Makulu Secondary School, een middelbare school voor 
jongens en meisje van 14-18 jaar in het Chilanga District van Lusaka, Zambia. Het gaat 
hierbij om het leggen van een dekvloer, in elkaar zetten van tafels en zelf vervaardigen van 
krukken. 
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 Stichting KisiBOKa ( www.ngo.kisoboka.nl ): 
Deelfinanciering voor de inrichting van het eerder ingestorte KisoBOKa-
ontmoetingscentrum, waar scholing, voorlichtingsactiviteiten en gezondheidszorg 
plaatsvindt voor rond 12.000 bezoekers per jaar. De inrichting betreft tafels, stoelen, 
banken, kasten e.d. die door de Tusobora Organisation geleid door Halid Magala worden 
vervaardigd. Dit levert dan ook een positieve bijdrage aan zijn project voor straatjongeren. 
 

 Stichting Lalibela ( www.stichtinglalibela.nl ): 

Een bedrag beschikbaar voor financiële ondersteuning en sociale begeleiding van de meest 

kwetsbare en deels blinde mensen in Lalibela om de gevolgen van de Coronapandemie te 

boven te komen. Enkele lokale vrijwilligers verzorgen de uitvoering van deze steun. Omdat 

voedselprijzen zijn gestegen is het bedrag ook deels als compensatie hiervoor. 

 Stichting Mirembe ( www.stichtingmirembe.nl ): 

Bij wijze van uitzondering een bijdrage voor salarisondersteuning van de staf van het 

Kawempe Youth Centre. Het centrum is zwaar getroffen door Corona. Vanwege de urgentie 

zijn de gelden reeds uitgegeven en is nu een aanvulling van de reserves noodzakelijk.  

 Stichting Passion for People (www.passionforpeople.eu): 

Een bijdrage voor het geven van voorlichting aan de inwoners van de regio Nsanje, Malawi 

over corona. De onwetendheid hierover is groot. Het door Passion for People ondersteunde 

Trinity ziekenhuis, dat in deze regio ligt, verzorgt deze lokale voorlichting aan stammen in 

hun dorpen en daarvoor zijn o.a. scholing, transport en materialen als mondkapjes, alcohol, 

handschoenen. etc. voor nodig. 

 Stichting Peuple du Monde ( www.peupledumonde.nl ): 
Deelfinanciering bestemd voor het opvangen van regenwater middels goten en het bergen 
hiervan in 3 mega plastic tonnen. Dit om de productie te verbeteren op het landgoed Toffo, 
waar voedsel wordt verbouwd voor de leerlingen die in Maison de l’Espoir in Abomeny 
(Benin) verblijven.  
 

 Stichting Support Pediatric Care Africa ( www.stichtingsupportpediatriccareafrica.nl ): 
Bijdrage voor de aanschaf van medicijnen voor hulpprogramma’s ten behoeve van lokale 
gemeenschappen, waaronder hulpbehoevende kinderen. Het gaat om hulp in gebieden 
waar de gratis overheidsziekenhuizen niet voldoende kunnen functioneren. De medische 
hulpprogramma’s worden uitgevoerd door een team van professionele en bekwame 
vrijwilligers van de lokale stichting Pediatric Care Africa in het noordoosten van Zuid Afrika.  

 
  

Dankzij de ondersteuning door R.K. Caritasinstelling “St. Petrus” en de gemeente Boxmeer 
konden dit jaar alle aanvragen worden gehonoreerd. In totaal werd  € 12.025 toegekend aan 
jaarlijkse projectbijdragen.  
 
Een verantwoording voor de besteding van deze structurele ondersteuning zal in het jaarverslag 
over 2022 worden opgenomen. De bijdrage wordt in de 2e helft van een jaar toegekend en 
daarom is het niet realistisch om in hetzelfde jaar al verantwoording af te leggen. 
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3333 Doelstelling 2: Bevorderen van bewustwordingDoelstelling 2: Bevorderen van bewustwordingDoelstelling 2: Bevorderen van bewustwordingDoelstelling 2: Bevorderen van bewustwording    
Doelstelling 2 van de SOB betreft het bevorderen van bewustwording en inzicht in de 

onrechtvaardige verdeling van rijkdom en armoede in de wereld. Deze doelstelling wordt op een 

aantal manieren ingevuld, waarbij corona ook invloed heeft gehad. Zo kon in 2021 helaas geen 

vervolg gegeven worden aan het evenement “Hallo Wereld”, gehouden in 2019. (Zie 

www.hallowereldboxmeer.nl) Ook andere activiteiten op dit vlak zijn vanwege corona niet mogelijk 

geweest. Een statusoverzicht: 

 

 Betrekken jBetrekken jBetrekken jBetrekken jongerenongerenongerenongeren    

Jongeren de mogelijkheid bieden tot kennismaken met projecten op locatie in de Derde Wereld 

is een van de vormen die de SOB ondersteunt. Projecten werken hieraan graag mee mits het 

risico op “weeshuistoerisme” op goede wijze beheerst wordt. Dit om potentiële 

hechtingsproblemen te voorkomen. In 2021 zijn echter geen verzoeken hiervoor ingediend. 

 

 LezingenLezingenLezingenLezingen,,,,    presentatiespresentatiespresentatiespresentaties    en filmen filmen filmen film    

Er zijn in 2021 geen lezingen georganiseerd en ook presentaties hebben niet plaatsgevonden. 

Ook de jaarlijkse SoDocu-dag in de Weijer heeft in 2021 geen doorgang kunnen vinden vanwege 

corona. 

 

 SOB SOB SOB SOB wwwwebsiteebsiteebsiteebsite    

Website www.so-boxmeer.nl is in 2021 alleen inhoudelijk beheerd. Verdere uitbreidingen of 

aanpassingen zijn niet gerealiseerd. Dit gegeven de intentie om binnen de nieuwe gemeente tot 

nauwere samenwerking te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Infopunt in de WereldwinkelInfopunt in de WereldwinkelInfopunt in de WereldwinkelInfopunt in de Wereldwinkel    

Van oudsher biedt SOB werkgroepen de mogelijkheid zich te presenteren in de Wereldwinkel. In 

2018 is de Wereldwinkel volledig opnieuw ingericht en in overleg gekozen voor een digitale 

presentatie in plaats van een fysieke tentoonstellingspresentatie. De beschikbaarheid van 

SOB website 

Website SOB 
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geschikt digitaal materiaal blijft lastig. Maar we zijn 

bijzonder erkentelijk dat, in samenwerking met 

verschillende PI’s, door Gerard Sonnemans een 

compilatiefilm is gerealiseerd die op een beeldscherm 

in de winkel wordt getoond. Vanwege de 

winkelsluiting is de invloed hiervan in 2021 beperkt 

geweest. 

 

 

 

 PublicatiesPublicatiesPublicatiesPublicaties    

In het kader van de gegeven coronahulp door de verschillende Particuliere Initiatieven zijn 6 
artikelen, aan de hand van Gerard Sonnemans, in de plaatselijke weekbladen verschenen: 

 19-02-2021:  “Pleisteren van bijna 200 huisjes in India” in DeBok 

 30-04-2021:  “Een licht brengende engel in Benin” in DeBok 

 04-05-2021: “Een licht brengende engel ” in Boxmeers Weekblad/Klik 

 22-06-2021: “Een werkvakantie in Gambia” in Boxmeers Weekblad/Klik 

 16-11-2021: “Watertank voor school in Papoea Nieuw Guinea” ” 

in Boxmeers Weekblad/Klik 

 26-11-2021: “Watertank voor school in Papoea Nieuw Guinea” in DeBok 

Verder is aan de eerste online bijeenkomst van de PI’s in het Land van Cuijk aandacht besteed 

in de volgende bladen:  

 30-03-2021: “Kijkt de gemeente Land van Cuijk wel voldoende over de grens?”  

in Boxmeers Weekblad/Klik 

 02-04-2021: “Kijkt de gemeente Land van Cuijk wel voldoende over de grens?” 

in DeBok, DeStier en De Nije Krant  

Zie ook www.so-boxmeer.nl/actueel/ 

 

     Website Hallo WereldWebsite Hallo WereldWebsite Hallo WereldWebsite Hallo Wereld    

De website voor het in 2019 georganiseerde 

evenement is ook in 2021 beschikbaar gebleven.  

Zie: www.hallowereldboxmeer.nl. 

 

Informatiescherm in de Wereldwinkel 
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4444 Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie additionele additionele additionele additionele beleidsvoornemensbeleidsvoornemensbeleidsvoornemensbeleidsvoornemens    voor 20voor 20voor 20voor 2022221111        
Ondanks de corona beperkingen zijn in 2021 een aantal zaken voortvarend opgepakt, waarbij 

het accent vooral op samenwerking binnen de nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft gelegen. 

Ook is  met het bestuur van de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus” de samenwerking geëvalueerd 

en zijn verdere afspraken gemaakt. 

 

 SamenwerkingSamenwerkingSamenwerkingSamenwerking    OSSAOSSAOSSAOSSA----SOBSOBSOBSOB    binnen de nieuwe gemeente Land van Cuijkbinnen de nieuwe gemeente Land van Cuijkbinnen de nieuwe gemeente Land van Cuijkbinnen de nieuwe gemeente Land van Cuijk    

Reeds in 2020 hebben de besturen van OSSA (Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. 
Anthonis) en SOB contact met elkaar gezocht en gereageerd op het gemeentelijke 
Herindelingsontwerp en daarbij aandacht gevraagd voor Internationale Samenwerking. In de 
Reactienota is hierop door de gemeentelijk bestuurders gereageerd (bladz. 24 en 25), waarin 
o.a. de waardering voor het werk van de PI’s wordt uitgesproken en nota genomen van de zorg 
dat bestaande ondersteuning bij de harmonisatie binnen de nieuwe gemeente mogelijk in de 
knel komt. 

De besturen van OSSA en SOB, gewend om over de grenzen van de eigen gemeente heen te 

kijken, hebben in 2021 hun krachten verder gebundeld en met een stevig aantal Particuliere 

Initiatieven (PI’s), vallend binnen de (nieuwe) gemeente Land van Cuijk, gesprekken gevoerd; 

met name met die PI’s die niet bij OSSA of SOB zijn aangesloten. 

Daarnaast is er met vertegenwoordigers van het College van B en W van de voormalige 

gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis gesproken over de plaats van internationale 

samenwerking in het gemeentebeleid van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

In de gemeente Land van Cuijk zijn per 31-12-2021, voor zover ons bekend, 25 Particuliere 

Initiatieven actief. Dit zijn initiatieven die, met een persoonlijke en directe betrokkenheid, 

kleinschalige projecten “kleefstokvrij” uitvoeren. Uit een inventarisatie in maart 2021 blijkt dat 

het draagvlak voor de projecten die de Particuliere Initiatieven uitvoeren indrukwekkend is. Zie 

paragraaf 4.2.  

Verder hebben OSSA en SOB begin 2021 gezamenlijk een brief naar de politieke partijen van de 

voormalige gemeenten gestuurd om aan te geven dat er binnen de gemeente Particuliere 

Initiatieven bestaan en dat deze een plaats in onze gemeenschap verdienen. Naast een lijst van 

alle bekende PI’s binnen de gemeente Land van Cuijk zijn ook de resultaten van de draagvlak-

inventarisatie toegevoegd.  

Ook is er een gezamenlijke online meeting 

(wegens coronabeperkingen) in maart 2021 met al 

bekende PI’s belegd. Hiervan is verslag gedaan in 

de lokale bladen. In oktober 2021 zou opnieuw 

een gezamenlijke bijeenkomst (live) georganiseerd 

worden maar deze heeft geen doorgang gevonden 

wegens de coronabeperkingen.  

 Artikel in DeBok, DeStier en De Nije Krant 
d.d.02-04-2021 
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Alles is er op gericht om er voor te zorgen dat de bestaande Visie op de Toekomst van de 

(nieuwe) gemeente Land van Cuijk beter gaat aansluiten bij het Gemeenten4GlobalGoals 

initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en meer gaat omvatten dan 

alleen oplossingen voor de klimaatcrisis en energietransitie.  Met het ondersteunen van dit VNG 

initiatief door onze gemeente zouden onze activiteiten binnen de gemeente Land van Cuijk 

terecht een duurzaam karakter krijgen dat verder reikt dan onze gemeentegrens. 

 

 DraagvlakDraagvlakDraagvlakDraagvlakindicaties voorindicaties voorindicaties voorindicaties voor    activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten van van van van Particuliere InitiatievenParticuliere InitiatievenParticuliere InitiatievenParticuliere Initiatieven    

Bij het samengaan van de verschillende gemeenten tot één gemeente is het van belang dat de 

(financiële) waardering van de huidige gemeenten Boxmeer en St. Anthonis wordt voortgezet.  

 

Op weg naar een nieuwe gemeente Land 

van Cuijk is voor de aanpak van 

Kernendemocratie gekozen, waarbij 

bewoners van de kernen kunnen 

meedenken wat belangrijk hierbij is. Als 

eerst stap zijn door bouwteams 

KernenCV’s opgesteld en voor Boxmeer is 

de ondersteuning van PI’s als prio 9 van de 

10 op de KernenCV gekozen. 

 

 

 

Om meer zicht te krijgen op het draagvlak voor de Particuliere Initiatieven binnen de gemeente 

LvC en de projecten die ze uitvoeren is in maart 2021 een draagvlakmeting uitgevoerd. Hierbij is 

aan alle bekende PI’s binnen de gemeente LvC is gevraagd een aantal gegevens te verstrekken 

over hun achterban en financiering. Van de 25 bekende PI’s hebben er 21 deze gegevens 

verstrekt. 

Het gemiddelde over de jaren 2019 en 2020 bedraagt per jaar: 

MEETPUNT (gemiddelde van 2019 en 2020) AANTAL/JAAR

Aantal personen waaraan regelmatig een nieuwsbrief wordt verstuurd 3.523

Idem aan bedrijven en organisaties 221

Aantal structurele donateurs dat regelmatig financieel ondersteunt 684

Aantal incidenteel ontvangen bijdragen van individuele personen 881

Aantal incidenteel ontvangen bijdragen van bedrijven en organisaties 115

Totaal ontvangen financiële ondersteuning (€) 459.570€           

Resultaten draagvlakmeting 

KernenCV Boxmeer 
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 Samenwerking met Samenwerking met Samenwerking met Samenwerking met de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus”de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus”de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus”de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus”    

In 2020 zijn contacten gelegd met de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus”. Op uitnodiging van 

Caritas heeft toen een kennismaking plaatsgevonden. In 2021 zijn de contacten verder 

verstevigd en zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de samenwerking ingevuld wordt 

en de criteria voor ondersteuning. Vanuit Caritas leefde de wens om de aanvragen van 

Particuliere Initiatieven en de beoordeling hiervan via SOB te laten verlopen. Bij de financiële 

ondersteuning door Caritas aan de PI’s in 2021 is deze werkwijze toegepast en is deze in een 

evaluatiebijeenkomst van beide besturen aan het eind van het jaar geëvalueerd. Hierbij is door 

beide besturen de wens uitgesproken de samenwerking te continueren.  

Caritas heeft in 2021, naast een structurele bijdrage, noodhulp, noodzakelijk vanwege de 

coronapandemie, mogelijk gemaakt 

 

 Realisatie verdere plannenRealisatie verdere plannenRealisatie verdere plannenRealisatie verdere plannen    

Voor 2021 zijn de volgende verdere plannen aan de orde geweest: 

 In het kader van “Hallo Wereld” in 2019 is zeer intensief samengewerkt met de Fairtrade 

werkgroep gemeente Boxmeer en de Wereldwinkel. Deze samenwerking is in 2021 

voortgezet. Zo is een lid van het SOB bestuur, namens SOB, lid van de Fairtrade werkgroep 

gemeente Boxmeer. 

 Daarnaast leeft de wens om de contacten met scholen te intensiveren en te onderzoeken in 

hoeverre algemene thema’s als b.v. gevolgen van klimaatverandering voor 

ontwikkelingslanden als thema voor bewustwording een plaats kan krijgen. Hier is geen 

vervolg aan gegeven vanwege corona. 

 De bij SOB aangesloten Particuliere Initiatieven zijn op dit moment vooral stichtingen en 

werkgroepen met wortels binnen de gemeente Boxmeer. Daarnaast zijn er ook mensen 

binnen de gemeente op persoonlijke basis actief of zijn inwoners van onze gemeente actief 

bij stichtingen in andere gemeenten. Komend jaar willen we ook deze individuele personen 

meer betrekken bij de activiteiten van SOB. Ook hier is vanwege corona geen vervolg aan 

geven aan. 
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5555 BestuurBestuurBestuurBestuurlijke aspectenlijke aspectenlijke aspectenlijke aspecten    
Een aantal zaken die met bestuurlijke aspecten te maken hebben worden hier samengevat: 

 

 Zakelijke gegevensZakelijke gegevensZakelijke gegevensZakelijke gegevens    

Naam:    Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer 

RSIN/fiscaal nummer:  814845939 

Postadres:    Duizendblad 26, 5831 PA Boxmeer   

E-mailadres:   secretariaat@so-boxmeer.nl 

Kamer van Koophandel:  17151409 

Bankrekening:   NL62 RABO 0341 3086 68 

 

 BestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstelling    en activiteitenen activiteitenen activiteitenen activiteiten    

Het bestuur van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit personen die niet 

verbonden zijn aan een Particulier Initiatief. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. 

Per 31 december 2021 bestaat het bestuur uit: 

Voorzitter a.i. en secretaris: Hans Maassen 

Penningmeester:   Marisa Nijkamp 

Bestuurslid:   Wim de Louw 

 

In 2021 zijn in totaal 8 bestuursvergaderingen gehouden, waarvan een aantal online hebben 

plaatsgevonden. 

 

 BeloningsbeleidBeloningsbeleidBeloningsbeleidBeloningsbeleid    

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding van daadwerkelijk 

gemaakte kosten. Verder maakt de stichting uitsluitend gebruik van vrijwilligers die geen 

beloning ontvangen voor hun activiteiten. 

Onkosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen overhandiging van een 

gespecificeerde factuur. 

De vergoeding van reiskosten met eigen vervoer voor vooraf afgesproken activiteiten voor de 

stichting bedraagt 0,19 €/kilometer. 

 

 Handelingsbevoegdheden van bestuursledenHandelingsbevoegdheden van bestuursledenHandelingsbevoegdheden van bestuursledenHandelingsbevoegdheden van bestuursleden    

Statutair is vastgelegd dat het bestuur de stichting vertegenwoordigt in en buiten rechten. 

Daarnaast kunnen 2 gezamenlijk handelende bestuursleden de stichting vertegenwoordigen 

waaronder in elk geval de voorzitter of de secretaris. Verder is vastgelegd dat het bestuur aan 

één bestuurslid een volmacht voor bepaalde handelingen kan verlenen. 
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De penningmeester heeft de volmacht om zelfstandig financiële handelingen te verrichten 

overeenkomend met de begroting. Alle door bestuursleden te maken uitgaven behoeven 

voorafgaande toestemming door de penningmeester. Deze toetst uitgaven aan de begroting en 

verrekent deze na goedkeuring. Uitgaven gedaan door de penningmeester, anders dan de  

reguliere in de begroting opgenomen posten, behoeven vooraf goedkeuring door de voorzitter. 

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn aanvullende afspraken 

gemaakt over hoe te handelen bij verlet en ontsteltenis en tegenstrijdig belang.  

Verder zijn afspraken gemaakt over (financiële) rapportages en het vastleggen van belangrijke 

besluiten. 

Vanwege de kosten en de verwachting dat binnenkort  een nieuwe organisatie wordt gevormd 

binnen de gemeente LvC wordt de gewenste aanpassing van statuten niet uitgevoerd. 

 

 ANBI statusANBI statusANBI statusANBI status    

In 2019 is aan SOB officieel de ANBI status toegekend. Dit heeft het werven van fondsen voor 

Hallo Wereld positief beïnvloed. Daarnaast maakt het eenvoudiger om in de toekomst extra 

fondsen voor andere speciale activiteiten te werven. SOB is verplicht zich te houden aan de voor 

de ANBI geldende regels. 
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6666 FFFFinancieel verslag 20inancieel verslag 20inancieel verslag 20inancieel verslag 2022221111    
 

Inkomsten

Gemeente Boxmeer € 7.500,00

Caritas € 27.940,00

Totaal inkomsten € 35.440,00

Uitgaven

1. Admin. kosten € 119,37

2. Projectfinanciering € 31.965,00

3. PR en bewustwording € 2.002,36

4. Facilitair € 52,00

5. Hallo Wereld 2019

Totaal uitgaven € 34.138,73

Saldo 20210101 € 4.892,94

Inkomsten € 35.440,00

Uitgaven € 34.138,73

Saldo 20211231 € 6.194,21

Samenvatting 2021

Balansgegevens 2021

 

 

 

Verplichting: Uitgave aan een PI voor een bedrag van €1.100,- 
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7777 Plannen 202Plannen 202Plannen 202Plannen 2022222    
 

De SOB zet in 2022 actief haar kernactiviteiten voort door PI’s te ondersteunen middels het 

organiseren van Platformbijeenkomsten en financiële hulp. Daarnaast zal bewustwording van de 

lokale gemeenschap opnieuw aandacht krijgen. 

Ook de huidige samenwerkingen met Wereldwinkel, Faitrade werkgroep en de R.K. Caritasinstelling 

“St. Petrus” zullen worden voortgezet. 

 

Naast deze reguliere activiteiten zal aan verdere ontwikkelingen worden gewerkt: 

1. Uitbouwen van de samenwerking OSSA  

Uiteindelijk zullen OSSA en SOB toegroeien naar één organisatie in de gemeente LvC. In 2022 

zullen hiervoor de nodige voorbereidingen worden getroffen. 

2. Bredere Platformbijeenkomsten 

De door SOB georganiseerde Platformbijeenkomsten zullen breder worden georganiseerd en 

open staan voor alle PI’s van het Land van Cuijk. 

3. Mondiaal Platform 

Onderzoek naar mogelijkheden om met andere verwante organisaties binnen de gemeente LvC  

samen te werken in een Mondiaal Platform dat meer nadrukkelijk de Global Goals voor 

Sustainable Development gaat ondersteunen. 

Ook contacten met landelijke organisaties, zullen waar mogelijk, worden geïntensiveerd. 

4. De bij SOB aangesloten Particuliere Initiatieven zijn op dit moment vooral stichtingen en 

werkgroepen met wortels binnen de gemeente Boxmeer. Daarnaast zijn er ook mensen binnen 

de gemeente op persoonlijke basis actief of zijn inwoners van onze gemeente actief bij 

stichtingen in andere gemeenten. Komend jaar willen we ook deze individuele personen meer 

betrekken bij de activiteiten van SOB. 

Verder onderzoeken of de Wereldwinkel en de PI’s nauwer kunnen samenwerken. 

5. Daarnaast leeft de wens om de contacten met scholen te intensiveren en te onderzoeken in 

hoeverre algemene thema’s als b.v. gevolgen van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden 

als thema voor bewustwording een plaats kan krijgen. Mondiale competenties worden steeds 

noodzakelijker. 
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 1111....        Actieve Actieve Actieve Actieve Particuliere InitiatievenParticuliere InitiatievenParticuliere InitiatievenParticuliere Initiatieven    binnen de gemeente binnen de gemeente binnen de gemeente binnen de gemeente 

BoxmeerBoxmeerBoxmeerBoxmeer    per 31per 31per 31per 31----12121212----2021 2021 2021 2021  
 

Actiegroep Papoea Nieuw Guinea ( website PNG ): 

Contactpersoon: Karin Lamers te Beugen 

Actiegroep Papoea Nieuw Guinea ondersteunt projecten in bisdom Lae in Papoea Nieuw Guinea. 

Stichting Benaresfonds ( www.benaresfonds.nl ):   

Contactpersoon: Geert Verdijk te Boxmeer 

De Stichting Benaresfonds is actief inde wijk Nagwa van Varanasi in India en ondersteunt met name 

de kastloze, allerarmste, bewoners (Dalis geheten). In totaal gaat het om ongeveer 4.500 mensen. 

Steun aan en in samenwerking met de mensen daar, waarbij het vooral gaat om het verbeteren van 

de leefomstandigheden. Projecten richten zich op het verbeteren van gezondheidszorg, sociaal werk, 

voorlichting, TBC bestrijding, het ondersteunen van een coöperatieve tuin en de Little Stars school. 

Diaconie Protestantse gemeente Boxmeer ( www.pgboxmeer.nl) 

Contactpersoon: Ria Dorrestein te Boxmeer 

De Diaconie van de Protestantse Kerk ondersteunt reeds enige jaren (via Kerk in Actie) de 

organisaties Dwelling Places en Kayda in Oeganda. Deze 2 organisaties zorgen ervoor dat 

straatkinderen in Kampala (Oeganda) worden opgevangen. Zij bieden hen onderdak, scholing en 

begeleiden hen bij de terugkeer naar hun geboortestreek in Karamoja. 

Stichting Furaha Orphans (www.furaha.nl) 

Contactpersoon: Wilhelmien de Jonge-Straatman te Vorum Mullem 

De projecten van de Stiching Furaha Orphans richtten zich op een weeshuis en basisschool in Rodi 

Kompany in Kenia. Corona en het wegvallen van de vaste samenwerkingspartner maakten dat een 

nieuwe richting gekozen is. De kinderen zijn vanuit het tehuis in hun eigen netwerk 

(verwanten/kennissen) ondergebracht of worden op een andere wijze ondersteund met onderwijs. 

Dit is in 2021 succesvol afgerond en in de loop van 2022 zal de stichting haar werkzaamheden 

beëindigd. 

Gambia Initiatief ( www.gamrupa.org/wp/plasic-recycling/ ) 

Contactpersoon: Henk en Antonella Meulenpas te Boxmeer 

Henk en Antonella Meulen zetten zich in voor het Plastic Recycling project van Gamrupa Europe in 

Siffoe, Gambia. Het verzamelen en recyclen van zwerfplastic door het te hergebruiken voor 

gebruiksvoorwerpen levert een inkomen op voor betrokkenen en vermindert de milieuschade aan de 

natuur en het vee. 

Stichting Hetty Denen Zambia ( www.hettydenenzambia.com ): 

Contactpersoon: Mientje Denen-Kuijpers te Sambeek 

De Hetty Denen Stichting zet zich al mee dan 25 jaar in voor onderwijs en gezondheidszorg in 

Shimabala in Zambia. De Hetty Denen School geeft onderwijs aan meer dan 1500 leerlingen en de 

praktijk van de Hetty Denen Kliniek is inmiddels tot meer dan 10.000 patiënten gegroeid. De 

projecten van de stichting richten zich vooral op de noodzakelijke voorzieningen voor de scholen en 

de kliniek, maar daarnaast zijn en worden ook andere organisaties en projecten ondersteund.  
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Stichting KisiBOKa ( www.ngo.kisoboka.nl ) 

Contactpersoon: Willem van Beek te Boxmeer 

De Stichting KisoBOKa ondersteunt de talenten van (straat)jongeren en verbetert het sociale welzijn 

in de krottenwijken in en rond Jinja te Oeganda. In augustus 2014 is een ‘leer- en community 

centrum’ geopend in een van de slums van Jinja: Makenke. De activiteiten worden in en vanuit dit 

centrum georganiseerd. Dat gebeurt inmiddels door een (kleine) professionele staf en vele 

vrijwilligers uit de wijk. 

Stichting Lalibela ( www.stichtinglalibela.nl ): 

Contactpersoon: Gerards Sonnemans te Boxmeer 

Stichting Lalibela ondersteunt al meer dan 20 jaar de armsten van de armen in het Ethiopische stadje 

Lalibela. Honderden mensen (jong en oud) worden gesteund met ons sociale project, ons 

studentenproject, de Spirit Run, het circus of een microkrediet. Al onze lokale partners zijn betrokken 

en deskundige hulpverleners, die zich ten doel gesteld hebben de welvaart en het welzijn van hun 

gemeenschap naar een hoger plan te tillen. De activiteiten van de stichting werpen hun vruchten af. 

Alle kinderen kunnen naar school, ook de gehandicapten. Tal van kinderen hebben zo een beroep 

geleerd en zijn aan het werk. Daarnaast hebben veel families met onze hulp eigen middelen van 

bestaan opgebouwd. 

Stichting Mama and Me ( www.mamaandmeuganda.com ): 

Contactpersoon: Diede Martens te Boxmeer 

De stichting Mama and Me ondersteunt, begeleidt, coacht en traint moeders in de sloppenwijk 

Masese van Jinja in Oeganda, om hun kennis, vaardigheden en zelfredzaamheid te vergroten voor 

een betere, zelfstandige toekomst samen met hun kindje. In het Mama and Me Babysitter Centre. 

worden dagelijks zo’n 25 kinderen opgevangen en verzorgd door moeders uit het project. Dit 

babysitterproject biedt de moeders een inkomen en de kinderen krijgen er aandacht, voeding en 

indien nodig medische zorg. De moeders krijgen toegang tot (vak)scholing en krijgen hierdoor meer 

kansen voor financiële zekerheid in de toekomst. Doel is om de kinderen, ondanks de heersende 

armoede, daar te houden waar ze horen: bij hun mama! 

Stichting Mirembe ( www.stichtingmirembe.nl ): 

Contactpersoon: Guus Verzellenberg te Boxmeer 

De stichting Mirembe ondersteunt medische, educatieve en sociale projecten in Oeganda met als 

doel om bij te dragen aan de verbetering van woon- en leefsituatie van de armsten en het 

bevorderen van hun onafhankelijkheid. Stichting Mirembe heeft geen ‘eigen’ projecten, maar werkt 

samen met lokale professionals en steunt kleinschalige lokale initiatieven. Ook wordt samengewerkt 

met andere (Nederlandse) organisaties. Alle leden van het bestuur en de werkgroep hebben voor 

kortere of langere tijd in Oeganda gewerkt.  

Stichting Passion for People (www.passionforpeople.eu): 

Contacpersoon: Hans Baltussen te Boxmeer 

De stichting Passion for People ondersteunt sinds 2010 het Trinity Hospital in Muona in het 

Afrikaanse land Malawi in de breedste zin van het woord door het inzamelen van goederen, het 

optimaliseren van de infrastructuur en het faciliteren van opleidingen. Daarbij wordt nauw 

samengewerkt met de Directie van het ziekenhuis. De stichting zich vooral op de eerste zorg voor het 

ongeboren en jonge kind en de moeder. 
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Stichting Peuple du Monde ( www.peupledumonde.nl ): 

Contacpersoon: Anita Bijvoet te Boxmeer 

De stichting Peuple du Monde zet zich in voor Maison de l’Espoir in Abomeny (Benin). Dit 

kindertehuis vangt kwetsbare kinderen op en verzorgt o.a. basisscholing en vakonderwijs. De 

vakschool richt zich in eerste instantie op het horecaonderwijs. Ook externe, hogere, opleidingen, 

kunnen worden gevolgd. Daarnaast is een landbouwproject in Toffo gestart. Het doel van dit project 

is om het kindertehuis zelfvoorzienend te maken. Daarnaast kunnen door verkoop van de 

landbouwproducten inkomsten worden gegenereerd. In 2012 is daar een schoolgebouw neergezet 

met het doel om hier een geregistreerde landbouwopleiding te starten. 

Stichting Support Pediatric Care Africa ( www.stichtingsupportpediatriccareafrica.nl ) 

Contactpersoon: Leo Crompvoets te Maashees 

Stichting Support Pediatric care Africa is opgericht in Nederland ter ondersteuning van de in Zuid 

Afrika gevestigde non-profit organisatie Pediatric Care Africa. Pediatric Care Africa is opgericht door 

Dr. Andre Hattingh. Samen met zijn vrouw Joyce Crompvoets, een juriste uit Maashees in Nederland, 

runnen zij Pediatric care Africa in Zuid Afrika en helpen kansarme kinderen om de medische zorg te 

krijgen waar ze recht op hebben. Pediatric Care Africa heeft als doel het verbeteren van de 

gezondheidssituatie van kwetsbare kinderen in lokale gemeenschappen in Zuid Afrika en omringende 

landen. Medische hulp die ouders, om wat voor een reden dan ook, vaak niet kunnen betalen. 

Stichting Support Yayème ( www.supportyayeme.nl ): 

Contactpersoon: Jean Claessens te Sambeek 

De stichting Support Yayème is sinds 2008 actief voor de ontwikkeling van Yayème, een plaats in 

Sénégal. Stichting Support Yayème heeft persoonlijke contacten in Yayème en heeft ten doel het 

genereren van fondsen en het bevorderen van bewustwording ten behoeve van humanitaire 

projecten in Yayème. Uitgevoerde projecten liggen o.a. op het gebeid van landbouw, 

watervoorziening en sanitaire voorzieningen.  


