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Voorwoord

Wij zijn blij opnieuw het jaarverslag te kunnen presenteren over de jaren 2016 en 2017. De inhoud
van dit jaarverslag is nagenoeg hetzelfde als het voorgaande. Er zijn weinig veranderingen te melden
wat op zich een groot succes is voor een steunfonds dat afhankelijk is van donoren, organisaties en de
lokale overheid i.v.m. de mogelijkheden de projecten te kunnen verwezenlijken.

We stellen ook vast dat de budgetten telkens groter worden en dat de respons van de sponsoren
nagenoeg trend houdt met de groei van deze begrotingen, wat eveneens verheugend is. Op deze
manier kunnen wij, zij het op kleine schaal, nood blijven lenigen aan armen en zwakkeren in landen als
Ethiopië, Brazilië en Indonesië. Zo draagt de Stichting Goede Werken Glorieux bij aan de strijd om een
waardig bestaan voor iedereen.
Weg met de armoede, onderwijs voor alle kinderen, en gelijkheid voor alle mensen waar ook ter wereld,
blijft de slogan die uitdrukt waarvoor wij strijden.
Dank aan allen medewerkenden en hen die door hun financiële steun mogelijk maken dat wij de
gestelde doelen kunnen nastreven en bereiken..
Namens de leden van het bestuur,

br. Theo van den Boer, voorzitter
april 2018
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DE STICHTING
OPRICHTING

Opgericht 26 november 2007 door de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17214674.

ADRES
Website:

Glorieuxlaan 4
5613 LN Eindhoven
Nederland

www.goedewerkenglorieux.nl

SAMENSTELLING BESTUUR PER 31 DECEMBER 2017
br. Theo van den Boer
dhr. Ad Kapteijns
br. Theo Bekkers

br. Ton Houdé

mevr. Lilian Mariën

voorzitter
secretaris

penningmeester
bestuurslid

bestuurslid

zr. Gervasia Reintjes

bestuurslid

dhr. Herman Stroobandt

bestuurslid

dhr. Rudo van Rooij

bestuurslid
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DOELSTELLING VAN STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX

De Stichting heeft tot doel het werven en beheren van fondsen om sociale projecten in het buitenland
te ondersteunen en voorts al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt en
daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
b.
c.
d.

het bekendheid geven aan probleemsituaties;
het geven van voordrachten;
het organiseren van acties;
het aanwenden van andere wettige middelen om het doel te bereiken.

De Stichting helpt zonder onderscheid te maken naar ras, geslacht, religie of politieke overtuiging. De
Stichting onderschrijft de nieuwe Global Goals of Wereld Doelen die ertoe moeten ertoe leiden dat in
2030 de wereld vrij is van armoede, honger en ziektes.

6

DONOREN

De Stichting ontvangt financiële middelen door :
•
•
•
•
•
•

individuele bijdragen
particuliere initiatieven
overheid
religieuze instituten
bedrijven
bijdrage Congregatie Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Nederlandse en Belgische belastingplichtigen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, ontvangen
desgewenst een fiscaal attest.
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ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING GEDURENDE HET JAAR 2016-2017
BESTUURSVERGADERINGEN

Zowel in 2016 als in 2017 werden er vijf bestuursvergaderingen werden gehouden waarvan aktes
worden bewaard door de secretaris. Alle aktes zijn door de voltallige vergadering goedgekeurd en
mede door de voorzitter ondertekend. De vergaderingen vonden doorgaans plaats in Eindhoven, waar
de zetel van de Stichting gevestigd is.
Tijdens de vergaderingen besprak het bestuur onder meer de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

voortgang projecten en nieuwe aanvragen ter ondersteuning;
financiële rapportages opgesteld door de penningmeester;

fondswervingsbeleid, sponsors aanvragen en de voortgang;
statuten, huishoudelijk reglement en toetsingscriteria;
communicatie – website, brochure en nieuwsbrieven;

samenwerking met andere organisaties.

ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING

Alle projecten waarbij de broeders van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes direct betrokken zijn en die door hun eigen activiteiten niet voldoende inkomen genereren,
kunnen een beroep doen op de solidariteit van de Stichting Goede Werken Glorieux en de Congregatie.

Om deze financiële ondersteuning mogelijk te maken heeft de Stichting in 2016 - 2017 verschillende
fondswervingsactiviteiten ondernomen en nieuwe contacten gelegd met particulieren, organisaties en
fondsen. De voorzitter br Theo van den Boer heeft in de verslagperiode projectbezoeken gebracht aan
de door de Stichting ondersteunde projecten in Brazilië, Ethiopië en Indonesië.
Nieuwsbrieven

Het bestuur van de stichting onderkent dat het belangrijk is om de donateurs regelmatig te informeren
over de activiteiten van de stichting en de resultaten in de verschillend projecten. Daartoe brengt het
bestuur driemaal in het jaar een nieuwsbrief uit. In 2016 / 2017 zijn er 6 nieuwsbrieven uitgebracht
met bijdragen van de leiding van de verschillende projecten en het bestuur. De nieuwsbrieven worden
per post en email verspreid en worden goed ontvangen.
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Fondswervingsactiviteiten

Daar op dit ogenblik de projecten in Ethiopië grote investeringen vragen van de Stichting en de
Congregatie, heeft de voorzitter van de Stichting en de project directeur in Ethiopië, mevrouw
Christina Maasdam een aantal donoren bezocht in 2016 en 2017. Tijdens deze bezoeken stond de
verantwoording van de besteding van de ontvangen gelden en de bespreking van de plannen voor de
toekomst van de projecten centraal. Het persoonlijke contact werd door alle betrokkenen zeer op prijs
gesteld. Ook werden er presentaties gegeven voor verschillende congregaties en organisaties die de
projecten ondersteunen.

Terugkerend agendapunt in elke vergadering zijn de financiën. Het blijkt dat er steeds grotere
inspanningen gedaan moeten worden om voldoende financiën te verkrijgen voor al onze bestaande
projecten. De wijzigingen in strategie van verschillende grotere fondsen en de financiële situatie in de
landen waar projecten gevestigd zijn, zet de financiële situatie onder druk. Gelukkig zijn er ook nieuwe
fondsen die hun vertrouwen uitspreken in de projecten en die de projecten in 2016/2017 financieel
zijn gaan steunen.

Omdat het niet altijd eenvoudig is voor een buitenstaander om de relatie tussen stichting Goede
Werken Glorieux, de congregatie en de Brothers of Good Works projecten in Ethiopië te begrijpen, is er
een website ontwikkeld die alleen gericht is op de projecten in Ethiopië, zodat geïnteresseerden
gemakkelijk informatie kunnen krijgen (www.bgwprojects.com). We blijven streven naar het zo
volledig mogelijk inzetten van de aan ons toevertrouwde financiën aan directe hulp en de indirecte
kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.
De contacten met sponsoren en donateurs komen in elke bijeenkomst van het bestuur aan de orde. Het
is erg belangrijk om de relatie met bestaande sponsoren open en effectief te houden. Daarom zijn we
zeer alert op het nakomen van gemaakte afspraken en het informeren van sponsoren over de
resultaten van de projecten.

In de komende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de projecten - verspreid over drie continenten.
Azië, Amerika en Afrika – die mede door de ondersteuning van de Stichting Goede Werken Glorieux en
de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes hun werkzaamheden voor de
minderbedeelden in 2016-2017 hebben kunnen waarmaken. De Stichting is dankbaar en zeer
erkentelijk voor de steun van velen die dit mede mogelijk hebben gemaakt.
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INDONESIË
ALGEMEEN

Helaas zijn er in Indonesië nog veel kinderen die niet in de juiste omstandigheden opgroeien en de
volwassen leeftijd bereiken. Opvanghuizen zijn een middel waarmee deze kinderen toch zoveel
mogelijke kansen willen krijgen. Op het eiland Java en op West-Timor staan de Broeders van OnzeLieve-Vrouw van Lourdes aan de leiding van drie kinderweeshuizen, waarvan er twee ondersteund
worden door de stichting.
De kinderen volgen niet alleen onderwijs, maar leren ook andere basisvaardigheden zoals uitvoeren
van huishoudelijke taken, tuinieren en het oplossen van problemen.

De totale begroting van de twee kinderhuizen bedroeg in 2016 en 2017 telkens € 105.000. Hierin zijn
opgenomen de kosten voor levensonderhoud (eten, elektriciteit, water), salarissen, schoolgelden,
schoolmaterialen voor de kinderen. De exploitatiekosten worden gedragen door de Stichting Karuna,
lokale sponsors, BAPI vanuit België, Stichting Panti Asuhan vanuit Nederland en de Indonesische
Provincie van de Congregatie.

WEESHUIS GLORIEUX, KEFAMENANU OP TIMOR

De lokale Stichting Karuna heeft met de Congregatie een overeenkomst gesloten voor de running van
dit weeshuis. Zowel bij de bouw als bij de exploitatie speelt de Congregatie een belangrijke rol. Een
gemeeschap van broeders heeft dagelijkse leiding over het deel waar de jongens zijn ondergebracht,
terwijl een congregatie van zusters zich voornamelijk wijdt aan de afdeling van de meisjes. Dekinderen
zijn afkomstig uit gebroken en ontwrichte gezinnen.

In 2016-17 was het aantal weeskinderen dat woonachtig is in Karuna 69 (40 jongens en 29 meisjes).
Zij volgen de kleuterschool (3), de lagere school (19), de middelbare school (16) en de hogere
middelbare school (31). Het aantal werknemers is 17 en er werken drie broeders en drie zusters.
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WEESHUIS “KARUNA” SOLO

Een lokale Stichting, ‘Karuna’, heeft met de Congregatie een overeenkomst voor de running van dit
Weeshuis. Zowel bij de bouw als bij de exploitatie speelt de Congregatie een belangrijke rol. Een
gemeenschap van broeders heeft de dagelijkse leiding over het deel waar de jongens zijn
ondergebracht, terwijl een Congregatie van zusters (Augustinessen) zich voornamelijk wijdt aan de
afdeling van de meisjes. De kinderen zijn afkomstig uit gebroken en ontwrichte gezinnen.

In 2016-17 was het aantal weeskinderen dat woonachtig is in Karuna 58 (32 jongens en 26 meisjes).
Zij volgen de lagere school (17), de middelbare school (16) en de hogere middelbare school (25). Het
aantal werknemers is 15 en er werken 3 broeders.
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BRAZILIË

LAR GLORIEUX

Lar Glorieux biedt intramurale verpleging en verzorging aan ouderen die niet meer zelfstandig kunnen
wonen en die niet voldoende hulp en ondersteuning hebben thuis. Lar Glorieux kan 25 ouderen
huisvesten en een staf van verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en facilitair personeel (15
personeelsleden in totaal) staat garant voor kwalitatieve zorg- en dienstverlening. In Lar Glorieux
gebruiken de ouderen gezamenlijk de maaltijd, is er recreatie en zijn er altijd medewerkers aanwezig
met wie de ouderen een praatje kunnen maken. Het huis heeft een open karakter en een mooie patio
waar de ouderen kunnen vertoeven. Bezoek is van harte welkom en familie wordt gestimuleerd om op
visite te komen
In de verslagperiode woonden er in totaal 30 verzorgingsbehoeftige bejaarden in Lar Glorieux. 7
bewoners zijn overleden en 6 nieuwe bewoners werden opgenomen. De gemiddelde leeftijd is 78 jaar.

In 2016-2017 bedroeg de totale exploitatie € 253.328, waarvan € 118.872 via de stichting Goede
Werken Glorieux en de congregatie werd gegenereerd. De bewoners droegen bij in de kosten
gebruikmakend van hun oudedagspensioen.

De gemeente droeg bij in de kosten van 2 personeelsleden (ruim € 11.000) en gedurende enkele uren
per week verleenden een voedingsdeskundige, een psycholoog, een fysiotherapeut, een pedagoog en
een bewegingsdeskundige hulp.

“Lar Glorieux – een tweede thuis”

Luzinette Maria da Conceição Ferreira woont in Lar
Glorieux – of zoals ze het zelf noemt “het opvanghuis van
de broeders”. Ze weet niet meer precies wanneer ze bij de
broeders is komen wonen. Maar zegt ze: “Vraag het aan
Joanna die heeft een papier waar alles opstaat”. Joanna is
een van de medewerkers van het verzorgingshuis Lar
Glorieux. Het blijkt 15 mei 1990 te zijn. Luzinette staat er
zelf versteld van. Luzinette heeft dus veel veranderingen
meegemaakt – ook de verhuizing naar het nieuwe
bejaardenhuis zo’n 10 jaar geleden. Het huidige Lar
Glorieux, dat onderdak biedt aan 25 ouderen, die
verzorging en verpleging nodig hebben en die dat thuis
niet kunnen krijgen.

Dat was ook het geval met Luzinette. “Ik was nog maar 43
toen ik begon te sukkelen met mijn benen. Ik woonde toen
met vader en een zus. Toen de kracht uit mijn benen begon
weg te vloeien, kon mijn zus de zorg voor ons tweeën niet
meer aan. Aan mijn zonen en zussen stelde ik voor om me
te laten opnemen in het opvanghuis van de broeders”. Ze
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wrijft over haar schenen en wijst op de kromgetrokken voeten. “Niets meer aan te doen. Van en
naar bed, bad, refter, leefzaal, patio in de rolstoel. Op eigen kracht, soms voortgeduwd”.
Luzinette - die vanwege haar armbanden en kralenkettingen ook wel het zigeunerinnetje
wordt genoemd - is een van de 25 bewoners die liefdevol verzorgd worden in Lar Glorieux in
Jordânia, Brazilië. Natuurlijk kan Lar Glorieux het eigen huis niet vervangen. Of zoals Luzinette
het verwoordt: “Wanneer men me vraagt of ik het hier naar mijn zin heb, is mijn antwoord
positief. Helemaal vrij van heimwee naar familie en buren ben ik niet. Maar gelukkig ervaar ik
dat iedereen hier, van personeel tot medebewoners, mij goedgezind is en ik houd van alleman.”

KLIM-OP-BRAZILIË

INVESTEREN IN DE OPLEIDING VAN JONGE INTELLIGENTE MENSEN IN BRAZILIË

Klim-Op-Brazilië draagt zorg voor financiële ondersteuning van jonge Brazilianen met studie ambities
die weinig of geen financiële hulp van hun ouders kunnen verwachten.
Naargelang van het beschikbare budget wordt een kleiner of groter aantal jongeren met een beurs
gesteund. Het fonds richt zich vooral op kandidaat-studenten uit de streek van Almenara, het uiterste
noordoosten van de deelstaat Minas Gerais. In de jaren dat Klim-Op-Brazilië bestaat is er veel bereikt.
In de verslagperiode werden 26 studenten financieel ondersteund; daarbij ontvingen 5 studenten een
eenmalige bijdrage. Verschillende studenten studeerden in 2017 af; voor 2018 is de verwachting dat
19 studenten financieel ondersteund worden in hun studies ondersteund zullen worden.

In het verleden moesten de studenten 25% van de kosten terugbetalen in termijnen nadat ze
afgestudeerd waren. Ten behoeve van de duurzaamheid van het project en om de onderlinge
solidariteit te vergroten, is de terugbetalingsregeling per 2016 gewijzigd. De studenten ontvangen per
01 januari 2016 een renteloze lening die volledig terugbetaald dient te worden.
De in 2007 op initiatief van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes opgerichte vrouwengroep
“Marias de Lourdes – Oscip 08 de Marco” bestaat uit 14 vrouwen die zich op verschillende manieren
inzetten voor vrouwen in moeilijke omstandigheden in de samenleving. Ten behoeve van de
continuïteit van het studenten project draagt deze vrouwengroep verantwoordelijkheid voor de
ondersteuning van de studenten.
Een van de studentes die met de hulp van Klim-Op heeft kunnen studeren is Taís Barbosa Rodrigues –
haar verhaal:

“Hallo, mijn naam is Taís Barbosa Rodrigues, geboren in 1991. Ik heb vier zussen en vier broers.
Vader is overleden, hij was schrijnwerker. Mijn moeder is een hardwerkende huisvrouw. Onze
familie behoort tot de lagere bevolkingslaag, van het type ‘krabben om er te komen’. Van
kindsbeen af werd iedereen voor de kar gespannen, elk centje dat naar huis werd gebracht was
welkom. Moeder kon lezen noch schrijven; vader was blijven steken in het vierde jaar van de
lagere school. Vanuit hun situatie wisten ze ons ervan te overtuigen dat studeren een must was.
Toch ben ik tot nog toe de enige van de negen kinderen die erin geslaagd is om met succes
middelbare studies te doen, tot grote vreugde van het hele huisgezin.
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Ik had de smaak van het studeren te pakken en wilde verder. Scheikunde lag me en ik droomde
ervan apotheker te worden. Stel u voor: ik, meisje uit een onbemiddeld gezin, hogere studies doen
aan een particuliere faculteit op 75km afstand van Jordânia, mijn dorp! Ik moest per se aan
betaald werk geraken. Dat lukte dankzij de jongeman die later mijn echtgenoot is geworden. Door
zijn toedoen kon ik aan de slag bij de gemeente als niet-vastbenoemde werknemer.
Ik deed toelatingsexamen voor farmacologie, slaagde en begon met veel enthousiasme aan de
vijfjarige opleiding. Mogen studeren is een zegen zolang alles meezit. Mijn weerstandsvermogen
werd zwaar op de proef gesteld. Overdag werken en ‘s avonds les, van maandag tot en met
vrijdag. Daar bovenop telkens een busreis van 150 km heen en terug. Tijdens de heenreis zorgden
de collega’s wel voor enig amusement, maar op de terugweg lag vrijwel iedereen te slapen. Voor
wie werkte, zoals ik, was de nacht heel kort: rond één uur het bed in en om zes er weer uit.
Nog zwaarder werd het voor mij toen mijn vader overleed. Enkele tijd later schreef de gemeente
een vergelijkend examen uit voor het aanwerven van vastbenoemde functionarissen. Ik deed mee,
slaagde, maar viel niettemin uit de boot. Dar stond ik nu zonder
één rooie duit en met mijn studies halfweg.
De reddende engel van het eerste uur, vastbesloten om mijn man
te worden, zou alles in het werk stellen om me financieel en moreel
te blijven steunen. Alleen kon hij het niet aan. Indachtig zijn eigen
geschiedenis van onbemiddelde student, heeft hij me bij Klim-Op
aanbevolen en heeft gehoor gekregen.
Ondertussen zijn we een gelukkig getrouwd koppel. Boven ons bed
hangen twee diploma’s, die er nooit zouden gekomen zijn zonder
de medewerking van Klim-Op. De ene zegt dat mijn man
volwaardig verpleger is met universitaire vorming en de andere
bewijst dat ik apotheker ben. Als ik nu vlug ergens aan de slag kan,
is het verhaal afgerond. Dank, Klim-Op! “

SOCIAAL CENTRUM GLORIEUX IN BETIM

Sinds 2003 functioneert in de periferie van Betim het sociaal centrum Glorieux. Het centrum is een
antwoord op de sociale noden van drie wijken en wordt geleid door de broeders en de congregatie. De
plaatselijke bevolking wordt zoveel mogelijk bij het project betrokken, er is medewerking van de
gemeente en andere overheidsinstanties en er wordt samengewerkt met particuliere organisaties.

De bevolking van deze wijken is kwetsbaar vanwege een laag opleidingsniveau, ongekwalificeerd en
niet geregistreerd werk, gebrekkige huisvesting, veel geweld (huiselijk, gewapend geweld), grote
drugsproblematiek en alcoholisme. De jeugd is extra kwetsbaar vanwege het gebrek aan goede
recreatieve activiteiten en ontspanningsmogelijkheden.
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Het centrum heeft veel sportactiviteiten voor de jeugd (zaalvoetbal, volley, judo), gymnastiek voor de
ouderen, cursussen (knippen en naaien, computertraining, opleiding voor administratief medewerker,
begeleiding om deel te nemen aan het bedrijfsleven en op het verkrijgen van een eerste baan), er is
persoonlijke psychologische begeleiding van kinderen en volwassenen. Ongeveer 80 jongeren namen
deel aan een cursus om te komen tot een persoonlijk levensproject. In maandelijkse sessies werd op
levendige wijze nagedacht over belangrijke zaken in het leven. Iedere jongere kreeg persoonlijke
begeleiding bij het opstellen van een persoonlijk project. Een enthousiast team onder leiding van
broeder Heladio begeleidt de jongeren.
In 2016 en 2017 werden er ook lessen gegeven in de populaire Braziliaanse vechtsport Capoeira. Veel
jongeren namen hier aan deel. Ook was er aandacht voor milieu en het zorgdragen voor de omgeving.
Ook dit onderwerp werd voor jongeren op een boeiende manier gegeven.

Om ook wat inkomen te genereren
organiseerde het centrum verschillende feesten; ook werd er een bedevaart
naar Noss Senhora de Aparecida
georganiseerd.
Begin 2016 heeft de staat Mina Gerais
het centrum financieel ondersteund
om een auto aan te schaffen. Een mooie
erkenning van de zijde van de overheid
voor het werk dat gedaan wordt.

De totale kosten bedroegen in
2016/2017 € 73.000 waarvan € 30.000
door de congregatie en haar sponsors
werd gedragen. In 2017 is gewerkt aan
de vernieuwing van de statuten van het
centrum en het invullen van de
bestuurstaken.

In de verslagperiode heeft Stichting Goede Werken Glorieux ook de Parochie N.S. do Desterro in
Jordânia ondersteund met in totaal € 25.000 bij de bouw van een parochiaal secretariaat en bij
verschillende missionaire activiteiten, waaronder een vormingscursussen en de vervanging van
kerklampen en muziekinstrumenten en de geluidsinstallatie.
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ETHIOPIË

Stichting Goede Werken Glorieux werft fondsen en middelen voor een 3-tal projecten van de
Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Addis Abeba, Ethiopië.

De projecten richten zich op de kwetsbare en minderbedeelde groepen in de samenleving, zoals
vrouwen en kinderen, Hiv-geïnfecteerde personen, kinderen met een beperking, (dakloze) ouderen die
alleen staan zonder hulp en ondersteuning en gemeenschappen in de arme wijken.

De projecten zijn door de overheid erkende NGO’s die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van
buitenlandse donateurs. In het St Gabriel Catholic Health Center staat het realiseren van kwalitatieve
gezondheidzorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen centraal. Het Health Center is gevestigd in een van
de geïndustrialiseerde subcities van de hoofdstad van Addis Abeba. Het richt zijn aandacht niet alleen
op behandeling van patiënten en de begeleiding van zwangere vrouwen en kinderen, maar ook op
preventie en voorlichting m.b.t. HIV en aids in scholen en fabrieken.

Het Brothers of Good Works Counseling & Social Services Center heeft een lange historie in het werken
met HIV-geïnfecteerde personen en kinderen met een beperking. Empowerment – het mensen hun
krachten tot zelfontplooiing helpen ontwikkelen – staat in dit project centraal. De medewerkers van
het centrum begeleiden de cliënten op verschillende gebieden (gezondheid, psycho-sociaal en
economisch) om zelfstandig verder te gaan.
In het Elderly People Support Project wordt dagopvang geboden aan ouderen die geen familie of
relaties hebben die zorg voor hen kunnen dragen. Bovendien streeft het Elderly People Support
Project er naar de leefomstandigheden van het stadsdeel waarin het project gesitueerd is, te
verbeteren door de bouw van publieke toiletblokken en de renovatie van huisjes.

Naast deze congregationele projecten ondersteunt Stichting Goede Werken Glorieux ongeveer 95
kinderen in het Wonderful Project. Het Wonderful Project draagt bij aan de educatieve ontwikkeling
van de kinderen zodat kinderen in achterstandswijken ook naar school kunnen gaan.

Stichting Goede Werken Glorieux werft fondsen om deze projecten in Addis Abeba mede mogelijk te
maken. Zoals uit onderstaande cijfers blijkt, zijn er in 2016/2017 veel mensen via de activiteiten
bereikt.
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ELDERLY PEOPLE SUPPORT PROJECT
DOELGROEP
-

minderbedeelde ouderen die geen familie/kennissen hebben die zorg voor hen kunnen dragen
huishoudens in de sloppenwijken die geen beschikking hebben over adequate
toiletvoorzieningen
huishoudens in de sloppenwijken die zeer slechte huisvesting hebben

-

bieden van een warme maaltijd 6 dagen per week
medische consultatie en vergoeding van medische kosten
bieden van zeep e.d. voor persoonlijke hygiëne en wassen van kleding
bieden van kleding en schoeisel
bouw van toiletblokken in de sloppenwijk
reparatie en renovatie van zeer slechte huisvesting in de sloppenwijk

ACTIVITEIT

AANTAL BEGUNSTIGDEN IN 2016-2017

aantal begunstigden – ouderen
ontspanningsactiviteiten voor ouderen
aantal toileteenheden
aantal aangesloten huishoudens op toilet
 aantal gebruikers
aantal huizen heropgebouwd
aantal herstelde huizen
aantal personen met goede wooncondities
aantal begunstigden hygiëne-cursus

117
4
24 blokken
345
2100
16
33
198 personen
285 personen

Vanwege de cholera uitbraak in zomer 2016, heeft Cross Catholic Outreach meer financiële middelen
ter beschikking gesteld voor de bouw van extra toiletblokken in de achterstandswijken die door de
slechte hygiënische omstandigheden extra getroffen werden door de uitbraak.
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ST GABRIEL CATHOLIC HEALTH CENTER
DOELGROEP
-

-

bevolking van Akaki Kality Subcity, Addis Abeba – met name woreda 05 en de naburige
deelgemeentes (45.000 inwoners)
minderbedeelden en kwetsbare groepen, zoals moeders en kinderen, ouderen en
gehandicapten en HIV-patiënten

DIENSTENAANBOD

-

-

AANTAL BEGUNSTIGDEN IN 2016-2017
-

-

-

-

pre- en postnatale zorg en bevallingszorg
vaccinatieprogramma (in het health center en in
de gemeenschap)
geïntegreerde zorg voor kinderen < 5 jaar
huisartsen zorg voor > 5 jaar
24 uursdienst eerstehulpverlening
HIB/TB behandeling en zorg
Volksgezondheid preventie programma op
scholen en in fabrieken

pre en post natale zorg en bevallingszorg

prenatale zorg
bevallingen
postnatale zorg
HIV-testing voor zwangere vrouwen
vaccinatie programma (in het health center)

kinderen volledig gevaccineerd
vrouwen (TT)
geïntegreerde zorg voor kinderen< 5 jr
huisartsen zorg voor > 5 jaar
HIV/TB behandeling en zorg

vrijwillige counseling en testing
volledige zorg en behandeling m.b.t. TB
totaal aantal HIV-geïnfecteerde geregistreerd in HC

volksgezondheid preventie programma
laboratoriumonderzoek
medicatievertrekking via de apotheek van het Health Center

3,400 moeders
1.399 baby’s
1.040 moeders
3.020 vrouwen
1.704 kinderen
4.014 vrouwen
16.191 kinderen
44.447patiënten
1.050 cliënten
165 patiënten
497 patiënten

59.265 personen
56.678 testen
61.977 patiënten
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BGW COUNSELING & SOCIAL SERVICES CENTER
DOELGROEP
-

-

HIV-geïnfecteerde personen en hun families;
kinderen die één of beide ouders hebben verloren vanwege HIV/Aids
kinderen met een fysieke en/of lichamelijke beperking en hun families
meest risicovolle groepen m.b.t. HIV/Aids, zoals prostituees, scholieren en jongeren buiten
school, laag opgeleide meisjes en vrouwen, militairen, politie etc
gemeenschap in het algemeen

ACTIVITEITEN

Activiteiten zijn gericht op de empowerment van mensen op het gebied van gezondheid,
psychosociale conditie en economische omstandigheden door middel van:
-

-

-

-

medische begeleiding van personen die HIV-geïnfecteerd zijn, gericht op medicatiegebruik,
gebruik van voeding, controle bezoek ziekenhuis etc
psychosociale begeleiding van individuen, partners en familie gericht op het omgaan met HIV,
voorkomen van besmetting, stigma & discriminatie, traditionele geloven (bijv. HIV als straf van
God)
medische begeleiding van kinderen en
jongeren die fysiek of lichamelijk beperkt
zijn, inclusief aanmeten en aanschaffen van
hulpmiddelen
psychosociale begeleiding van kinderen
met een beperking en hun ouders/familie
gericht op het omgaan met een beperking,
stigma & discriminatie, traditionele geloven
(bijv. epilepsie is de duivel)
oprichting en begeleiding van lotgenoten
groepen
maatschappelijke begeleiding gericht op
economisch zelfstandig worden van
personen die HIV-geïnfecteerd zijn, de
ouders van kinderen met een beperking en
pleegouders van weeskinderen: bieden van
beroepsopleidingen,
starten
van
eenmansbedrijfjes (met startkapitaal en
ondernemers training)
educatie & voorlichting in scholen, onder prostituees, kwetsbare en risicovolle groepen in de
samenleving m.b.t. HIV
educatie & voorlichting in scholen, ziekenhuizen, gemeenschappen m.b.t. gehandicapt zijn.
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AANTAL BEGUNSTIGDEN IN 2016-2017

Individuele begeleiding
-

429 weeskinderen in ruim 200 pleeggezinnen
272 kinderen met een beperking en hun families (totaal 1.088 personen)
296 personen die HIV-positief zijn en hun families (totaal 900 personen)
educatie – voorlichtingsprogramma HIV (totaal: 47.041 personen), voornamelijk door:

-

educatie & voorlichting over gehandicapt zijn (totaal: 27.933 personen): voornamelijk door:

huis aan huis educatie HIV
school educatie programma
educatieprogramma in de wijk
intensief educatie programma met prostituees

school inclusie programma
voorlichtingsprogramma in de wijk
voedingsprogramma in health center

17.490 personen
11.400 studenten
17.461 personen
663 vrouwen

1.760 studenten
26.035 personen
138 kinderen met ondervoeding
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WONDERFUL PROJECT
DOELGROEP

Minderbedeelde schoolkinderen in de omgeving van het broederhuis.

ACTIVITEITEN
-

-

bieden van schoolmaterialen (zoals uniformen, schriften etc) voor schoolkinderen van
kleuterschool tot grade 10
bieden van onkostenvergoeding voor studenten in grade 11/12
bieden van meel en olie aan de moeders van de schoolkinderen (maandelijks)

-

18 jongeren in grade 11/12
50 gezinnen met 78 kinderen (kleuterschool tot grade 10)

AANTAL BEGUNSTIGDEN IN 2016-2017
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FINANCIEEL JAAROVERZICHT

Financieel overzicht GWG 20162017
bestemming
Giften Voor Brazilië
Giften Voor Ethiopië
Giften Voor Indonesië
Giften Voor Goede Werken Glorieux
Bijdrage Algemeen Bestuur Congr.
Steun Projecten Brazilië

Steun Projecten Ethiopië

Steun Projecten Indonesië
Steun Projecten Tanzania
Administratie
Bankkosten

Totaal

project

Lar Glorieux
Klimop
Par. Jordanie

St. Gabriel
Counseling Center
Elderly Project
Wonderful

in
155.046,25
467.290,78
48.506,32
27.630,90
67.475,08

in euro

uit

55.258,00
60.638,75
11.913,00

316.500,00
138.000,00
123.000,00
25.000,00
16.515,00
16.055,00
2.306,54
763,04

765.949,33 765.949,33
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