
 

S T I C H T I N G 
GOEDE WERKEN GLORIEUX 

Glorieuxlaan 4 

5613 LN Eindhoven 
  

  

  
 

 

Beleidsplan 2020 – 2021    Stichting Goede Werken Glorieux. 
 

Uitgaande van het doel van de Stichting zijn wij erop gericht zoveel mogelijk fondsen te 

werven voor de projecten waaraan broeders van de Congregatie van de Broeders van O.L.V. 

van Lourdes verbonden zijn in de verschillende continenten. 

Deze projecten zijn ofwel eigendom van de Congregatie en draagt het algemeen bestuur van 

de Congregatie de eindverantwoordelijkheid hierover als ook de financiële 

verantwoordelijkheid, of het zijn projecten van andere instanties waarmee de Congregatie een 

convenant heeft gesloten waardoor zij medeverantwoordelijk is voor het verkrijgen van 

financiële steun, middels het werven van fondsen voor dit doel of door bijdragen uit eigen 

fonds.  Hoe meer wij erin slagen partners te vinden voor het subsidiëren van deze projecten 

des te minder hoeft het Congregatie te investeren, met als gevolg dat de Congregatie langer 

kan blijven fungeren als hoofdsponsor. 

 

De verschillende landen waarin de Congregatie operatief is zijn Indonesië, Brazilië en 

Ethiopië. 

De projecten in Indonesië zijn ondergebracht in een nationale stichting die bemenst wordt met 

Indonesische leden van de Congregatie die de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering 

van deze projecten. Dit zijn voornamelijk poliklinieken en weeshuizen en 

ontwikkelingsprojecten op het platteland. 

 

De projecten in Ethiopië zijn voor een deel van de Congregatie en voor een belangrijk deel 

van de katholieke kerk in dit land. De congregatie heeft een ‘letter of understanding’ met het 

Bisdom waardoor zij voor een deel garant (€ 100.000,-) staat voor subsidiering van het 

gezondheidscentrum Sint Gabriel. Enkele leden maken namens de congregatie “Brothers of 

Good Works” deel uit van het bestuur van dit gezondheidscentrum en middels een 

permanente aanwezigheid (wonen) zijn drie broeders, die werken in het centrum, als 

verpleegkundige of laborant hierin werkzaam. Het Counseling Centre (BGWSCC) is 

eigendom van de Congregatie, die jaarlijks het begrotingstekort op zich neemt. We streven 

ernaar dat dit niet meer is dan € 125.000,-  in 2020.  De overige benodigde gelden komen van 

andere sponsoren zoals, Lilianafonds, Miserior en Cath. Outreach. Deze organisaties maken 

hun subsidie rechtstreeks over naar de rekening van het Centrum. In het kader van het 

verminderen van sponsorgelden zijn wij genoodzaakt het aantal personeelsleden voor dit 

centrum te reduceren met 9 personen. In plaats van 36 zullen er na dit jaar nog 27 stafleden 

overblijven.  In verband met de coronacrisis is dit besluit enkele maanden uitgesteld om de 

werknemers die het betreft niet in al te grote onzekerheid te storten. 

 

Wat betreft de projecten in Brazilië is de congregatie volledig verantwoordelijk voor een 

verzorgingstehuis van 25 hulpbehoevende bejaarden in Jordânia en voor een Sociaal Centrum 

in Betim waar allerlei cursussen worden gegeven voor volwassenen en sportieve activiteiten 

voor de jeugd. De gemeente heeft zich voor een deel geëngageerd en participeert in het 

bekostigen van personen die lessen geven of begeleiding aan groepen die gebruik maken van 

de installaties van dit sociaal Centrum. 

 

Samenvattend, 

Ons plan is in 2020 alle bestaande projecten te continueren en erop toe te zien of hier en daar 

wat efficiënter gewerkt kan worden met behoud van het aantal beneficiaires. 

 

We streven ernaar de begroting voor zover mogelijk te dekken met fondsen van donateurs, 

zowel particulieren als van organisaties en andere religieuze congregaties. 
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