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JAARVERSLAG 2021 
STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX 
 
 
1. INLEIDING 
 
Dit is het jaarverslag 2021 van de Stichting Goede Werken Glorieux. Met genoegen kunnen wij u 
mededelen dat wij het jaar goed hebben afgesloten.  
 
Begin 2021 was voor onze stichting en de projecten die door GWG worden ondersteund een 
turbulente tijd waarin Corona de boventoon voerde. De tweede helft van 2021 verliep vlotter en de 
activiteiten in Brazilië en Indonesië werden volledig hervat. Helaas was dat in Ethiopië niet het geval. 
Sinds 3 november 2020 woedt er een burgeroorlog in het land. Er zijn naar schatting 2 miljoen 
ontheemden en de strijd laaide zover op dat de regering eind november 2021 de noodtoestand 
uitriep. Dit resulteerde in wijdverbreide wegversperringen, de invoering van een avondklok en 
militaire machtsovername in bepaalde gebieden. In de hoofdstad Addis Ababa bleef het relatief 
rustig maar de onrust in het land heeft zeker impact op onze dienstverlening gehad. Door het interne 
conflict, de torenhoge inflatie (35% in 2021), tekorten op de markt en de importbeperkingen was het 
moeilijk om de juiste materialen voor de bouwprojecten te vinden en veel etenswaren verdubbelden 
in prijs. Helaas worden door deze situatie de allerarmsten het hardst getroffen. De hoge kosten in 
Ethiopië vraagt extra inzet van onze stichting. We zijn hard aan de slag om voldoende financiële 
middelen te krijgen zodat we mensen, die onze hulp het hardste nodig hebben, kunnen helpen. 
 
2. VISIE EN MISSIE 
 
Onze Stichting Goede Werken Glorieux (GWG) in Nederland en België verleent financiële steun aan 
de projecten van de Congregatie Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dit doen we vanuit de 
visie: ‘Samen op weg naar een betere toekomst’. GWG ondersteunt projecten in Ethiopië, Brazilië en 
Indonesië waar we met vijf thema’s werken: Kinderen & Jeugd, Ouderen, Kwetsbare vrouwen, 
Gezondheidzorg en Veilige leefomstandigheden zoals gedegen sanitaire voorzieningen en goede 
huisvesting.  

 Kinderen en jeugd 
    

Ouderen Vrouwen Gezondheidszorg Leefomstandigheden 

Brazilië 
 

Centro Social Glorieux 
(sport en spel) 
Klim-op onderwijsproject 

Centro Social Glorieux 
(ouderengym) 
Lar Glorieux 
(bejaardencentrum) 

Centro Social Glorieux 
(cursussen zoals 
knippen en naaien, 
borduren,informática) 

Centro Social 
Glorieux 
(psychologische 
ondersteuning van 
mensen in nood) 

 

Ethiopië 
 

Women Empowerment 
Center: 
Kinderen met een handicap 
Aidswezen 
Voorlichtingsprogramma’s 
op scholen  
 

Elderly People Support 
Project  
 

Women 
Empowerment Center: 
(Jonge) vrouwen Hiv+ 
Commercial Sex 
Workers 
 

Saint Gabriel 
Catholic Health 
Center 
 

WASH: toiletten en 
hygiënetraining 
Huizenbouw- en 
renovatie  
 

Indonesië 29 scholen 
3 weeshuizen (Solo) 
2 internaten 

  4 poliklinieken WASH: toiletten en 
watervoorziening 
Landbouwproject
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Het is onze missie een bijdrage te leveren aan een verbeterde kwaliteit van leven voor de meest 
kwetsbaren in de samenleving. In alle projecten werken we vanuit een holistische aanpak gericht op 
alle levensdomeinen: - fysieke en mentale gezondheid - sociale rechten – huisvesting – werk. Het 
bieden van onderwijs en het ‘werken naar werk’ bevorderen de economische zelfstandigheid van de 
cliënten waardoor uiteindelijk het hele gezin een menswaardig en zelfstandig bestaan opbouwt. 
 
3. DOELSTELLING. 
 
Stichting Goede Werken Glorieux (GWG) heeft tot doel: ‘Voldoende financiële middelen genereren 
voor de projecten van de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Brazilië, 
Indonesië en Ethiopië zodat zij mensen door onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, sanitaire 
voorzieningen en sociaaleconomische ontwikkeling kunnen ondersteunen’.  
 
De projecten, die GWG steunt, zijn allen gericht een verbeterde kwaliteit van leven en doen hun 
werk zonder onderscheid te maken naar ras, geslacht, religie of politieke overtuiging. Stichting GWG 
onderschrijft de werelddoelen, die ertoe moeten leiden dat in 2030 de wereld vrij is van armoede, 
honger en ziektes, door de aandacht op onderstaande doelen te richten.  

  
 
2. DOELREALISATIE. 
 
Stichting GWG werkt aan haar doelstelling door actief fondsen te werven en bekendheid te geven 
aan de projecten en de probleemsituaties in de drie landen. We geven graag presentaties over ons 
werk en organiseren acties om het doel te bereiken. Onze vrijwilligers hebben een passie voor het 
werk en zetten deze optimaal in om de projecten in hun werk te ondersteunen en waar nodig te 
verbeteren.  
 
2.1. Fondsenwerving. 
 
De fondsenwerving en het contact met sponsoren en donateurs staat voor elke bestuursvergadering 
op de agenda. Om financiële ondersteuning voor de projecten mogelijk te maken heeft Stichting 
GWG in 2021 verschillende fondswervingsactiviteiten ondernomen en nieuwe contacten gelegd met 
particulieren, organisaties en fondsen. Stichting GWG streeft naar een open, effectieve relatie met 
haar partners. Daarom zijn we alert op het nakomen van gemaakte afspraken en het informeren van 
onze partners over de resultaten van de projecten. Br Theo van den Boer en Corin van Poppel 
hebben in 2021 verschillende presentaties gegeven. Tijdens deze presentaties stond kennismaking, 
de verantwoording van de besteding van de ontvangen gelden en de plannen voor de toekomst van 
de projecten centraal. Het persoonlijke contact werd door alle betrokkenen zeer op prijs gesteld.  
 
Met name de projecten in Ethiopië vragen grote investeringen en inspanningen. Voor deze projecten 
werkt Corin van Poppel voor de fondsenwerving en de directe projectondersteuning in Addis Ababa. 
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Hiervoor is zij drie keer per jaar een paar weken in Ethiopië. Br Theo van den Boer heeft in 
September 2021 een bezoek aan de projecten in Ethiopië gebracht.  
 
Stichting GWG ontvangt financiële middelen door individuele bijdragen, particuliere initiatieven, 
religieuze, bedrijven en de Congregatie Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Nederland en 
België. Daarnaast zorgen de projecten in Ethiopië, Brazilië en Indonesië voor eigen inkomsten uit 
partnerschappen wereldwijd.  
 
De uitgaven en inkomsten zijn helaas al geruime tijd niet in evenwicht met elkaar waardoor de 
Congregatie Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Brazilië en Ethiopië jaarlijks grote 
bijdragen levert om afgesproken doelen in de projecten toch te kunnen realiseren.   
 
Het verschil tussen uitgaven en inkomsten heeft verschillende redenen: 
 
 Het afnemend aantal (actieve) leden van de Congregatie in Nederland en België, heeft geleid tot 

een geleidelijke daling van participatie door parochies, familieleden en vrienden die het werk van 
de broeders ondersteunen. 

 In het verleden was de financiële ondersteuning van religieuze projecten vanzelfsprekend. Door 
collectes tijdens vieringen, huis aan huiscollectes, schoolprojecten etc werd een deel van de 
financiën verkregen. In de huidige maatschappij zijn mensen weliswaar nog steeds bereid om 
goede doelen te ondersteunen maar door de secularisatie in de samenleving moet GWG en de 
Congregatie wedijveren met andere charitatieve projecten; 

 De wereldwijde economische crisis heeft gevolgen gehad bij sommige huidige donoren waardoor 
de beschikbare gelden zijn verminderd;  

 Door een veranderende focus van verschillende fondsen (bijvoorbeeld van hulp voor mensen 
met Hiv naar acute noodhulp) zijn diverse bijdragen verminderd. 

 De financiële situatie, in de landen waar projecten gevestigd zijn, is verslechterd. Kosten voor 
levensonderhoud, aanschaf materialen en salarissen zijn exorbitant gestegen, veel producten zijn 
schaars en er heersen importbeperkingen (met name in Ethiopië). 
 

Gelukkig hebben we ook nieuwe fondsen kunnen benaderen, die hun vertrouwen in ons hebben 
uitgesproken en die de projecten in 2021 financieel hebben gesteund. Het bestuur van GWG is 
dankbaar en zeer erkentelijk voor de steun van velen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
2.2 Financieel beleid. 
 
Stichting GWG wil impact maken. Dit doen we door onze projecten zoveel mogelijk voor het voetlicht 
te laten komen. Zeker nu we het CBF-keurmerk hebben ontvangen hopen we dat er meer deuren 
zullen opengaan. De Stichting GWG heeft zich, uitgaande van bestaande financiële afspraken met de 
projecten en de realisatie daarvan, genoodzaakt gezien om steeds grotere inspanningen te leveren 
om voldoende financiën daartoe te krijgen. We blijven streven naar het zo efficiënt mogelijk inzetten 
van de aan ons toevertrouwde financiën. Daarom bestaat het bestuurlijk uit vrijwilligers. Door de 
overhead kosten zo laag mogelijk te houden, gaan bijna alle bijdragen naar directe hulp in de 
projecten. In de projecten zijn vooral lokale medewerkers aan het werk. Op deze wijze hebben we in 
2021 een realisatie van de afgesproken projectdoelen kunnen garanderen. 
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6. COMMUNICATIE. 
 
Stichting GWG vindt het belangrijk om de donateurs regelmatig te informeren over de activiteiten en 
resultaten van GWG en de verschillende projecten. De donateurs krijgen drie nieuwsbrieven per jaar 
met bijdragen van de verschillende projecten en het bestuur. De nieuwsbrieven worden per post en 
per email verspreid. We krijgen hier regelmatig positieve reacties op.  
 
De Nederlandse website van GWG https://www.goedewerkenglorieux.nl is eind 2021 vernieuwd en 
wordt regelmatig bezocht. De projecten in Ethiopië vragen momenteel de grootste bijdragen van 
Stichting GWG. Dit is de reden dat de projecten in Ethiopië een eigen Engelse website 
(www.bgwprojects.com ) hebben. Door beide websites krijgen geïnteresseerden toegankelijke 
informatie. Sinds 2017 zijn we actief op Facebook waar we verslag doen van onze activiteiten. 
 
 7. BESTUUR  
  
De samenstelling van het bestuur is gedurende het afgelopen jaar 
gewijzigd door de inwerkstelling van het ‘aftreedschema’. Alle 
bestuursleden verrichten hun activiteiten voor Stichting Goede 
Werken Glorieux op vrijwillige basis. In de administratieve 
verslaglegging vindt u dan ook geen kosten gerelateerd aan het 
bestuur, zelfs geen onkostenvergoeding. In 2021 werd vier keer 
vergaderd. In 2021 hebben we een kantoorruimte bij de broeders 
op het Glorieuxpark in Eindhoven. 
 
 
8. RISICO’S  
 
Stichting GWG zag in 2021 voldoende uitdagingen:  
 
 De grootste uitdaging is het verzekeren van financiële duurzaamheid. We merken dat het steeds 

moeilijker wordt om voldoende financiering voor de projecten te krijgen. Het wordt moeilijker 
om toegang tot donoren te krijgen en sommige van de huidige donoren hebben de prioriteiten 
verschoven waardoor de samenwerking stopt of minder wordt.  

 
 Organisatorische duurzaamheid is de tweede grote uitdaging en begint met het inzetten van 

voldoende mankracht binnen de stichting. Waar we in de projecten veel jonge medewerkers 
zien, hebben we in de overkoepelende Stichting GWG te maken met een ouder wordend 
bestuur. Mensen die al jarenlang met veel energie de kar trekken maar dit op termijn wellicht 
niet meer kunnen doen.  

 
 We hebben een beperkte mankracht maar onze partners en andere betrokkenen willen steeds 

meer transparantie zien en de eisen voor een goede (financiële) verslaglegging wordt groter.  
 
9/ OPLOSSINGEN & TOEKOMSTBELEID.  
 
Financiële en organisatorische duurzaamheid waarborgen een sterke organisatie op het gebied van 
bestuur, capaciteit van fondsenwerving en ondersteunende activiteiten. Er worden tegenwoordig 
meer en hogere eisen gesteld aan projectplannen, verantwoording van de financiële middelen, 

De samenstelling van het bestuur: 
 
Theo van den Boer - voorzitter 
Ad Kapteijns - secretaris 
Theo Bekkers - penningmeester 
Ton Houdé - bestuurslid 
Liliane Mariën - bestuurslid 
Rudo van Rooij - bestuurslid 
Herman Stroobandt – bestuurslid 
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rapportages en de resultaten van de projecten. Indien Stichting Goede Werken Glorieux ook in de 
toekomst succesvol wil zijn in de financiële ondersteuning van de projecten, zullen we hier meer 
aandacht aan moeten geven.  Er is een duidelijke behoefte aan strategische planning, impactbeleid, 
integriteitsbeleid en een goede onderbouwing van het uitgevoerde projectwerk. Er zal een 
beleidsplan moeten komen waarin de financiële, organisatorische en bestuurlijke capaciteit 
gewaarborgd gaat worden.  
 
Qua fondsenwerving gaan we ons meer richten op lange termijn financiering voor de projecten. 
Daarnaast is het belangrijk verschillende donoren en partners te hebben: overheidssubsidies, 
institutionele financiering, sponsoring en particuliere donaties. Dit kunnen we alleen bereiken door 
ons positieve imago te versterken en meer bekendheid te geven aan het werk dat we doen. 
Communicatie wordt een belangrijke activiteit waarvoor we een vrijwilliger hebben gevonden.  
 
De vrijwilligers en het bestuur van GWG blijven zich samen met de Congregatie en de lokale 
medewerkers in de projecten, inzetten voor de goede doelen met als ultieme droom: ‘Een 
menswaardig bestaan voor iedereen’. 
 
10. TOT SLOT. 
 
Stichting GWG kijkt met een goed gevoel terug op afgelopen jaar. We zijn er, dankzij onze broeders, 
lokale projectmedewerkers en vrijwilligers in geslaagd om de projecten succesvol doorgang te laten 
vinden. Ook dankzij onze partners die we hartelijk willen danken voor hun vertrouwen en bijdragen. 
Hierdoor werden onze doelgroepen in staat gesteld een meer menswaardig bestaan te leiden! 
 

 
 


