
Toelichting jaarrekening GWG 2019 

 

          2019 

INKOMSTEN          379.073,22  

UITGAVEN          351.719,55  

  RESULTAAT          27.353,67  
 

GIFTEN 
VOOR BRAZILIË         

    LAR GLORIEUX REL. INSTELLING    33.000,00    

      RELIG. PERSOON      1.000,00    

      PRIVE      2.020,00    

             36.020,00  
 

Brazilië. LAR (Tehuis in het Portugees) Glorieux 

Dit is een tehuis voor oudere mensen met een handicap uit de armoedige 

lagen ven de bevolking, gelegen in het dorp Jordanië. Het wordt geleid door 

leden van de congregatie met een kleine steun van de gemeente, eigen 

bijdrage van bewoners en verder steun vanuit Europa. 

 

    KLIMOP INSTELLING      1.500,00    

      OVERHEID         750,00    

      PRIVE      7.335,86    

               9.585,86  
 

  Klimop. 

Klimop is een fonds ontstaan uit een privéinitiatief met als doel: het steunen 

van intelligente jongeren uit arme gezinnen in de streek van het stadje 

Almenare in Brazilië en hen zo in staat te stellen hogere studies te volgen. 

Na het behalen van hun diploma wordt van hen verwacht dat ook zij bijdragen 

in dit fonds om zo ook toekomstige studenten bij te kunnen staan. 

 

  ETHIOPIE         

    PROJECTEN INSTELLINGEN    39.353,45    

      OVERHEID      1.000,00    

      REL, INSTELLING  155.183,05    

      RELIG. PERSOON      2.720,00    

      PRIVE    99.957,36    

           298.213,86  



 

Ethiopë   Sint Gabriel Health Center 

Een consultatiecentrum tevens kraamkliniek, gestart door het bisdom op 

verzoek van de burgerlijke autoriteiten, die het terrein beschikbaar stelde. 

De congregatie was betrokken bij het opstarten van het centrum en had ook 

de leiding tijdens de eerste jaren (2012 – 2015) ervan.Nu ligt de leiding en 

verantwoordelijkheid bij het bisdom, maar staat de congregatie garant voor 

een bedrag van 100.000 euro op jaarbasis. 

Counseling and social service center. 

Ook al gestart in de jaren tachtig rond HIV en geleid door Ierse zusters, die het 

in 2010 bij gebrek aan menskrachten, hebben overgedragen aan de 

congregatie (brothers of Good Works) die het tot op heden onder haar 

verantwoordelijkheid heeft.Naast HIV themas (voorlichting, diagnose, 

medicatie, ondersteuning van vooral moeders en weeskinderen) is er ook een 

afdeling voor gehandicapten) 

Veel wordt er gedaan voor het zelfstandig worden van de mensen. 

Elderly people supportproject 

Ook onder verantwoordelijkheid en leiding van de congregatie worden in een 

huis dagelijks oudere mensen (ongeveer 100) de gelegenheid gegeven hun 

kleren en zichzelf te wassen, krijgen ze een warme maaltijd, krijgen medische 

zorgen en kunnen sociale contacten leggen, evenals voor die dat kunnen 

eenvoudige activiteiten verwezenlijken. 

Deze mensen komen dagelijks (behalve zondag) en leven in zeer primitieve 

“woningen”. 

    WONDERFUL INSTELLING      1.018,00    

      REL. INSTELLING         420,00    

      RELIG PERSOON      1.070,00    

      PRIVE      3.631,00    

               6.139,00  
 

Wonderful 

Privé-initiatief om mogelijkheden te scheppen voor kinderen om naar school 

te kunnen. Zo’n honderd kinderen krijgen daarvoor schooltenue en 

schoolmateriaal met rugzak.  

  GWG   INSTELLING         550,00     
      REL. INSTELLING    15.150,00     
      PRIVE      2.689,50     
             18.389,50   
  TOTAAL        379.073,22   



 

Uitgaven 

 

Lar Glorieux is een congregationeel project en werft donateurs aan via 

stichting GWG. Een bevriende congregatie draagt jaarlijks fors bij aan het in 

stand houden van dit werk.  

 Klimop heeft voornamelijk in België een eigen actiegroep die de studenten in 

Brazilië de kans willen bieden om te studeren. Een lid van de Congregatie die 

werkzaam is in Jornânia MG samedn met een groep sympathisanten sturen 

deze organisatie aan. 

PROJECTEN BRAZILIE   LAR GLORIEUX    26.320,00    

      KLIMOP    21.900,00    

      JORDANIE      1.600,00    

            49.820,00  
 

St. Gabriel Health Centre heeft enkele sponsoren die rechtstreeks hun steun 

overmaken op de rekening van het centrum. De Congregatie heeft een 

contract met het bisdom Addis Abeba die de eigenaar is. De congregatie zelf 

steunt dit project met € 100.000,- uit eigen middelen. 

Het counseling Centre is een project voor hulp aan personen met HIV. We 

hebben dit jaar een plan uitgewerkt om de staf voor een deel te laten 

verminderen. Cross Catholique is een trouwe bondgenoot om dit project in 

stand te houden. 

Het Elderly project verstrekt dagelijks warme maaltijden aan ouderen die 

dakloos zijn. Ook knappen zij de bouwvallige behuizingen op en bouwen 

toiletten in de sloppenwijk. Over het algemeen zijn de giften afkomstig van 

particulieren.   

 

  ETHIOPIE   SINT GABRIEL  139.000,00    

      COUNSELING CENTER    68.000,00    

      ELDERLEY PROJECT    67.300,00    

      WONDERFUL      5.000,00    

      WOSSEN      5.000,00    

          284.300,00  
 

 

 

 



Indonesië        Br. Martin Dol 

Heeft steun aangevraagd voor de uitbouw van een wormenkwekerij. Enerzijds 

om de lokale bevolking te helpen een alternatieve manier van inkomsten te 

verschaffen en met de opbrengst een weeshuis te onderhouden. 

Jumapolo is een plaats waar de broeders helpen in een landbouwproject en 

momenteel een rinkwaterproject ontwikkelen. Er loopt en aanvraag hiervoor 

bij een bedrijf in Antwerpen. 

Administratiekosten enz 

De normale administratiekosten w.o. bankkosten, drukwerk onderhoud 

website enz. Enkele grotere uitgaven betreffen hier dus de tandartspraktijk 

die via de Nederlandse Stichting van Tandartsen is verzonden naar Addis om 

daar geïnstalleerd te worden in het Health Centre. 

Fondswerving betrof afgelopen jaar het plaatsen van een advertentie in Kath. 

Nieuwsblad en het insluiten van een folder in de editie van 1 nov. 2019. 

In onderwijsproject in Tanzania heeft in het verleden verschillenden 

containers kunnen invoeren met bedden en meubilair en een mast voor de 

zender van de radio. Afgelopen jaar is wederom een volle container 

verzonden en betaald door GWG. 

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en hebben geen enkele vergoeding zelfs 

geen km. Vergoeding.  Men wil dat niet. Een jaarlijks etentje wordt betaald 

door het bestuur van de Congregatie. 

 

  GWG   BANKKOSTEN         288,62    

      DRUKWERK         945,65    

      KAMER VAN KOOPHANDEL             7,50    

      WEBSITE         113,74    

      DENTAL HEALTH CARE      1.363,00    

      ADMINISTRATIE         256,43    

      FONDSWERVING      2.314,61    

      TANZANIA      4.560,00    

               9.849,55  
 

  
TOTAAL 
Uitgaven        351.719,55  

 

PROJECTEN Indonesië   BR MARTIN DOL    7.750,00   

      JUMAPOLO -----   

              

            7.750,00 


