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Jaarverslag 2017 Aktie voor Aktie
Alweer is er een jaar voorbij, een jaar waarin heel veel gebeurd is. U bent op de hoogte gehouden via de
Aktief die u in maart en in september ontvangen hebt. En ook met de Kerstbrief bent u geïnformeerd. De
website en de facebook pagina zijn ook zeer het bezoeken waard, hier zijn heel veel foto’s en filmpjes uit
Brazilië te zien.
We sloten 2016 af met de hoop uit te spreken dat de vacatures in het bestuur opgevuld zouden worden in
dit jaar. En dat is gedeeltelijk gelukt: met een nieuwe penningmeester en een vervangster voor in ieder
geval een deel van de werkzaamheden van Ingeborg Geijtenbeek, gaat het de goede kant op. Wim
Klasens, die vanuit Kind in Malawi zijn functie als penningmeester bij ons gaat voortzetten, heeft zich in de
Aktief van september voorgesteld. En we zijn blij dat de oud-penningmeester, Rini Buis, voorlopig nog
gewoon lid van het bestuur blijft. René Kok, vorig jaar nog voorgesteld als nieuw bestuurslid, heeft helaas
toch moeten afzeggen, hij heeft het te druk om een taak bij AvA goed uit te kunnen voeren. We hebben met
Sarita Boogaard een vervangster gevonden voor Ingeborg Geijtenbeek, maar zij heeft heel hard een
rechterhand nodig, zoals Yorly Torrico dat was voor Ingeborg. Wij blijven zoeken, en roepen u ook op ons
te tippen als u iemand geschikt hiervoor acht! Dit geldt ook voor andere functies. Nadat Tinka Verweij is
gestopt met het bijhouden van de facebook pagina, hebben Henk de Bie en Mireille van der Horst dat
tijdelijk op zich genomen, tijdelijk! We zoeken iemand hiervoor, bijvoorbeeld een student. Waarschijnlijk
levert het ook nog studiepunten op!?
De veranderingen in het bestuur nemen tijd en vragen aandacht, er is veel overleg gepleegd,
moderniseringen worden doorgevoerd, daar hebt u, als het goed is, niet veel van gemerkt. We komen
regelmatig bijeen, 7 vergaderingen, bij één van de bestuursleden thuis, en daarnaast een intensief
mailverkeer met elkaar. Ook de ledenvergadering van 20 april vorig jaar, dit was een interessante avond
met een presentatie van Chris Gaasbeek over zijn stichting, Kind in Malawi. In de Aktief van september
heeft Chris zijn stichting gepresenteerd. Dit jaar zijn deze beide organisaties, Kind in Malawi en Aktie voor
Aktie, verder naar elkaar toe gegroeid en de uitkomst zal zijn dat in 2018 gefuseerd gaat worden, om dat
ten uitvoer te kunnen brengen is er een commissie in het leven geroepen, bestaande uit leden van het
bestuur: Koos, Wim, Chris en Margreet.
En dan de contacten met ons werkveld: Vorig jaar meldden we al dat monseigneur Josevel niet meer in
staat was om verder steun aan de kinderen te leveren. We wisten niet wat dit voor de kinderen zou
betekenen. In een brief hebben we dit aan de adoptieouders meegedeeld. Eind dit jaar kwam er
duidelijkheid in de zaak, het is namelijk zo geworden dat de overheid door veranderde regelgeving zich nu
met plaatselijke projecten gaat bemoeien. We zullen hem bezoeken tijdens het werkbezoek van mei 2018
en kijken wat we voor de kinderen kunnen doen. Ook voor zuster Redempta geldt dat de ondersteuning van
haar is gestopt. Haar school is door het bisdom verkocht aan een commerciële instelling. Begin dit jaar
hebben de adoptieouders van haar schoolkinderen een brief hierover ontvangen. Hoe het met de kinderen
is die daar door ons werden gesteund is niet in alle gevallen duidelijk, hopelijk wordt daar meer over bekend
tijdens het werkbezoek. We zijn nu bezig om in deze omgeving een nieuw project te starten.
Gelukkig zijn er ook heel wat goede ontwikkelingen: projecten worden gerealiseerd, zoals het toiletgebouw
voor jongens in Igaçi, en de bijscholing voor jonge boeren van Adriano Ferreira komt goed van de grond. In
de Aktief van december hebt u een verslag kunnen lezen van zijn bezoek in november aan Nederland.
Verder heeft Mireille van der Horst adviezen kunnen geven om het niveau van begrijpend lezen in Brazilië
te verbeteren.
Adriano Ferreira is een week, van 13 tot 18 november, te gast geweest bij Koos en Jannet Vermeulen. Hij
heeft naast Wilde Ganzen, verschillende bedrijven bezocht en met een aantal mensen gesproken die iets
op landbouwgebied voor hem kunnen betekenen, een modern boerenbedrijf, een paprikakwekerij, de
landbouwschool in Houten (ROC) en de gemeente Montfoort. Hij was enthousiast en we hopen dat hij met
de informatie uit de voeten kan in Brazilië. Hij heeft met donateurs van AvA gesproken, een avond met het
bestuur doorgebracht, en ook nog wat aan sightseeing kunnen doen in Utrecht en Amsterdam. Adriano is
een bevlogen jongeman, met een agrarische achtergrond en een goede opleiding. Hij is werkzaam als
voorzitter bij een vrijwilligersorganisatie, die zich in vrijwel heel Brazilië bezighoudt met het verbeteren van
de situatie waarin arme boeren verkeren. Adriano zet zich in voor het gedeelte van Brazilië waar AvA
werkzaam is.
Sonob heeft last van een vergrijzende en in aantal krimpende achterban, dat merkten we vorig jaar ook al,
en ook dit jaar is een aantal kinderen voor financiële hulp overgeheveld naar AvA, zodat er voor de zorg
voor de kinderen niets veranderd.

Dit jaar is er contact ontstaan met Tulp Keukens, een Nederlands keukenbedrijf uit Twente. De directeur
van dit bedrijf is een sociaal betrokken mens en voelt zich aangesproken door het werk van AvA. Het lijkt
erop dat Tulp Keukens een project van ons in Brazilië gaat sponsoren, daarover hoort u in de loop van ’18
meer!
De jaarlijkse Sponsorloop van IJsselstein, gelopen op 3 juni, heeft ons dit jaar met een bedrag van maar
liefst €8000,00 verblijd. Dit bedrag gaat zoals gebruikelijk naar de exploitatie van Igaçi. Al jaren schenkt de
organisatie een deel van de opbrengst aan dit doel en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Op 8 november
hebben de kinderen van de Willibrordschool ruim €10.000,00 bij elkaar gelopen tijdens hun jaarlijkse
sponsorloop. De helft van dit bedrag was voor AvA. Een geweldig resultaat. De diaconie van de Marekerk
heeft dit jaar besloten speciaal voor AvA actie te gaan voeren, ook al omdat er ‘van oudsher’ banden zijn
met KIM, de actie is in november afgetrapt met een Afrikaanse avond in het Vereenigingsgebouw hier in De
Meern, met een opbrengst van meer dan € 2.300,-. Het komende jaar komt de diaconie met nieuwe acties.
Naast deze donaties van organisaties worden er ook elk jaar weer bijzondere particuliere donaties gedaan,
zoals door de heer Bos en door de zusters Dominicanessen uit Neerbosch, die de aankoop van twee zeer
grote koelkasten mogelijk hebben gemaakt. Eén van onze leden vierde het 40-jarig huwelijk, in plaats van
cadeaus vroeg het echtpaar een bijdrage om voor de kinderen in Brazilië een feest en een dagje uit te
organiseren. Voor de kinderen was dit een geweldige verrassing. Op facebook hebt u foto’s kunnen zien
hiervan. U hebt hierover kunnen lezen in de Aktief, en hierin stond ook het verhaal van mevrouw
Schumacher, die allerlei artikelen bestemd voor de kinderen in Brazilië had. Er komen met enige regelmaat
donaties binnen van handzame bedragen, tot de €1000,00 en we hebben hiervoor aan de zusters gevraagd
of zij een lijst hebben met wensen die we met dergelijke donaties in vervulling kunnen laten gaan. Dit is dan
nog leuker voor de gever en zeker voor de ontvanger! Voorbeelden hiervan zijn de kerstactie gehouden op
de scholengemeenschap waar Mireille van der Horst werkzaam is, deze heeft €570,00 opgebracht; Het
Meernse bedrijf Act4u heeft ons als kerstgift €200,00 geschonken; via mw Booij uit Vleuten kwam een
bedrag van €400 binnen.
Zoals elk jaar proberen we om ons ledenaantal te vergroten, vorig jaar hebben we posters verspreid, dit
jaar hebben de bestuursleden onder de eigen achterban een wervende brief uitgezet. Hoewel dit niet
geheel zonder resultaat is gebleven, blijkt dat mond tot mondreclame het beste werkt. In september heeft
de voorzitter een lezing gehouden over het werk van Aktie voor Aktie, voor de Meernse Christen Vrouwen,
het gehoor heeft genoten van een PowerPointpresentatie. Dit soort activiteiten leidt tot een grotere
naamsbekendheid, en daarmee tot leden en donateurs.
Naast de eerdergenoemde commissie is nog een tweede commissie in het leven geroepen, deze gaat het
project van de landbouwschool van Adriano Ferreira onderzoeken en begeleiden. Het is zaak dat er een
goed doordacht plan komt, zodat het project een goede kans van slagen heeft, en ook om de donateurs op
de hoogte te houden.
Rest mij nog om alvast een blik in de toekomst te werpen: een werkbezoek is gepland begin mei, een
aantal leden van het bestuur gaat onze projecten in Brazilië bezoeken en de mensen bezoeken die
werkzaam zijn in de tehuizen. We kijken uit naar de acties die de diaconie van de Marekerk gaat voeren ten
gunste van Aktie voor Aktie. En, we blijven op zoek naar mensen met een warm hart voor de minder
bedeelden in deze wereld, die het bestuur komen versterken of zich op een andere manier willen inzetten
voor onze vereniging.
Tot slot, het is geweldig om te merken dat er zoveel goede mensen op deze aarde rondlopen. Als je op de
meeste dagen de berichtgeving in krant en op tv moet geloven, dan is het een en al ellende, rampen,
aardbevingen, hongersnoden, watersnood en grote droogte, nog maar te zwijgen over de corruptie, het
fake nieuws, de financiële waanzin van bitcoins. Wat doet het een mens dan goed om te zien dat er ook
nog zoiets bestaat als om elkaar geven: om iemand geven die aan de andere kant van de wereld woont,
om daar moeite voor te doen. Belangeloos, maar met liefde en zorg.

