Verslag van de jaarvergadering van Aktie voor Aktie, gehouden in De Schalm op donderdag 20 april 2017.
Aanwezig: een gezelschap van 17 personen, waaronder:
Van het bestuur: Henk de Bie, Bert Rigter, Joop van Wijk, Mireille van der Horst, Nino Bloemsma, Koos
Vermeulen en Margreet van der Meulen.
Van de Stichting Kind in Malawi zijn aanwezig: Wim Klasens en Chris Gaasbeek.
1. De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Koos, met een speciaal welkom aan Chris Gaasbeek
en Wim Klasens. Een aantal mensen heeft zich om verschillende redenen afgemeld: onder andere de heer
Miltenburg, Jaap de Bruin, Jan en Janny Kok, René Kok en Rini Buis.
2.

Het verslag van de jaarvergadering van 22 april 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3. Het jaarverslag van het secretariaat wordt kort doorgelopen. De volledige versie staat in de Aktief en
op de website. Het verslag wordt goedgekeurd. Ondertussen zijn via de beamer foto’s te zien van meubilair
dat aangeschaft is met de donatie van de Willibrordschool.
4.

Het financieel verslag wordt toegelicht door Koos, bij afwezigheid van Rini Buis.

Er is minder ontvangen en ook uitgegeven dan het voorgaande jaar.
Koos noemt een aantal geslaagde acties en gerichte donaties: de IJsselsteinloop met ruim €9000 voor Igaci;
de opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop van de Willibrordschool, de verjaardagsgift van de familie
Gremmé, een anonieme donatie, een gift van een meelevend bedrijf uit Amsterdam, deze bedragen komen
ten goede aan het project voor jonge boeren dat dit jaar gestart is; een donatie van de diaconie van de
Marekerk die ten goede komt aan de adoptiekinderen en wederom een donatie van de heer Bos, waarvan
een waterdispenser en ventilatoren zijn aangeschaft.
De jaarrekening is duidelijk en roept geen vragen op in de vergadering. De jaarrekening is inmiddels
gecontroleerd door Frank Poorthuis en goedgekeurd. Ook ter vergadering wordt de jaarrekening
goedgekeurd. Aldus wordt aan de penningmeester décharge verleend.
5.

Jaarplan

Over de plannen voor het jaar 2017 het volgende: we willen meer gebruik gaan maken van Facebook. Het
bijhouden van Facebook is door Henk de Bie overgenomen van Tinka Verweij. De website gaat vernieuwd
worden door de broer van Wim Klasens.
Wat acties betreft is het zaak dat we hier, in Nederland, op zoek gaan naar manieren om meer
adoptieouders te krijgen. Het ledenbestand is behoorlijk aan het vergrijzen en het blijkt niet gemakkelijk
om nieuwe mensen erbij te krijgen.
In Brazilië heeft onderwijs voor ons prioriteit. Het is belangrijk dat men daar inzicht krijgt in het belang van
moderniseren: voor begrijpend lezen is tegenwoordig het internet onontbeerlijk, evenals educatief
speelgoed en leesmateriaal. Het grootste deel van de bevolking van Brazilië is analfabeet, ontwikkeling op
dit gebied begint bij de kinderen.
6.

Begroting 2017 met toelichting door Koos. Ter vergadering wordt deze goedgekeurd.

Het bestuur gaat haar best doen de begroting uit te voeren.
Zorgen over het afnemende aantal adoptieouders wordt ook hier uitgesproken. Dat is een punt van zorg
van het bestuur. We merken dat ouderen de steun aan hun adoptiekind opzeggen, zich niet meer willen
binden, of een ander doel gaan steunen.

7.

Verkiezing bestuursleden:

Helaas moeten we afscheid nemen van Ingeborg Geijtenbeek, zij kan vanwege persoonlijke
omstandigheden niet langer haar taak voor Aktie voor Aktie uitvoeren. Zij blijft tot 1 juni in functie.
Gelijktijdig met haar neemt ook Yorly Torrico afscheid, dit vanwege een verhuizing. We zijn naarstig op zoek
naar vervanging van beiden. Dat lijkt te gaan lukken,
Joop van Wijk geeft aan dat hij beschikbaar is voor nog één termijn. Frank Venus, hier niet aanwezig, wordt
stilzwijgend herkozen. Koos geeft aan evenals Joop beschikbaar te zijn voor nogmaals één termijn. Laat dit
ons allen aansporen alert te zijn en op zoek te gaan naar kandidaten voor het bestuur!
Wim Klasens is penningmeester bij de stichting Kind in Malawi. Hij wil graag, in het kader van de
samenwerking tussen hen en ons, zijn functie als penningmeester voortzetten binnen Aktie voor Aktie. Het
voorstel van Wim wordt met instemmend applaus ontvangen.
Nu kan Rini Buis, die heel lang deze functie heeft vervuld, eindelijk afscheid nemen van deze functie. Hij
blijft gelukkig algemeen bestuurslid. Koos zal blijken van dank overbrengen aan Ingeborg en ook aan Yorly,
die deze avond niet aanwezig zijn. De nieuwe bestuurssamenstelling is te vinden op de website van Aktie
voor Aktie.
Aan Mireille wordt gevraagd wat haar functie in het bestuur is: Mireille geeft aan dat zij zich bezighoudt
met de problematiek rond de aansluiting en doorstroming van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs in Brazilië. Koos geeft hierbij aan dat een goede opleiding essentieel is voor het verbeteren van
de leefomstandigheden daar. Een goed voorbeeld is het project van Adriano Ferreira, de eerste cursus is
inmiddels van start gegaan, we volgen dit via Jos Wouters, van dichtbij. Problemen worden veelal
veroorzaakt door corrupte politici.
8. Over de gang van zaken in Brazilië heeft Koos het volgende te melden: om te beginnen een aantal
goede berichten:
Er komen tegenwoordig jonge, goed opgeleide nonnen naar de huizen, dit was in het verleden wel anders.
Waarschijnlijk heeft het er mee te maken dat Aktie voor Aktie steun voor een aantal jaren gegarandeerd
heeft.
Over het contact met Jos Wouters zijn we als bestuur goed te spreken: hij toont initiatief en heeft ideeën.
Hij bezoekt de verschillende huizen en heeft contact met Adriano Ferreira. Kortom, hij is onze ogen en oren
in Brazilië, en daar zijn we erg blij mee.
Adriano Ferreira richt zich op jonge boeren, die zien dat ze met de moderne tijd mee moeten. Hij bevordert
samenwerking, wat niet gebruikelijk is daar, en hij wil ze strijdbaar maken.
Ook zijn er minder goede berichten te melden. Het contact met zuster Redempta is slecht. Zij is op leeftijd
en staat niet meer open voor veranderingen. Het huis draait met verlies en zij heeft geen overzicht over de
situatie. Maar, zij is niet te passeren. Jos Wouters heeft geprobeerd contact met haar te krijgen, maar dat
is niet gelukt. De school loopt leeg en docenten vertrekken. Het is een prachtig gebouw dat nu bijna leeg
staat. Het bestuur heeft geen andere mogelijkheid gezien dan te stoppen met de financiële ondersteuning.
En dan nog pater Josevel die al 39 jaar in Batalha heerst. Net als zuster Redempta is ook hij een instituut
geworden, waar men niet omheen kan. Per 1 januari dit jaar heeft de Sonob de financiële steun aan hem
stopgezet, vervolgens heeft Josevel aangegeven bij Aktie voor Aktie, dat hij stopt.
Ondanks dat wij hem blijvende steun hebben toegezegd en overname van de kosten van Sonob, is er van
zijn kant geen reactie gekomen. Jos Wouters gaat proberen om in gesprek te gaan met andere mensen in
Batalha.
Dit zijn twee moeilijke situaties die leiden tot veranderingen voor adoptieouders, waardoor een enkeling is
afgehaakt.

En het gevolg van de stopzetting van Sonob is dat Aktie voor Aktie de door hen gesponsorde kinderen heeft
overgenomen. Ook de stichting SooS is per 1 januari dit jaar opgeheven. Het geld is op. In het verleden
heeft Aktie voor Aktie projecten van hen overgenomen.
9.

Rondvraag.

Koos opent dit laatste punt van de vergadering met een foto van Adriano Ferreira die zijn bul in ontvangst
neemt.
Gevraagd wordt of Aktie voor Aktie geld heeft ontvangen van Wilde Ganzen? Dit is niet het geval. Het
project moet aan allerlei eisen van Wilde Ganzen voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook
moeten fondsen in het land zelf geworven worden. Joop van Wijk geeft als voorbeeld de cursus van
Adriano Ferreira. Deze zou in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage van de overheid in
Brazilië.
Koos geeft aan dat Brazilië een moeilijk land is qua economie: het noorden is in vergelijking met het zuiden
arm en heeft hulp nodig, mensen trekken weg naar het zuiden. Dat maakt het nog moeilijker, daarom is
hulp en ontwikkeling in het noordelijke deel zo nodig. Joop van Wijk wijst op het droogteprobleem in ‘ons’
deel van Brazilië, kunnen we daarbij deskundigen betrekken? Koos heeft geprobeerd ‘Wageningen’
hiervoor te interesseren, maar dit is vastgelopen op de taalbarrière: Portugees is lastig. Maar, er schijnt
voldoende water te zijn: men is bezig aan een project met omlegging van een rivier. Hopelijk geeft dit
mogelijkheden voor de agrarische sector in de regio. Momenteel is het zo dat gemeentes water halen voor
de inwoners, wat van kilometers ver moet komen.
De centrale overheid stelt geld beschikbaar voor projecten, dat klinkt mooi, maar in de praktijk geldt dat als
het geld op is, het project niet wordt afgemaakt. De gemeentes die ondersteund worden door AvA werken
mee, door verstrekken van gegevens, zodat projecten door kunnen gaan.
PAUZE
Na de pauze geeft Chris Gaasbeek een presentatie over de stichting Kind in Malawi. Hij is voorzitter van het
bestuur van de stichting.
Kind in Malawi werkt in de zuidelijke regio van Malawi. Is tegenwoordig voornamelijk een scholingsfonds
dat zorgt voor de financiële ondersteuning van studenten die zo een beroepsopleiding kunnen volgen. De
stichting bestaat nu 10 jaar. Fondsenwerving wordt steeds lastiger. De vraag rijst hoe aan de financiële
verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Om dit goed lopende initiatief te stoppen zou heel jammer zijn.
Vorig najaar is contact gelegd met Aktie voor Aktie. Dit kwam ook goed uit voor AvA, omdat zij zocht naar
een penningmeester. We gaan vanaf nu samenwerken en zullen zien wat de toekomst brengt. Waarom
samenwerking met AvA en niet met één van de vele andere organisaties die werkzaam zijn in Malawi?
Malawi is een groot land waarin ieder zich op zijn eigen stukje richt. Het is in praktisch opzicht niet handig
met hen samen te werken. AvA en KiM hebben dezelfde doelstelling: ontwikkeling door onderwijs.
Rond 21.45 uur sluit Koos af met de volgende woorden:
De situatie van de kinderen die beide organisaties ondersteunen is het belangrijkste. We gaan het een jaar
lang met elkaar proberen en na een jaar volgt een evaluatie en zal eventuele voortgang van samenwerking
aan de vergadering voorgelegd worden.
Chris Gaasbeek wordt met een bloemetje van harte bedankt voor zijn presentatie en om 21.50 uur sluit
Koos de vergadering.

