Bij Aktie voor Aktie weet u zeker:

♦ dat er niets van uw donatie aan de
strijkstok blijft hangen

♦ dat uw donatie volledig gebruikt
wordt voor het doel dat u zelf hebt
aangegeven

♦ dat uw donatie aftrekbaar is voor
de inkomstenbelasting

Daarom: Aktie voor Aktie!
Nieuwsbrief maart 2012

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van de Schalm.
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Sponsorloop Willibrordschool

Uitnodiging
Alle leden, donateurs en belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van onze vereniging Aktie voor Aktie, te houden op dinsdag 17 april 2012, aanvang 20.00 uur in
Cultureel Centrum De Schalm,
Oranje-laan 10 te De Meern.

Agenda
1. Opening door de voorzitter,
Koos Vermeulen
2. Mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering 2011
4. Verslag over 2011 van de secretaris Jaap de Bruijn
5. Financieel verslag 2011 van de penningmeester Rini Buijs
6. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Rini Buijs
Aftredend en niet herkiesbaar: Janet van der Weijden
Verkiesbaar: Bert Rigter, Ingeborg Geijtenbeek en Joop van
Wijk
7. PAUZE (er is gelegenheid om uw spaarbusje te laten legen)
8. Vaststelling contributie
9. Plannen voor 2012
10 Rondvraag en sluiting

De jaarlijkse sponsorloop van de Willibrordschool uit Vleuten heeft
dit jaar het bedrag van € 7.254 opgebracht.
Dat geld is bestemd voor de bouw van een bijenstal in noordoost
Brazilië, een uiterst arm gebied. De bijenstal zal voor een tiental
gezinnen een extra inkomstenbron betekenen. We proberen op deze manier arme gezinnen financieel onafhankelijk te maken. Ontwikkelingswerk is bedoeld om mensen zelfredzaam te maken en
niet om ze aan het (financieel) infuus te leggen.
De organisatie van de Willibrordschool was dit jaar weer vlekkeloos.
Vanwege wegopbrekingen moest uitgeweken worden naar 'het lint'
voor een goed parcours. De leerlingen en de docenten deden allemaal zeer enthousiast mee.
De bouw van de bijenstal is erg belangrijk. Maar dat is niet het enige. Aktie voor Aktie zorgt ook voor de aankoop van bijenvolken,
voor de benodigde bijenkasten en voor de scholing tot imker. Verder wordt het project enige maanden begeleid door een ervaren
imker. Tevens is er een bijzondere scholing om de mensen te leren
samenwerken in een coöperatie.
Voor Aktie voor Aktie is de samenwerking met de Willibrordschool
heel belangrijk. Het biedt ons de gelegenheid om aan schoolkinderen te laten zien dat ontwikkelingswerk heel belangrijk is.

Kijk voor de belangrijke vergaderstukken elders in deze Aktief en
vanzelfsprekend vindt u deze ook op onze website.

Na de vergadering zal Michiel de Ruijter van het
Eindhovens Dagblad iets vertellen en laten zien
van zijn bezoek aan Brazilië.
Als journalist voor het Eindhovens Dagblad had hij het voorrecht
om in de eerste week van november 2011 in zeven dagen een
klein gedeelte van Brazilie te bezoeken.
Van dat bezoek heeft hij een weblog bijgehouden op de website
van het Eindhovens Dagblad. Tijdens zijn bezoek heeft hij onder
andere zuster Redempta ontmoet. Hij zal ons vertellen over zijn
tocht en zijn visie over ontwikkelingshulp met ons delen. Je vindt
zijn reisverslag op www.michielderuijter.com.
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Kinderen staan te wachten op
de start van de sponsorloop
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Hartelijk dank!

Jaarverslag 2011 Vereniging Aktie voor Aktie

In het afgelopen jaar konden we weer regelmatig een beroep doen
op onze vrijwilligers. Zonder al deze mensen, zou Aktie voor Aktie
niet kunnen bestaan, daarom onze hartelijke dank voor jullie inzet.
Een bijzonder woord van dank voor drukkerij Evers, zij hebben een
aantal jaren de Aktief belangeloos in full color gedrukt. Dank ook
aan de mensen van de Schalm omdat we nog steeds gebruik mogen maken van een zaal voor de jaarvergadering. Ook de vertalers
hebben ons geweldig geholpen. Verder hartelijk dank aan de mensen die de Aktief rondbrengen, zodat wij portikosten besparen. Ook
bijzondere dank aan Hans van de Bovenkamp die vele jaren de opmaak van de Aktief heeft verzorgd. Tenslotte noemen we graag Marieke van Engelen, die afgelopen jaar veel tijd heeft gestopt in de
administratie van adoptiekinderen.
Bij een aantal mensen thuis staan spaarbusjes. Voor het legen van
uw spaarbusje kunt u met onderstaande personen contact opnemen: Mevrouw T. de Kroon, telefoonnummer 030-2751594 voor de
busjes in Harmelen. Familie Miltenburg, telefoonnummer 0306772108 voor de busjes in Vleuten. Familie Kok, telefoonnummer
030-6663722 voor de busjes in De Meern.

Afscheid Janet en Hans
Tijdens de jaarvergadering zullen Janet Kassing-van der Weijden en
Hans van de Bovenkamp afscheid nemen. Zij hebben beiden heel
veel jaren met grote inzet voor Aktie voor Aktie gewerkt. We respecteren dan ook hun besluit om een stap opzij te doen en plaats te
maken voor nieuwe vrijwilligers. Beiden staan ook na de jaarvergadering klaar om, als dat nodig is, de vereniging een helpende hand
toe te steken. We zullen hen missen! De post die nu naar Janet
haar huisadres gaat, kunt u voortaan naar onze postbus sturen.

Bestuur
In 2011 kwam het bestuur 5 keer bij elkaar en verder waren er besprekingen met de stichtingen SONOB uit Asten en SooS uit Malden. De SONOB en SooS zijn ook organisaties die actief zijn in Brazilië. SONOB doet aan ontwikkelingshulp in het noordoosten van
Brazilië, soms in dezelfde plaatsen als Aktie voor Aktie. SooS is onder meer actief in Recife en heeft ervaring met het begeleiden middels naschoolse opvang van jongeren uit achterstandswijken.
In 2011 zijn de statuten van de vereniging aangepast, nadat de
leden de statutenwijziging hebben goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 28 april.
In 2011 hebben we afscheid moeten nemen van de bestuursleden
Marina Krooder en Marijke Stijnen. Zij hebben zich om persoonlijke
redenen teruggetrokken. Janet treedt ook af (na meer dan 20 jaar
lid te zijn geweest van het bestuur!) en we hebben voor een deel
van haar taken een opvolger gevonden in de persoon van Bert Rigter. Hij zal de contacten met de projecten van Aktie voor Aktie onderhouden. Daarnaast zal Ingeborg Geijtenbeek de taken omtrent
de adoptiekinderen van Janet overnemen. Zij zal worden bijgestaan
door Yorly Torrico. Ook Joop van Wijk zal toetreden om de taken
van Marijke Stijnen over te nemen: het verkrijgen van subsidies.
Een borduurcursus in Palmeira dos Indios

Zuster Ivanice
Zuster Ivanice heeft ons laten weten dat het bestuur van de congregatie haar opnieuw naar het Educandário Jesus Mestre heeft gezonden om het werk dat daar nu door zuster Aparecida is gedaan
voort te zetten. Zij dankt allen die een bijdrage hebben geleverd.
Nu zijn er jonge mensen als Carleane en Flávio die een actieve rol
spelen en een bijdrage leveren aan het doel: het beschermen van
de kinderen en de jongeren van de gemeente Igaçi. Met veel blijdschap merkt zij op dat de geplante zaadjes vruchten beginnen af te
werpen. Zij dankt Janet voor haar werk in de afgelopen 20 jaar.
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Een borduurcursus in
Palmeira dos Indios
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We hebben als bestuur nog dringend behoefte aan een bestuurslid
die de taken van Marina kan overnemen. Dat is iemand die door
gerichte communicatie nieuwe leden en donateurs kan werven. Deze vacature is erg belangrijk geworden nu Hans van de Bovenkamp
ook zijn taak, het maken van Aktief, heeft moeten neerleggen.
Aktief
De Aktief is 2 keer verschenen. Helaas heeft drukkerij Evers aangegeven de Aktief niet langer gratis te kunnen drukken. De Aktief van
december is gratis (weer in zwart-wit) gedrukt door de medewerkers van de parochie in De Schalm. De Aktief is nog wel in full-color
te downloaden vanaf de website.
Acties
Hieronder noemen we een tweetal speciale acties, die gehouden
zijn voor Aktie voor Aktie in het afgelopen jaar.
De IJsselsteinloop van de politie regio Utrecht district Lekstroom
heeft opnieuw plaatsgevonden en heeft € 7.000 voor Aktie voor Aktie opgebracht. Dit bedrag is door Wilde Ganzen verhoogd met
€ 3.850. Dit geld is ten goede gekomen aan de exploitatie van het
kindertehuis in Igaçi.
De Willibrordschool heeft ook dit jaar de sponsorloop georganiseerd. De opbrengst van € 7.254,- is bestemd voor de bouw van
een bijenstal. Dit zal voor een tiental gezinnen extra inkomsten opleveren, zodat zij minder afhankelijk zijn van steun.

De IJsselsteinloop
Sinds 1983 wordt de IJsselsteinloop georganiseerd op de zaterdag
voor Pinksteren, steeds door medewerkers van de politie Utrecht,
district Lekstroom. Dat betekent dat dit jaar de wedstrijd voor de
dertigste keer wordt gelopen.
Het is een evenement dat grote impact heeft op de stad en omgeving. Zo’n 3.000 lopers, in allerlei categorieën en op allerlei afstanden, maken deze loop uniek. Vele tientallen sponsors, vele honderden medewerkers en duizenden toeschouwers. Een evenement
waar u echt eens moet gaan kijken!
De loop is ook uniek omdat een deel van de opbrengst naar een
goed doel gaat. Een van die doelen is sinds jaar en dag Aktie voor
Aktie. Dit jaar is het tweede goede doel de stichting KIKA, Kinderen
Kankervrij. Een zeer aansprekend doel.
Dit jaar is een bijzonder jaar voor de organisatie: Het is de 25ste
en tevens laatste maal dat Nico Roof en zijn vrouw de kar trekken
van deze loop. Aktie voor Aktie is hen veel dank verschuldigd.

Projecten die zijn ondersteund
Naast bovengenoemde projecten, die gefinancierd zijn uit de speciale acties is er natuurlijk ook
de ondersteuning van de adoptie-kinderen. Wordt er voedselhulp
verstrekt aan de allerarmsten en zijn er huisjes opgeknapt.
Ook zijn we verdergegaan met het studiefonds. In 2011 hebben de
eerste studenten toelatingsexamen gedaan voor een vervolg opleiding. Helaas was geen van allen geslaagd. Een aantal van hen wil
het nogmaals proberen en Aktie voor Aktie is bereid de kosten van
een voorbereidingscursus te betalen om zo de kansen op het halen
van het toelatingsexamen te vergroten. Verder willen we op zoek
gaan naar begeleiders voor deze jongeren die hen kunnen stimuleren en hen een plek geven waar zij rustig kunnen studeren.
In 2011 zijn we begonnen met het financieel ondersteunen van een
project van Stichting SooS. Deze stichting heeft veel ervaring met
het opleiden van jongeren voor het hoger onderwijs. Het project
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Inzake betalingen aan de vereniging:
Betaalt u automatisch?
Wilt u dan controleren of het nummer van uw adoptiekind nog wel
klopt en dit zo nodig aanpassen, alsmede een eventuele hogere
bijdrage.
Betaalt u niet automatisch?
Wij zijn door onze voorraad acceptgirokaarten heen. Het aanschaffen van nieuwe kaarten is een kostbare zaak. Wij stellen dan ook
voor dat u de overschrijving van het geld regelt op andere wijze.
Heeft u het bedrag voor 2011 nog niet volledig betaald?
Wilt u dit dan alsnog doen.
Wilt u een extraatje overmaken voor uw adoptiekind?
Indien de ALV ons voorstel voor aanpassing van de bijdrage aanvaardt dan geldt ten aanzien van een extra bijdrage voor uw adoptiekind de volgende regeling.
Een extra gift voor het kind wordt slechts dan als zodanig beschouwd en overgemaakt naar Brazilië als de adoptieouder expliciet
aangeeft, dat daarvoor een extra bijdrage boven het streefbedrag is
gegeven of als een apart bedrag overgemaakt wordt met vermelding van het nummer van het kind.
Sinds 1 januari 2006 vallen (dankzij een actie van Johan Cruijff)
giften aan erkende liefdadigheidinstellingen onder het nul-tarief van
de belasting. Aktie voor Aktie hoeft hiervoor dus geen belasting af
te dragen en u kunt uw gift fiscaal aftrekken. Aktie voor Aktie is
een door de belastingdienst toegelaten instelling.
Voor actuele informatie over AvA: zie onze website.

Nieuw bestuurslid: Bert Rigter
Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Bert Rigter, ben 68 jaar
oud en woonachtig is Soest. Ik heb architectuur en civiele techniek
gestudeerd. Via dhr. Sjaak Daalhuizen ben ik met AvA in contact
gekomen, die mij tijdens een voetbalwedstrijd van FC Utrecht
enthousiast heeft gemaakt voor adoptie van kinderen in Brazilië.
Aangezien ik vanaf 2004 werkzaam ben ik Brazilië (omgeving Natal), vond ik het belangrijk om ook iets voor de allerarmste mensen
te kunnen doen. In Brazilië hebben we een onderneming, die
zich bezighoudt met projectontwikkeling en hoog technologische
produkten. Ik hoop een inbreng te kunnen leveren bij de projecten
van AKtie voor Aktie.
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Een groep van via Aktie voor
Aktie geadopteerde meisjes

Caxingueles in een van de sloppenwijken van Recife wordt gedragen door twee universiteitsdocenten die al jaren voorschoolse opvang bieden aan kinderen uit arme gezinnen. Tijdens de opvang
wordt aandacht besteed aan huiswerkbegeleiding, taal en rekenen.
Zo krijgen kinderen de ruimte om te leren en respect te krijgen
voor zichzelf en elkaar, het bevordert de verdere ontwikkeling van
die kinderen en voorkomt dat ze op straat rondzwerven. Ook krijgen ze hiermee kans op een betere toekomst.
Alle hulpverleningsactiviteiten heeft het bestuur kunnen doen,
dankzij de bijdragen van onze leden en donateurs en van de adoptie-ouders. Ook de inzet en het enthousiasme van onze medewerkers en van de vele vrijwilligers zijn hierbij van groot belang.
Plannen voor 2012
In 2012 heeft het bestuur het voornemen om de projecten in Brazilië te bezoeken. Verder willen we als bestuur naast de acties die nu
gedaan worden door de Willibrordschool en de IJsselsteinloop ook
kijken of er met andere bedrijven of verenigingen en scholen acties
gehouden kunnen worden.
Tevens hopen we door gerichte communicatie in regionale bladen
en kranten de naamsbekendheid te vergroten en daarmee ook het
aantal donateurs en adoptie-ouders. Hiervoor hebben we wel extra
mensen nodig om bovengenoemde te realiseren.
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2011 in vogelvlucht
• De ontvangsten zijn in 2011 uitgekomen op een bedrag van bijna
€ 170.000, exclusief de subsidie van Wilde Ganzen voor de IJsselsteinloop van bijna € 3.850. De ontvangsten waren in 2010 o.a.
door een tweetal legaten en acties voor speciale projecten uitgekomen op een bedrag van ruim € 220.000.

De eetzaal in een opvanghuis

• In de ontvangsten van 2011 zijn opgenomen 2 legaten van totaal
ruim € 43.000 welke voor het studiefonds zijn gereserveerd, alsmede een bijdrage van de Stichting Aktie voor Aktie van ruim
€ 44.000 voor de exploitatie van kindercentra.
• Het aantal financieel geadopteerde kinderen is per 1 januari 2012
gedaald tot onder de 200. Inmiddels zijn er weer een groot aantal
nieuwe kinderen vanuit Brazilië aangemeld. Per 1 juli 2011 is het
project van de adoptiegezinnen definitief afgesloten.
• De post exploitatiekosten opvangcentra is in dit jaar verhoogd
van € 24.000 naar € 32.800. Dankzij de bijdrage van de Stichting
kunnen we nu weer reserveren voor groot onderhoud.
• Voor de voedselprojecten is in 2011 een bedrag van € 2.640
overgemaakt. In 2010 € 2.970.
• In 2011 hebben wij voor bijna € 16.000 bijgedragen aan het project van SOOS-Brasil in Recife. Doel van dit project: het bieden
van een toekomst zonder armoede en geweld aan straatkinderen
door middel van onderwijs waarbij Capoeira (Braziliaanse dans/
vechtsport) als instrument wordt gebruikt en waarbij de ouders,
familie en wijkbewoners nauw worden betrokken.
• In 2011 hebben wij voor een bedrag van € 10.000 bijgedragen
aan projecten van Novo Horizonte waar zuster Lourdes nauw bij
is betrokken. Dit is een project van de SONOB.
• De opbrengst van de spaarbusjes bedroeg in 2011 € 1.746, In
2010 was dat € 1.720. Dit bedrag werd geheel besteed aan de
voedselprojecten.
• In 2011 hebben we 2 grote acties gehad om geld bijeen te krijgen voor onze projecten. Dit waren:
- Sponsorloop Willibrordschool in Vleuten, opbrengst € 7.254.
- IJsselsteinloop door politie regio Utrecht € 7.000 ten behoeve van
het groot onderhoud van het kindertehuis in Igaçi, door de Wilde
Ganzen met bijna € 3.850 verhoogd. Door hen is dit bedrag
rechtstreeks overgemaakt naar Brazilië. Voor het verkrijgen van
deze subsidie heeft Marijke Stijnen steun gehad van de SONOB.
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Van de penningmeester
Sinds de jaarvergadering van 2003 hebben wij geen voorstellen
gedaan om de adoptiebijdragen te verhogen. Sinds die tijd is de
waarde van de R$ echter fors veranderd. Kreeg men in 2003 voor
€ 1,00 nog R$ 3,35 of meer, nu is dat voor € 1,00 nog maar
R$ 2,25 of zelfs minder. Bovendien zijn de kosten voor levensonderhoud in die tijd in Brazilië ook flink gestegen. Hoewel wij het
heel vervelend vinden om in de tijd dat het economisch allemaal
wat minder gaat, toch een beroep op onze leden te moeten doen
om een extra bijdrage te leveren zullen wij op de ALV van 17 april
het volgende voorstel aan de leden ter goedkeuring voorleggen.
(Dit is de toelichting bij punt 8 van de agenda).
Het bestuur stelt voor om haar leden te vragen op vrijwillige basis
de jaarlijkse bijdrage voor een adoptiekind te verhogen. Voor een
eenmalige storting per jaar is het streefbedrag € 250,-. Voor een
maandelijkse bijdrage is het streefbedrag € 21,50.
De contributie voor gewone leden blijft gehandhaafd op € 60,-.
Indien de jaarvergadering het voorstel goedkeurt worden de bedragen die voor een adoptiekind naar Brazilië worden overgemaakt
dienovereenkomstig aangepast. Indien een bedrag hoger dan het
streefbedrag wordt overgemaakt wordt dit geboekt onder de post
collectieve adopties Indien een bedrag lager dan het streefbedrag
wordt overgemaakt wordt dit bedrag aangevuld uit de post collectieve adopties.
Na de ALV zullen wij alle leden verder informeren.
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