Toelichting staat van “BATEN en LASTEN”2019

BATEN
-VERHUUR
Sinds 2018 en 2019 verhuurt de Stichting 2 -kleine-huisjes in de stad Leeuwarden. De huur van
deze huizen gaat naar de Baten van St.Yttje. Op deze manier kan de Stichting langer blijven
bestaan. De kosten voor deze huisjes worden betaald door de Stichting.
DONATIES
-de oprichter van de Stichting en haar echtgenoot hebben donaties gedaan in 2019
LASTEN
-DAYCARE “BETA”dorpje vlak bij Bangarapet—100 km van Bangalore) loopt goed-20
kinderen hebben daycare inclusief 2 gezonde maaltijden met linzen/granen en veel groente! Vlees
zit niet in het menu-veel kinderen zijn Hindu. Ook is vlees duur en bewerkelijk. Ondertussen
kunnen de ouders werken. Voor de kinderen is er speelgoed—lego ea—Ze leren op een eenvoudige
wijze eigen taal en engels. Krijgen vaak kleding en vitamines als daar behoefte aan is. De ouderen
uit het dorp die geen familie hebben-mogen mee-eten.Ook krijgen deze ouderen iedere maand een
eetpakket. Voor de moeders wordt regelmatig een medische check-up georganiseerd-betaald door de
stichting Helping Hands.. Als er een medisch probleem is—wordt het moeilijk---mensen hebben
geen geld en geen ziektekostenverzekering en geen uitkeringen!.
Vrouwen hebben “Sangagroepen”-vrouwen die sparen krijgen het bedrag verdubbeld .Ze kiezen
zelf wat ze willen—koe kopen—winkeltje ea.Van de opbrensten gaan vaak de kinderen naar
school.Deze groepen worden steeds meer zelfstandig!
Zie ook:www.stichtingeenhandreiking.nl
-De bijdrage voor het jongerenproj.-via Chr.geref. Kerk -is voor TSUNAMIEWEES-jongeren-zij
hebben “familie en huis” verloren tijdens de Tsunami die India en Tailand trof. Hier wonen 20
jongeren.
-Voor Zuid Afrika ondersteunen we het IMMANUELPROJECT van de fam.Alkema. Zij
ondersteunen kwetsbare jongeren en ouderen
-In Dokkum wordt de DOREkerk ondersteund—mn voor de kwetsbaren in onze samenleving.
-Op PAPUA NW GUINEA (voorheen Austr.Nw Guinea) hebben we met familie-Austr.vrienden en
kerk het dorp “Kanabea” geadopteerd. Australie zorgt voor de medische kant en St Yttje voor de
scholen.Dit dorp heeft GEEN aanvoerwegen en GEEN electriciteit. Er is slechts een kleine airstripwaarop kleine toestellen kunnen landen—als het niet mistig of te winderig is.!Alles moet via de
lucht worden aangevoerd—een hele dure en tijdrovende bezigheid! Dit jaar konden we voor 4
“solarburn lights batteries” zorgen en “12 volt-solar panels and light” voor de school. De school
heeft ongeveer 500 leerlingen uit een -hele -wijde omgeving. In de week zorgen ze voor
“zichzelf”-”???na schooltijd! Met de zonnelampen kunnen de leerlingen ook s,avonds nog studeren.
Veel mensen hebben tekorten aan vitamines/mineralen m.n. jodium.We proberen hier iets aan te
doen! Mijn zus en nicht hebben een voedings-onderzoek gedaan—mogelijk krijgen we hulp op
basis hiervan!
Zie verder: www.pngfoundation.org.au St.Yttje doet hierin mee.

-STUDYMONEY project ondersteunt het Dahlitproject Secunderabad-Hyderabad. Dit is nu onder
de vleugels van de St Thomascathedral-Secunderabad. De cathedral heeft 2 scholen ---waarvan de
Amugudaschool de meest arme kinderen heeft.De ouders moeten ook iets meebetalen—bv 80 RP's
per maand (E1,-) Voor meeste “dayloners”is dat een probleem.Via “studymoney”wordt dat
opgelost—evenals een vervolgopleiding.Ook worden er leraren uit betaald—de kerk zorgt voor de
basis. De kinderen krijgen nu ICT-les—hiermee kunnen ze een betere baan krijgen. De kinderen
worden geselecteerd—meisjes en de meest arme kinderen gaan voor! Hier zitten hele heldere
“kopjes”tussen met biezondere gaven! De kerk en de bisschop houden toezicht op de scholen. Het is
een plezier om hier naar toe te gaan--! Hoe de kinderen genieten van de kans om naar school te
gaan en zichzelf te ontplooien!

De projekten worden regelmatig bezocht—er is een uitgebreide communicatie met India. Met PNG
is dat helaas nauwelijks mogelijk. Dit gaat alleen per sateliettel.via een “nonnenpost

Het is een plezier om iets terug te doen aan de maatschappij---wij zijn in West Europa erg
bevoordeeld!!! En we weten nauwelijks “hoe goed we het hebben”!!!
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