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Voorwoord jaarverslag 2018 Platform Wereldburgerschap  

 
Het platform beleefde weer een zeer druk en bewogen jaar.  De onder liggende stichtingen Amigos do 
Brasil,  Seva Sangam, Rafaël, Kumari, Hulp door Genade, Senehasa, en Global Exploration waren wereld 
wijd aan de slag om een kleine bijdrage te leveren aan een betere wereld en het bereiken van de 
Duurzaamheidsdoelen. Verder in dit verslag leest u hun verhalen. 
Ook in ons eigen Valkenburg zijn we in deze actief. 

Elke week, afwisselend van locatie, is er taalcafé voor statushouders en andere geïnteresseerden, 
binnen onze gemeente. Samen met De kerken aan de Geul, Gemeente Valkenburg, De Kunst- en 
Cultuurraad, Dialect vereniging Veldeke en Cultuur café Den Dwingel realiseerden we een imposant 
monument van Vrede in het hart van onze stad dat daar in september 1944 zo zwaar getroffen werd. 
Ook gaven we succesvol een gedichtenbundel uit : “In Vredesnaam”,  “Valkenburg en de Vrede”. 
Bij de afsluitende “Peace Ceremonie”  bij de uitwisseling van Global Exploration zongen niet alleen 
onze 85 gasten uit de twaalf Global Exploration landen maar een hele volle kerk mee “We are the 
world, we are the children”.  Monique en Charada uit Nepal zelfs in gebarentaal. 
In het streven naar verbinding ondersteunden we naar mogelijkheid de Stichting Struikelstenen 
Valkenburg bij hun activiteiten. We hielpen o.a. mee bij de herdenking van de Holocaustdag. 

De werkgroep Duurzaam Valkenburg ondersteunden we bij het schoonhouden van ons mooie 
Valkenburg. Het planten van bomen en hun campagne “Duurzaam” . 

Dit alles leidde er toe dat de Stichting Struikelstenen nu al deel uitmaakt van ons platform. Dat de werk 
groepen “Duurzaam Valkenburg” en  “Hulp voor Mexico” van Annemiek Kusters in gesprek zijn over 
verdere samenwerking. Met de werkgroep “We Do remember” spreken we over de invulling van de 
Dag van de Tolerantie op 16 november. 
Hoeveel uren waakten we niet samen bij het monument van vrede en vroegen de 
voorbijgangers,  Valkenburgers of hun gasten,  een wens te schrijven over Vrede.  En deze,  geschreven 
op een houten hartje of kerststerretje,  op te hangen aan de Boom van Vrede of de Kerstboom in de 
Kerk. 
In 2019 blijven we actief, wellicht nog meer dan ooit te voren. Monique Derwig hoopt haar SERC school 
in Kathmandu Nepal te mogen openen. Stichting Global Exploration neemt meer dan 600 jongeren 
mee naar steeds meer landen. 

En in Valkenburg ? 

Het Taalcafé draait op volle toeren, we willen steeds meer schoonmaakacties en bomenplantdagen 
ondersteunen. Het  Programma boek  ”Valkenburg Bevrijd” staat vol Vredesactiviteiten, mede door 
het Platform Wereldburgerschap georganiseerd. 
Ook geven we een Boek uit “Valkenburg Bevrijd“  75 Verhalen over de Inval in 1940, de bezetting en 
de Bevrijdingsdagen in september 1944. 
  

We zijn een kleine club maar “Samen” zijn we tot heel wat in staat. 

Jos Smeets 

Voorzitter Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul. 
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Jaaroverzicht 2018 Amigos do Brasil 
 

 
Activiteiten Amigos do Brasil Valkenburg aan de Geul in 2018 
 

Met een bestuur bestaande uit zes leden trachten wij de doelstelling 
van onze Valkenburgse Stichting Amigos do Brasil het jaar rond onder 
de aandacht te brengen van de gemeenschap in de gemeente 

Valkenburg, in de ons omringende gemeentes alsook in de rest van Limburg en daarbuiten. Doel is om 
donateurs en fondsen te werven waarmee een drietal projecten in het noordoosten van Brazilië, meer 
specifiek in Recife, Olinda en Campina Grande, kan worden gerealiseerd en in stand gehouden. 

 
De crèche in Campina Grande na de verbouwing 
 
Om onze doelstelling te realiseren hebben wij in 2018 de volgende activiteiten ondernomen. 
 
9 februari  2018: medewerking verleend aan de jaarlijkse sponsorwandeltocht door de brugklassers 
van het Stella Maris College in Meerssen, die traditiegetrouw plaats vindt op de vrijdag voor Carnaval.  
De opbrengst van deze sponsorloop, HElp een HAndje met je VOetje (HeHaVo) komt ten goede aan 
een vijftal goede doelen, waaronder ook Amigos do Brasil.  
 
22 mei 2018: aanwezig bij de overhandiging van de HeHaVo-cheques aan goede doelen door Stella 
Maris College. 
17 - 21 september 2018: deelname aan de Week van de Vrede en uiteraard aanwezig tijdens de 
bijzondere oecumenische viering in de H.H. Nicolaas en Barbara Kerk op 21 september bij gelegenheid 
van de Internationale Dag van de Vrede.     
 
Links de patio bij het eerste huisje in ons nieuwe project, de Sitio 

Ouro Verde, een soort 
vormingscentrum voor 
opvang van de mensen 
in de omliggende buur-
ten en beneden onze 
prachtige Eco-Oca, een 
ecologische hut voor 
vormingsactiviteiten 
 

 
 
 

 



Jaarverslag Platform wereldburgerschap 2018 Pagina 5 
 

 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 

24 november 2018: Aanwezig met een Amigos standje tijdens de kerstmarkt in De Laathof in Mesch-
Eijsden. 

 
9 december 2018: Deelname met een Amigos standje aan de kerstmarkt van de Stichting Nonke 
Buusjke in Schinveld. 
                                                                 
ALGEMEEN 
Om onze donateurs en sympathisanten te informeren over de voortgang van de projecten en 
zodoende ook (financiële) verantwoording af te leggen, versturen wij minimaal twee keer per jaar een 
nieuwsbrief.  
Ook onderhouden wij een website, www.amigosdobrasilvalkenburg.nl , waar alle relevante informatie 
over onze stichting kan worden gevonden. 
Het jaar door hebben wij een afgevaardigde binnen het Platform Wereldburgerschap van de Gemeente 
Valkenburg aan de Geul. 
Het jaar door vinden bestuursvergaderingen plaats. 
Het jaar door worden donatieverzoeken verzonden. 
Onze stichting is via een beschikking van de Belastingdienst sinds 2008 aangemerkt als ANBI 
gecertificeerde stichting. 

 
Het gehandicaptenproject in de wijk Mangueira, Recife     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Valkenburg aan de Geul, december 2018 

  

http://www.amigosdobrasilvalkenburg.nl/
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Jaaroverzicht 2018  Stichting Seva Sangam      

 

 

 

 

Voorjaar 2018   

In India begint in maart al schoolvakantie. Dit keer na stressvolle eindexamens. In India is namelijk een 
nieuwe eindexamenmethode in gebruik genomen. En dat was even wennen. Waarschijnlijk zal deze 
manier van examens afnemen op den duur wel een verbetering worden. 

In deze  vakantieperiode wordt er door de dames van ons bestuur in India veel tijd besteed aan het 
zoeken naar nieuwe Indiase sponsors, want dat is nodig omdat onze afbouw doorgaat.  Dit zoeken naar 
nieuwe Indiase sponsors verloopt succesvol. Vanaf dit jaar worden  er nog slechts  70 meisjes vanuit 
Nederland ondersteund. 

Op kantoor worden onze dames momenteel ondersteund door 2 jonge enthousiaste medewerksters, 
Yogeswari en Saraswathi, beiden zijn oud studenten van ons. Ze hebben een Higher Study achter de 
rug en zijn administratief heel goed onderlegd. Tevens zijn ze ook warden (verzorgster) van een interne 
groep. Een pittige taak, die ze met veel plezier vervullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het jaarverslag uit India, alweer de 70e editie 

Want Seva Sangam India bestaat 70 jaar, het is opgericht in 1948 na de gewelddadige  dood van 
Gandhi. Het jaarverslag gaat over de lagere en middelbare school en over de kostschool. Ieder jaar 
worden wij als Nederlandse donateurs daar uitgebreid in vermeld en bedankt.  In dit jaarverslag  ook 
veel informatie over de school, waar onze gesponsorde meisjes ook op zitten. Erg leuk om te lezen is 
over de vele buitenschoolse activiteiten en clubs die de school aanbiedt. B.v. Yoga,  Padvinderij, Junior 
Rode Kruisgroep, Red Ribbon Club, Kinderrechtenclub, Verkeersveiligheidsclub, Gymnastiekclub, 
Milieuclub en ook literatuur clubs in Engels en Tamiltaal. 

Totaal werken er zo’n 50 personeelsleden ten behoeve van onze organisatie, vooral dus voor het 
kostschoolgedeelte. Dit is keukenpersoneel, verzorgsters (wardens) schoonmaaksters, kantoor-
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personeel. Maar ook bewakers. En iedere week komt er een dokter of verpleegster langs voor alle 600 
interne meisjes. B.v. voor gratis ogencontrole enz.  

Iedere dag wordt er door de keukenbrigade voor 600 interne meisjes 3 maal daags gekookt, een hele 
klus. Volledig vegetarisch, met wel peulvruchten, vooral linzen. En natuurlijk groenten. De dames 
beginnen s’nachts om 4 uur  met het ontbijt te koken en om 9 uur gaan ze al weer verder om de lunch 
voor te bereiden. Tussendoor zijn er dan wel wat rustuurtjes. Maar wel dus 7 dagen per week. Heel af 
en toe sponsort een bedrijf of een particulier een lunch voor 600 meisjes, die dan bezorgt wordt. De 
keukenploeg heeft dan een paar uurtjes extra rust en  de meisjes hebben dan een keer een  een beetje 
afwisseling en  gevarieerdere maaltijd. 

 

Najaar 2018    

Die stond in het teken van de voorbereiding van ons bezoek aan Seva Sangam in januari 2019.  Dit 
wordt ons laatste bezoek, het afscheid nemen zal niet meevallen. In ons volgend jaarverslag zullen we 
hier meer over vertellen. 

Namens de Stichting Seva Sangam: Hub en Mieke Aussems 

STICHTING SEVA SANGAM  

Secretaris:  Mieke Aussems- van de Beek   
E-mail:  aussemsbeek@hotmail.com 
Website: www.sevasangam.nl 
Tel.nr:  043-6040805 
                

mailto:aussemsbeek@hotmail.com
http://www.sevasangam.nl/
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Jaaroverzicht 2018 Stichting Rafaël  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De belangrijkste gebeurtenis in 2018 was wel onze reis naar Armenië eind mei (op eigen kosten) met 
drie personen van het bestuur: Suren, Theja en Jose, vergezeld van fotograaf Nico Bastens en zijn 
vrouw Vera. 
Een reis met veel emotionele momenten zoals de 
opening van het “Frans van Hellemondt” park en 
speeltuin in Charentsavan (ter nagedachtenis 
aan de oprichter van onze stichting) met muziek 
en heel veel kinderen die getrakteerd werden op 
ijs en een barbecue. 
En natuurlijk de vele bezoeken aan ‘onze’ 
kinderen samen met de contactpersonen ter 
plaatse waarbij de armoede en erbarmelijke 
levensomstandigheden de noodzaak van onze en 
uw hulp weer eens bevestigden. (Lees meer op 
www.strafael.nl in de nieuwsbrief van juli 2018). 

 
 

Ons hoofddoel is en blijft (naast diverse projecten) 
het ondersteunen van deze arme, zieke en/of 
gehandicapte kinderen. Hun levensomstandigheden 
zijn niet verbeterd sinds wij in 2002 onze stichting 
oprichtten, integendeel veel van hen wonen nog 
steeds in containers, met hele gezinnen, sinds de 
grote aardbeving in 1988! Door de grote 
werkloosheid is er geen geld voor goede voeding, 
medicijnen of scholing. 
 
 

Daarom startten wij in november een nieuw project voor preventief medisch onderzoek. Veel van onze 
kinderen lijden aan ondervoeding, vitaminegebrek en ijzertekort. Opgespoord en behandeld in een 
vroeg stadium kan dit ernstige ziekten en afwijkingen voorkomen en is dus heel belangrijk. 
Door enkele royale giften van o.a. de stichting Rinévé uit Hulsberg en de verjaardagsopbrengst van een 
80-jarige zijn wij al kunnen starten met de eerste onderzoeken. (Zie www.strafael.nl onder medisch 
project).  
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Door de opheffing van de Wereldwinkel Valkenburg 
ontvingen wij samen met de andere leden van het 
Platform Wereldburgerschap een donatie waarmee wij 
een opleiding in traditionele handarbeid starten in de 
stad Gavar in Armenië, met als doel een het opzetten 
van een handarbeidwinkel door werkloze jongeren. De 
werkloosheid bedraagt meer dan 60% en treft vooral 
jonge mensen. 
In oktober werd door het bestuur weer een tuintreffen 
in Vilt georganiseerd, waarvan de opbrengst bestemd is 
voor het a.s. zomerkamp in 2019. Onze 66 kinderen 
mogen dan weer een weekje op vakantie, een hele 

gebeurtenis in het leven van kinderen die nooit buiten hun kleine leefomgeving komen! 
 
Daarnaast waren er onze terugkerende bezigheden zoals viermaal een algemene en tweemaal een 
extra (tuinfeest) vergadering. Tweemaal 
uitbrengen van onze nieuwsbrief. 
Deelname aan vergaderingen en 
activiteiten van het Platform 
Wereldburgerschap o.a. in de vredesweek 
en kerstweek. 
Het bestuur bestaande uit Suren Karian, 
José Hendrix, Theja Hendrix, John Moonen, 
Karel Majoor, Bert Houtbeckers en Cobie 
Bos, dankt allen die ons ondersteunen en 
met raad en daad in 2018 weer bijgestaan 
hebben als donateur, vriend of vrijwilliger. 
 
Ook onze vier zeer toegewijde en betrouwbare contactpersonen te weten:  
Husik Meltonyan in Charentsavan 
Mariam Marukyan in Vanadzor 
Lala Mneyan in Yerevan 
Mariam Sahakyan in Gyumri 
die 'onze' kinderen en families uitzoeken, bezoeken en begeleiden, danken wij hartelijk voor hun 
geweldige inzet. 
Namens het bestuur stichting Rafaël 
José Hendrix, covoorzitter 
 
 
In 2002 opgericht door Frans van Hellemondt 
Corr.adres/secretariaat: Geulgracht 28, 6325 AN Vilt. Tel.: +31 (0)43 604 09 08 
KvK:14072927- IBAN: NL39 INGB 0680340246 – 
BIC: INGBNL2A 
www.strafael.nl – strafael@xs4all.nl 

ANBI = RSIN 
    nr. 8107.81.670 
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Jaaroverzicht 2018 Stichting Kumari 

 

Het speerpunt in ons werk bleef ook dit jaar gelijk: de zelfstandigheid van de verschillende project 
partners, het verlenen van zorg aan kinderen met een handicap in de landelijke gebieden in het kader 
van ons ‘Shine-project’ en training van de teams.  

In 2018 werkten we samen met de Kavre deaf school in Banepa, Manav Sewa Sadam in Sankhu en de 
S.E.R.C. school in Chapagaun. Incidenteel waren we actief binnen Khagendra new Life Center in 
Kathmandu. 

Het bouwproject van de S.E.R.C.-school vroeg ook in 2018 veel aandacht. 

Men heeft met man en macht gewerkt om op 2 januari de SERC-school weer open te laten gaan. 
Weliswaar moest er veel geïmproviseerd worden. Ons respect voor de inzet van het team en 
management van de S.E.R.C.-school! 

 

 

kinderen kregen les in 
geïmproviseerde klaslokalen   

 

de aanleg van de tijdelijke 
keuken 

 

les buiten in de zon maar toch 
nog erg koud! 

 

 

 

Op de tekening hiernaast ziet u in groen 
gearceerd het gedeelte van het gebouw dat 
al klaar is en gebruikt wordt.  

Het rood gearceerde gedeelte moet nog 
gerealiseerd worden. 
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Bezoek projectpartners maart 2018 

Van 16 tot 31 maart bezochten vier bestuursleden onze projectpartners in Nepal. Zoals altijd weer een 
indrukwekkende emotionele reis. Een uitgebreid beeldverslag kunt u vinden in de blog op onze website 

Het belang van samenwerking met collega stichtingen zoals Nepal Child Trust, Stichting Veldwerk, 
Sukhi home, komt steeds weer naar voren. 

 

Tijdens deze reis ontmoetten we in Sam’s restaurant in 
Kathmandu een aantal oud-leerlingen van de school voor 
doven in Naxal. 

Na jaren lang door ons gesponsord te zijn, hebben ze een 
plekje in de maatschappij gevonden. Ze werken als obers in 
dit restaurant. 

 

Hiermee is voor ons, de soms gestelde vraag “Wat heeft het 
voor zin om deze kinderen te sponsoren?” beantwoord. Zeer 
zeker heeft het zin, want je zet hiermee een deur open naar 
een betere toekomst! 

 

 

Binnen het werk van alle drie onze projectpartners is de voorbereiding op een zo actief mogelijke 
deelname aan het leven, heel belangrijk. 

 

Stiena Ruypersprijs voor onze voorzitter 

 

 

In 1919 werd Stiena Ruypers als wethouder geïnstalleerd in de gemeente Valkenburg. Hiermee was ze 
de eerste vrouwelijke wethouder van Nederland. Vandaar dat nu sinds 1998 elke 2 jaar op de 
Internationale Vrouwendag op 8 maart in de gemeente Valkenburg de Stiena Ruypersring wordt 
uitgereikt aan een inwoner, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor eMENSipatie, gelijkwaardigheid 
voor iedereen. Deze keer viel de eer te beurt aan onze voorzitter Monique Derwig, vanwege haar werk 
voor stichting Kumari en het Platform Wereldburgerschap te Valkenburg.  

 

Bezoek door twee scholen vanuit de stichting Global Exploration/ Schimmert.  
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Op 8 juni werd er vanuit de stichting Kumari een drietal presentaties verzorgd op de ‘Ready2Go’ 
bijeenkomst van Global Exploration. Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse 
jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een 
gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen.  

En vijftigtal leerlingen van twee middelbare scholen, de Bernhard Lievegoed school uit Maastricht en 
het Grotius college uit Heerlen hebben in juli de S.E.R.C.-school bezocht. 

 

   

 

In de Kavre Deaf school is men drukdoende met een uitbreiding van de school met twee klaslokalen. 
Dit is hard nodig aangezien het leerlingenaantal de laatste jaren groeit omdat men steeds meer 
kinderen in de berggebieden van het district Kavre bereikt. We hebben als stichting besloten om geen 
financiële ondersteuning te geven aan dit bouwproject aangezien we ons moeten/ willen focussen op 
het bouwproject in Chapagaun.  

We sponsoren binnen deze school 38 leerlingen met een day of full 
scholarship. 

Het enthousiaste team werkt goed aan de ontwikkeling van de 
kinderen. In vergelijking met vroegere jaren gaan steeds meer 
leerlingen naar vervolgonderwijs of stromen (met buddy) in binnen 
het reguliere voortgezet onderwijs. Naast de schoolvakken is er tijd 
voor creativiteit. 

 

Binnen de SERC-school blijft de intensieve training van kinderen doorgaan met uitmuntend succes.  

Ook in 2018 maakte stichting Kumari deel uit van het Platform Wereldburgerschap. 

 

Stichting Kumari 
ANBI goedgekeurd 
Secr.: Prinses Christinalaan 42 
6301 VZ Valkenburg aan de Geul 
www.stichtingkumari.nl 
IBAN: NL80 RABO 0152816267 
 

 

http://www.stichtingkumatri.nl/
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Jaaroverzicht 2018 Stichting Hulp door Genade 

 

Stichting Hulp 

Door Genade  
t.b.v. Roemenië 

 
Een terugblik van de activiteiten in 2018. 
 
 
In Maart heeft weer het jaarlijkse transport plaatsgevonden. Veel materiaal 
van de firma Oprey uit Margraten en fam Schreurs van Hof van Ulvend. 
Goederen die verdeeld werden onder de arme Roma mensen. Het transport 
werd wederom gesponsord door Dhr. Anker van de firma A Ware food 
groep. Hartelijk bedankt namens de stichting en de mensen uit Roemenië 
voor uw hulp.  
 
In de maand juni en oktober zijn er studenten van de Universiteit uit Breda geweest die geholpen 
hebben met verschillende projecten in het zigeunerdorp Geoagui en Orastie. Dit project staat onder 
leiding van Jan en Gerry Aarts, Stichting hulp door Genade en Tijs en Jessica Priem, Stichting Pelunca. 
Door de stichting Pelunca is er een gebouw aangekocht voor dagopvang van de zigeunerkinderen. Er 
moet nog wat aan opgeknapt worden. Dit project wordt ook ondersteund door de Stichting Hulp door 
Genade en natuurlijk uw hulp. Zonder uw bijdrage kunnen veel dingen niet tot stand komen.  
 

 
 
De studenten waren onder de indruk van de armoede onder de bevolking op een afstand van 1700 km 
van huis. 
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Kinderen die geen onderwijs krijgen en daardoor weinig uitzicht hebben voor een goede toekomst. 
Ouders die hun kinderen niet kunnen helpen daar zij zelf ook geen onderwijs gevolgd hebben. Geen 
voldoende kleding en schoolartikelen dan ook niet naar school. 
De studenten hebben de kinderen een geweldige week bezorgd met spel en animatie, weer 
verschillende huisjes opgeknapt en voedselpakketten uitgedeeld aan de gezinnen en ouderen. 
Hartelijk dank aan de studenten voor hun inzet en enthousiasme . 
 
 
 
Eind juni hebben 25 kinderen vanuit het jeugdhuis 
Halta in Cugir drie geweldige vakantiedagen gehad in 
Romos, met spel, sport, knutselen enz. Ze kwamen 
vóór het ontbijt en gingen na het avondeten naar 
huis. De begeleiding werd mede verzorgd door de 
samenwerkende stichting Phoneo.  
 
In de maand juli zijn 6 Amerikaanse vrijwilligers 
geweest die weer andere kinderen een fantastische 
week hebben bezorgd. 
 
 
 

Eind Juli zijn 40 kinderen uit de stad Boekarest op 
vakantie geweest in Hollands Hof, Romos. Het 
verblijf wordt grotendeels gesponsord door de 
Stichting Wees een Lach en door de Stichting Hulp 
door Genade. Deze kinderen genieten van de 
natuur en de aandacht die ze krijgen met sport en 
spel en onbezorgd kunnen spelen. 
Wilt u een van de vakantieprojecten ondersteunen 
zodat we meer kinderen kunnen laten genieten van 
een zorgeloze week , meldt dan bij uw gift 
“kindervakantiewerk”. De lach van de kinderen is 
het waard. 
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Zijn er groepen, scholen of kent u iemand die ook een project wil doen, neem dan contact op met de 
stichting om de mogelijkheden te overleggen.  

 
 

Augustus: de maand van de Top Cauberg Challenge. De 
wielrenners brachten met hun sportieve prestatie weer 
een mooi bedrag bijeen voor het jeugdhuis in Cugir 
draaiende te houden. De samenwerking met de 
stichting Phoneo verloopt zeer goed. Elke week komen 
er totaal ongeveer 40 kinderen in verschillende 
groepjes bijeen en worden ze geholpen met hun 
huiswerk en andere probleempjes . 
Er is een voetbal elftal opgezet en er zijn verschillende 
creatieve activiteiten. Voor het project Bread to Live 
kunnen nog altijd mensen zich aanmelden. Het helpt de 
kinderen in hun dagelijkse voorzieningen.  

 

 

 

 
 
September: de scholen startten. Ook nu heeft de 
fam. Van Eck samen met vrienden weer gezorgd 
dat bijna honderd kinderen werden voorzien van 
een schoolpakket. Dit verdient een dikke pluim. 
Bedankt voor de hulp en inzet. 
 
Zonder al uw hulp en inzet kan de Stichting deze 
projecten in Roemenië niet runnen. Samen 
kunnen we de kinderen een beetje vreugde in hun 
leven brengen en helpen naar een betere 
toekomst. 
 
 
 
Namens de kinderen en de Stichting hartelijk bedankt en we hopen dat ook het komende jaar weer op 
uw steun te mogen rekenen. 
 
- We zijn ANBI gecertificeerd 
 
- Als u ons wilt ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op ABN/AMRO stichting 
 
Hulp door Genade IBAN: NL 28 ABNA 0515679410 
Het bestuur Stichting Hulp door Genade 
Secr. Gerry Aarts 
Email: info@stichtinghulpdoorgenade.nl 
 
 
 

mailto:info@stichtinghulpdoorgenade.nl


Jaarverslag Platform wereldburgerschap 2018 Pagina 16 
 

Jaaroverzicht 2018 Stichting Global Exploration   

 

“TOGETHER ONE WORLD!” 
 

Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder 
ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren 
te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. 
SGE neemt dan ook het organisatorische gedeelte van het gezamenlijke project tussen scholen voor 
haar rekening. De stichting heeft geen winstoogmerk. Xplore is 
een project georganiseerd en uitgevoerd door Stichting Global 
Exploration, in samenwerking met 22 middelbare scholen uit 
Limburg en daarbuiten.  
Ons motto is: “Together one World!” 
 
JAARVERSLAG OVER 2018 IN VOGELVLUCHT   
 
Stichting Global Exploration 

 
o  Xplore: In totaal reisden 20 scholen 

met 440 leerlingen 72 docenten en 16 
artsen naar Cambodja/Thailand; 
China; India; Indonesië; Mongolië, 
Nepal, Peru Tanzania, Zuid-Afrika en 
Papoea 

 
o     Xplore Europe: in 2018 kwamen in 

totaal 385 Chinese en 25 Indonesische 
jongeren naar Nederland, basisschool 
en middelbare school 

     
o     6 Nederlandse docenten gingen op 

docenten uitwisseling naar Kaapstad met ons Global Teachers project 
 

o     Wereldburgers in dop. Er werden in totaal 48 lessen wereldburgerschap gegeven op 12 
Basisscholen. 

o     Trainingen Alle groepen kregen van het SGE-team trainingen in: 
          

* Interculturaliteit: Better Care Network, Volunteer Correct, Defence for Children 

* De sustainable development goals 

* De crewactiviteiten voor de crews: Health, Culture, Education and Nature. 
 

* After Travel Experience 
 

* Draagvlakversterking 
 

* Alle trainingen staan ter inzagen voor docenten op de dropbox van SGE. 
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o     MijnSGE: een digitale portal waar alle 
deelnemers hun gegevens kunnen bijhouden 
 
o     Scholen voor scholen 
 
In samenwerking met Wilde Ganzen werd in 2018 € 
173.936,38 besteed aan de bouw van dorpsscholen, 
het planten van bomen, het verzorgen van teach the 
teacher trainingen.  
Beleids speerpunten 2019: 
·        
Verder opbouwen van financiële reserves 
·          
Verder uitbreiden van SGE scholen 
·          
Verdere verbetering als inhoudelijk en dienstverlenende professionele instelling 
 
Global groet,  
 
Mervyn Smeets 
Stichting Global Exploration 
Directeur 
www.global-exploration.nl 
06-22463413 
 

 
 
 

http://www.global-exploration.nl/
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Jaaroverzicht 2018 Stichting Senehasa 

 

Dit jaarverslag begint met de trieste mededeling dat we van onze jarenlange 

voorzitter, de heer Ton Kleinjans, op 12 mei voorgoed afscheid hebben 

moeten nemen. Na een lang ziekbed heeft Ton de strijd moeten opgeven. Hij 

heeft veel voor de stichting Senehasa betekent en heeft zich voor de volle 

100% ingezet voor de arme ouderen van het Senior Home te Baddegama. 

Ook als architect van dit project heeft hij een duidelijk stempel gezet op dit 

prachtige project.   

Mede als eerbetoon aan Ton, verklaarde de partner van Ton zich bereid zijn 
taken voort te zetten. Marion Kleinjans-Pieters fungeert vanaf nu als 
voorzitter van onze stichting.  

SENIOR HOME   
 Het door ons in het jaar 2009 geopende Senior Home Senehasa, 

dat uit 4 groepswoningen en een hoofdgebouw bestaat, ligt er 

schitterend bij. Er wonen nu 31 mensen, die aangewezen zijn op 

een ondersteunende woonomgeving omdat zij veelal dakloos 

waren en niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De 

bewoners voelen zich er prima thuis, zien er gezond en goed 

verzorgd uit en zijn dankbaar hier te mogen wonen.   

Dankzij onze vaste donateurs, enkele adopties, maar ook door 
een aantal bijzondere donaties konden wij het gehele jaar 
voldoen aan de financiële verplichtingen (voeding en 
huisvesting)  

voor het Senior Home Hospital. Bovendien hebben wij hierdoor ook een nieuwe afrastering (kosten            
€ 6700,00) kunnen laten aanleggen naast de keuken en aan de rechterkant van het complex. Nu 
kunnen er geen beesten, maar ook mensen van buitenaf niet zo maar het terrein betreden.  

 BEZOEK SRI LANKA EN DIVERSE ACTIVITEITEN 

Van 13 april t/m 28 april jl. bezocht onze secretaris Jo samen met een 5-tal gasten het Senior Home 
in Baddegama. En zoals vrijwel elk bezoek werden de bewoners verrast met een aantal activiteiten, 
zoals:  

- pelgrimstocht naar de boeddhistische tempel in Kalutara  

- diverse workshops in het hoofdgebouw  

- strandwandeling in Hikkaduwa  

- diner in hotel Ranmal te Hikkaduwa  
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VERGADERINGEN, LEZINGEN EN MARKTEN   
Het afgelopen jaar kwam het bestuur viermaal in vergadering bijeen.  Daarnaast verzorgden wij als lid 

van het platform Wereldburgerschap diverse lezingen over ons project en wel:  

- voor de Zonnebloemgroep Valkenburg  

- voor de Zij-Actiefgroep te Vaals  

- huiskamers Valkenburg a/d Geul  

- voor VMBO Maastricht en de vd Looij Foundation in het gemeentehuis te Maastricht  

  

Ook stonden wij een aantal malen op de markt om producten 
uit Sri Lanka en de eigen zelfgemaakte jamsoorten te verkopen 
voor het Senehasaproject:   

  

- de St. Rosamarkt in Sibbe  

- in de Heemtuin te Valkenburg a/d Geul  

- op de St. Rochusmarkt te Hulsberg  

- de wintermarkt in zorgcentrum Oosterbeemd  

- de kerstmarkt in huize St. Anna te Welten  

Daarnaast mochten we onze producten (o.a. de Senehasajam) 4 maanden lang 
aanbieden via een vitrine in het museum van het Land van Valkenburg, waarvoor hartelijk dank.  

  

AKKARAVISSA JUNIOR SCHOOL, LOTUIS HOME EN ST. VINCENT’S HOME  

  

Buiten de aandacht voor ons eigen project hebben wij 
het afgelopen jaar ook zijdelings onze betrokkenheid 
getoond bij een aantal andere projecten. Zo hebben wij, 
dankzij enkele bijzondere giften, op de Akkaravissa 
Junior School te Pinkanda Dodanduwa alle 178 kinderen 
kunnen voorzien van een rugzak met inhoud. Bovendien 
bezochten wij Lotus Home, een tehuis voor 
gehandicapte meisjes, en 
voorzagen hen van een 
voedselvoorraad voor enkele  

maanden vooruit. En zoals elk jaar gingen we ook weer bezoek in het St. 
Vincent’s Home te Maggone, een project van paters Oblaten. Samen met 
pater oblaat Gerard van den Beuken konden we ook hier een mooie donatie 
doen ter ondersteuning van de opvang van de vele jongeren die daar een 
interne opleiding volgen om later te kunnen terugkeren in de maatschappij. 
Bovendien is er in St. Vincent’s Home opvang van arme ouderen, net als ons 
Senior Home.                               
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VREDESVLAM  
  

Als lid van het platform Wereldburgerschap Valkenburg a/d Geul zetten wij ons ook 
in voor de duurzaamheidsdoelen. Een van die doelen is Vrede. Om daar in Valkenburg 
a/d Geul blijvend aandacht op te vestigen werd een werkgroep Vrede opgericht, waar 
ook wij deel van uitmaakten. Op vrijdag 21 september werd voor de kerk een 
Vredesmonument onthuld en zal hopelijk mensen inspireren meer met vrede bezig te 
zijn en de mensen die naar vrede verlangen bemoedigen.  

DONATIES EN ADOPTIES   
Van de stichting Rinévé uit Hulsberg ontvingen wij 

een prachtige gift van € 1.285,00 en bij de opheffing 

van de Wereldwinkel Valkenburg kregen we via het 
platform Wereldburgerschap een mooi bedrag van € 

625,00 ter besteding aan ons project. Wij waren hier 

erg blij mee en konden deze bedragen direct inzetten  

bij de realisatie van de nieuwe afrastering rond het 
Senehasaterrein, waarvoor hartelijk dank.   

                                                                                                                                    

  

 

 

 

Tot slot een woord van oprechte dank aan al diegenen die ons in het jaar 2018 weer een warm hart 
toedroegen, waardoor we nog steeds aan onze morele verplichting richting de kansarme ouderen in 
Sri Lanka kunnen voldoen. Wij hopen ook op dezelfde wijze in 2019 op onze donateurs te kunnen 
rekenen.   

                                        

Het bestuur van de stichting Senehasa ziet er nu als volgt uit:   

   

Voorzitter   - Marion Kleinjans-Pieters 

Secretaris/Vicevoorzitter                             - Jo Knubben  

Penningmeester            - Jan Willems    

Bestuurslid/Website         - Ivo Benders  

Bestuurslid     - Miriam Caelen-Jongen  

  

Secretariaat: Spoorlaan 21, 6301 GB Valkenburg LB   
Tel:  +31(0)43 6012021 of +31(0)6 555 15 499                                
jo.knubben@gmail.com  

Website: www.senehasa.nl  

IBAN: NL 68 ABNA 0544154592          

 

 

 

http://www.senehasa.nl/
http://www.senehasa.nl/
http://www.senehasa.nl/
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Jaaroverzicht 2018 Taalcafé Valkenburg 

 
 
Het Taalcafé in Valkenburg is bedoeld voor statushouders en  inwoners  van 
Valkenburg en omliggende gemeenten, die het Nederlands willen oefenen en 
verbeteren en ook hun netwerk willen uitbreiden. Wij proberen dat  op een 
gezellige manier te doen  en onder  begeleiding van Nederlandse vrijwilligers.  

Ook voor vragen over bijvoorbeeld het invullen van een formulier, huiswerk of 
schrijven van brieven kan men bij ons terecht. Er wordt gezorgd voor koffie en 
thee en er is opvang voor de kinderen. De Taalcafé-avond was in 2018 om de 14 
dagen op donderdagavond van 19.00-21.00 uur in de “Gasterie” van  Sevagram Zorgcentrum 

Oosterbeemd (in 2019 in de even weken dezelfde locatie). Het 
is het eerst  jaar dat wij Oosterbeemd als locatie hebben en we 
kunnen niet anders zeggen dat het uitstekend bevallen is. 
Gezellig, gastvrij, goede akoestiek en voldoende 
mogelijkheden om met de mensen te praten en te oefenen.  

De bezoekersaantallen variëren soms sterk, van enkele mensen 
gedurende de Ramadan of  slecht weer tot 30 personen in de 
zomer. Taalcafé heeft ook in 2018 een 10-tal statushouders aan 
een vaste (taal-)coach geholpen, hetgeen zijn uitwerking heeft  

op de soms mindere bezoekersaantallen. Deze individuele taalcoach begeleidt de mensen intensief, 
een of twee keer in de week bij de mensen thuis en vaak niet alleen op taalgebied. 

In het  afgelopen jaar hebben wij enkele taalhulpmiddelen kunnen aanschaffen. Het betreft een 
maandelijkse krant, geschreven in eenvoudiger Nederlands en die inspeelt op de actualiteit.                    

En ook een 40-tal beeldwoordenboeken, die we  door een extra subsidie van de Gemeente Valkenburg  
aan de gezinnen hebben kunnen uitdelen. 

Op initiatief van de Gemeente Valkenburg hebben wij een bijeenkomst gehad van alle Taalcafé’s van 
de regio. Deze bijeenkomst had tot doel om elkaar wat te leren kennen en om ervaringen uit te 
wisselen. Deze bijeenkomst was heel goed bezocht met 50 deelnemers. Komend jaar willen we daar 
een vervolg op geven maar met een kleiner aantal deelnemers. 

Als Taalcafé zijn we  dit jaar enkele malen te gast geweest bij de 
bibliotheek in Valkenburg, hetgeen van beide zijden heel goed 
bevallen is. De vraag diende zich dan ook aan of  nadere 
samenwerking mogelijk zou zijn. Vanuit statushouders kwam ook 
de vraag of het mogelijk zou zijn om elke week Taalcafé te 
houden. Daarom hebben we besloten om met een aantal 
vrijwilligers in 2019 te starten met een Taalcafé-ochtend, op de 
woensdagochtend in de oneven weken van 10.00 tot 12.00 uur. 

Namens de werkgroep Taalcafé Valkenburg van Platform Wereldburgerschap 

Frans Jansen 

Coördinator Taalcafé  
Tel. 043-6016655 
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Kerststerretjes in de gemeente Valkenburg aan de Geul  
 

 

In de donkere dagen voor Kerst is er door het platform 
Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul voor de derde keer 
voor het feest van het licht en vrede (Kerstmis) en Nieuwjaar een 
z.g. sterretjesactie gehouden. D.w.z. zoveel mogelijk mensen werd 
de mogelijkheid gegeven om hun kerstwens op een (papieren) 
sterretje te schrijven om deze vervolgens op te hangen in de 
kerstboom thuis, in de kerk, op school, of in het zorgcentrum. En 
……… door zeer velen werd hier gevolg aan gegeven.  Op de diverse 
scholen, zorgcentrum Oosterbeemd en aan de ingang van de St. 
Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg aan de Geul werden 
sterretjes uitgedeeld.  Gedurende een aantal dagen voor de Kerst 
konden de vele kerkgangers (w.o. een grote hoeveelheid gasten) 

hun wens op zo’n sterretjes schrijven. Deze werden allemaal opgehangen in de diverse 
kerstbomen naast het altaar in de kerk. Het werden er zoveel (1600) dat diverse sterretjes aan 
beide zijden beschreven werden met een kerstwens.  

Enkele van deze wensen:  

o Veel geluk en gezondheid 
o Dat iedereen mag genieten van de kleine dingen 
o Vrede op aarde 
o Alle mensen Vrede en Gezondheid 
o Dat de kinderen gezond en gelukkig zijn 

 
 
o Dat alles weer goed mag komen 
o Vrede geen verdriet 
o Vrede, een klein feestje is al 
     genoeg 
o Goede verstandhouding tussen 
     onze kinderen en  kleinkinderen 
o Vrede, verdraagzaamheid en 
     Liefde in deze wereld 
o Respect voor alles wat leeft 
o Vrede voor alle kinderen in 
     oorlogsgebied 
 
 

Jo Knubben. 
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Vredesvlam werd een Vredessymbool 

Iedereen heeft iets met VREDE. Maar jammer genoeg wordt de mens meer geconfronteerd met 
geweld en onvrede. Sinds haar oprichting in 2011 ijvert het platform Wereldburgerschap Valkenburg 
aan de Geul voor realisatie van de Millennium- en Duurzaamheidsdoelen. Een van deze doelen is 
VREDE. VREDE in eigen hart, VREDE in Valkenburg aan de Geul, VREDE wereldwijd.  Bij het doven van 
de vredesvlam hartje Valkenburg op 21 september 2016, Internationale Dag van de Vrede, opperde 
Burgemeester Martin Eurlings het idee om te proberen de vlam eeuwig brandend te houden, zodat 
iedere bewoner van Valkenburg en iedere gast vele malen de vredesvlam ontmoet en uitgenodigd 
wordt na te denken over die VREDE. 
 
In samenwerking met de Kunst en Cultuurraad werd aan de Valkenburgse kunstenaars gevraagd een 
ontwerp te maken voor een kunstwerk, waarin de vlam is verwerkt. Het monument zou geplaatst 
worden op het grasveld van de Sint Nicolaas- en Barbarakerk tegenover de Geulpoort. De kosten 
voor het ontwerpen, maken en plaatsen van het kunstwerk werden geraamd op ca. Euro 40.000,00. 

Om in Valkenburg blijvend de aandacht te vestigen op VREDE werd een “Werkgroep Vrede” 
opgericht die een monument voor de vrede heeft gerealiseerd in het hart van de stad: “de 
Vredesvlam”. Weliswaar geen brandende vlam (veel te hoge kosten), maar wel een prachtig 
kunstwerk. 
Met dit monument wilde de werkgroep het geluid van vrede versterken en stem te geven aan een 
ieder die naar vrede verlangt. Het monument werd op vrijdag 21 september 2019  – tijdens de 
internationale week van de vrede – onthuld en zal mensen inspireren meer met vrede bezig te zijn en 
de mensen die naar vrede verlangen bemoedigen. 

Jo Knubben 
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Plannen platform Wereldburgerschap voor 2019: 

 

* Eigen activiteiten aangesloten verenigingen  

o Uiteraard gaan de Amigos do Brasil in Brazilië, Stichting Seva Sangam in India, Stichting Rafaël 

in Armenië, Stichting Kumari in Nepal, Stichting Global Exploration in steeds meer landen (14), 

stichting Senehasa in Sri Lanka en Stichting Hulp door Genade in Roemenië door met het vele 

goede werk in genoemde landen om beetje bij beetje de wereld te maken zoals deze behoort 

te zijn. We zijn blij de Werkgroep Mexico van Astrid Kusters te mogen verwelkomen die zich 

wil inzetten voor de slachtoffers van de aardbeving in Mexico.  

* Taalcafé   

o Net als vorig jaar wil het taalcafé wekelijks bijeenkomen en vluchtelingen, en statushouders 

en andere geïnteresseerden binnen de gemeente te helpen met hun taal en te integreren. In 

de bibliotheek Valkenburg in de oneven weken op woensdag van 10.00 – 12.00 uur en in 

Zorgcentrum Oosterbeemd in de even weken op de donderdagavond van 19.00-21.00 uur. 

* Ondersteuning jongeren uit de gemeente bij hun activiteiten wereldwijd 

o Het Stella Maris College  reist dit jaar met liefst twee groepen (60 leerlingen) naar Peru. Daar 

willen zij Frederique Kallen van de Stichting  Mamitas in Peru helpen bij de opvang van 

straatkinderen in Ajaccio. Ook vertrekken twee Global Plus groepen met Valkenburgse 

studenten naar Bhutan en Oeganda om deze landen op te nemen in de Global 

Explorationfamilie zodat volgend jaar schoolgroepen daar aan de slag kunnen. 

* Lessen Draagvlak wereldburgerschap op de basis- en middelbare scholen.  

o Het platform blijft streven om zoveel mogelijk Valkenburgse kinderen en jongeren te 

betrekken bij wereldburgerschap. Dit door het geven van lessen op scholen, workshops in 

bibliotheek en activiteiten in huizen voor senioren en werkdagen in de natuur. 

* Verhalen over wereldburgerschap en duurzaamheidsdoelen.  

o In samenwerking met Sevagram wil het platform ook lezingen organiseren in “Huiskamers” en 

of Seniorhuizen. Verhalen over projecten in de wereld. Over ”Struikelstenen” in Valkenburg en 

over hoe ons Valkenburg Schoon en Duurzaam te maken en te houden.  

* Explore Europe.  

o Steeds meer buitenlandse landen bezoeken in samenwerking met Global Exploration ons land. 

Bezoeken Valkenburg en werken in onze natuur. Vertellen over hun cultuur op scholen. Staan 

stil bij oorlog en vrede tijdens een bezoek aan het Eyewitness museum in Beek, het Amerikaans 

Kerkhof in Margraten en het monument van Vrede in Valkenburg. 
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* Activiteiten stichting Struikelstenen 

o De ”Stichting Struikelstenen”, welke sinds voorjaar 2019 deel uitmaakt van het Platform 

Wereldburgerschap vraagt aandacht voor de Holocaust, de deportatie en de dood van zoveel 

Valkenburgse Joodse burgers. Er zijn activiteiten gepland op de ”Holocaustdag” (28 januari), 

de ”Open Joodse Huizendag” (4 mei) in de ochtend en op de ”Dag van Tolerantie” (16 

november). Ook geeft de stichting graag rondleidingen langs de 41 van de 42 struikelstenen in 

Valkenburg aan de Geul  

* Activiteiten werkgroep Duurzaam Valkenburg 

o Graag wil het Platform de werkgroep Valkenburg Duurzaam en andere initiatieven 

ondersteunen om Valkenburg Groen, Schoon en duurzaam te maken en te houden. 

* Activiteiten werkgroep Vrede in het jaar van 75 jaar Bevrijding Valkenburg a/d Geul  

o Het platform Wereldburgerschap zal ook vertegenwoordigd zijn bij allerlei activiteiten die in 
het kader van de herinnering en viering van 75 jaar Bevrijding Valkenburg aan de Geul zullen 
plaatsvinden en met name op 13, 15 en 17 september. 

 
* Van 14 t/m 21 september Vredesweek :  

o Dagelijks van 13.30 tot 17.00 uur wordt er door het platform een wake bij het monument van 

Vrede gehouden. De St. Nicolaas- en Barbarakerk is open en men kan de tentoonstelling 

“Valkenburg Bevrijd 75 verhalen en kindertekeningen over de bevrijding bezoeken. De 

bezoeker wordt uitgenodigd even stil te staan bij oorlog en vrede en een wensje te schrijven 

op een houten hartje en dit op te hangen in de Vredesboom.   

 
* 16 november Internationale dag van de verdraagzaamheid.  

o (International day of Tolerance). Ook in Valkenburg willen wij even stilstaan bij 
verdraagzaamheid, bij vergeving en verzoening. Wij herdenken Alle gevallenen in en van onze 
gemeente in WO2, de omgekomen soldaten bij Vredesacties wereldwijd en staan stil bij de 
problemen van oorlog en intolerantie nu, wereldwijd.                                         
Geulhemmergroeve 19.00 tot 20.30 uur.  
 

* 21, 22 en 23 december  

o De donkere dagen voor kerst:  In de St Nicolaas kerk Valkenburg , de  St. Gerlachuskerk 
Houthem, de Valkenburgse scholen en seniorenhuizen.  Schrijf een wens van vrede op een 
sterretjes en hang dit in een Kerstboom. Thuis, in de kerk of in Seniorentehuis.  

 
 
 
Jos Smeets 
Voorzitter Platform Wereldburgerschap 
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DUURZAME GEMEENTE 
 

 

Samen gaan we ervoor! 
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