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Voorwoord jaarverslag 2019 Platform Wereldburgerschap
Een terug- en blik vooruit door de voorzitter.
In het jaar dat Limburg 75 jaar bevrijding vierde zat ook het Platform Wereldburgerschap niet
stil. Zoals reeds sinds vele jaren ijveren de onderliggende stichtingen wereldwijd om een
betere toekomst te creëren voor de mensen in Armenië, Brazilië, Cambodia, China, India,
Indonesië, Mongolië, Nepal, Oeganda, Peru, Roemenië, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Togo en
Zuid Afrika. Iedere stichting op zijn/haar zo eigen wijze maar met een niet aflatende inzet.
Doch ook in eigen land zetten we ons samen in voor een betere, duurzamere en vredigere
wereld. Bij de herdenkingen en vieringen van 75 jaar bevrijding was het platform betrokken
bij vele activiteiten. In februari wandelden we langs vele struikelstenen naar het station.
Holocaustdag. We luisterden naar gedichten en verhalen en zorgden ervoor dat die 42 namen
van weggevoerde Joodse Valkenburgers nooit verloren gaan. Belevingstochten en
wandelingen langs de historische plekken van WOII in onze stad voor de kinderen van basisen middelbare scholieren. We struikelden over “Stolpersteine” en huiverden in de donkere en
koude grotten waar onze grootouders schuilden in die bange septemberdagen vlak voor de
bevrijding. We stonden stil op vele plekken waar in september 1944 hard gevochten werd. We
verzamelden verhalen van ooggetuigen en nodigende de jeugd uit deze te illustreren. Dit
resulteerde in een mooi boek “Valkenburg 2019 75 jaar bevrijd” en een bijhorende
tentoonstelling. Het boek was binnen een half jaar uitverkocht en krijgt nu een vervolg en zal
beschrijven hoe Valkenburg de Bevrijding nu 75 later herdacht en vierde. Verhalen van
ooggetuigen van toen, verhalen van de jong en oud van nu. Een foto brengt bijna 400
Valkenburgse families samen op het Amerikaans kerkhof waar zij allen een graf adopteerden
van een gesneuvelde Amerikaanse bevrijder. Soms al zes generaties lang.
In de Week van Vrede hielden we dagelijks een wake en niet alleen in centrum Valkenburg
maar ook in de Sint Gerlachuskerk in Houthem stond men uitgebreid stil bij vrede. In
november kwamen we bijeen in de Geulhemmergroeve en luisterden naar verhalen over
Tolerantie. Iets wat soms ver te zoeken is wereldwijd maar ook heel dicht bij in onze straten
en scholen.
In de donkere dagen voor kerst konden Valkenburgers en hun gasten een Vredeswensje
schrijven op een kerststerretje en dit vervolgens ophangen aan een van de grote kerstbomen.
VREDE!
2020 is het jaar van de klimaat. Ook hier wil het Platform Wereldburgerschap haar steentje
(boompje) toe bijdragen. De droom is dat wij ijveren, ieder in het eigen projectland en samen
in ons Valkenburg dat alle mensen wereldwijd bewust raken van de noodzaak tot verandering.
Samen willen we bomen planten. Overal waar dat maar kan en Valkenburg groen houden. De
eerste boompjes zijn geplant, zaailingen van Limburgse bodem. Symbolisch. Klein en
kwetsbaar maar vol levensdrang.
De plannen zijn groots doch alleen samen kunnen we deze waarmaken. Hoe mooi zou het zijn
dat iedere Valkenburger een boompje plant. 16.000 stuks !!!! Hoe groen kan onze toekomst
zijn!
Het begin is gemaakt.
Jos Smeets, voorzitter
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Jaaroverzicht 2019 Stichting Amigos do Brasil

Activiteiten Amigos do Brasil Valkenburg aan de Geul in 2019
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 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 2019 de volgende activiteiten ondernomen.
Februari 2019: Traditiegetrouw vindt op de vrijdag voor Carnaval de jaarlijkse sponsorwandeltocht
door de brugklassers van het Stella Maris College in Meerssen plaats. In de week hieraan voorafgaand
verzorgden wij als hoofdbegunstigde de hele week gastlessen over onze projecten.
De opbrengst van deze sponsorloop, HElp een HAndje met je VOetje (HeHaVo) komt ten goede aan
een vijftal goede doelen, waaronder dus ook Amigos do Brasil.
11 juni 2019: aanwezig bij de overhandiging van de HeHaVo-cheques aan goede doelen door Stella
Maris College.
28 juli 2019: Eucharistieviering in de H.H. Nicolaas en Barbarakerk in Valkenburg aan de Geul m.m.v.
Amigos do Brasil.
17 - 21 september 2019: deelname aan de Week van de Vrede en aanwezig tijdens de bijzondere
oecumenische viering in de H.H. Nicolaas en Barbara Kerk op 17 september bij gelegenheid van de
Internationale Dag van de Vrede.
Links de patio bij het eerste huisje in
ons project, de Sitio Ouro Verde, een
soort vormingscentrum voor opvang
van de mensen in de omliggende
buurten en rechts onze prachtige
Oca, een ecologische hut voor
vormingsactiviteiten
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30 november en 1 december 2019: Vrijwilligers aanwezig met een Amigos standje tijdens de
kerstmarkt in De Laathof in Mesch-Eijsden.

8 december 2019: Deelname met een Amigos standje aan de kerstmarkt van de Stichting Noonke
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 2019
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Jaaroverzicht 2019 Stichting Seva Sangam

Jaaroverzicht 2019 Stichting Seva Sangam
Bezoek aan Seva Sangam

Het hoogtepunt van 2019 was voor de Stichting Seva Sangam het bezoek van de
bestuursleden Hub en Mieke Aussems aan India in januari 2019. Het was het laatste bezoek
van bestuursleden uit Nederland aan ons project. Het was een mooi bezoek, met veel
hoogtepunten, zoals natuurlijk het weerzien met bestuur en de gesponsorde meisjes en het
uitdelen van persoonlijke post.

Blij met de post uit Nederland

Ook onze oud studenten zijn blij met post

Overleg met Indiaas bestuur over onze afbouw
Ook dit keer hebben we veel tijd besteed aan het bespreken van lopende zaken. Natuurlijk
hebben we uitgebreid gesproken over onze afbouw. Met de belangrijkste vraag: lukt het om
voldoende nieuwe Indiase sponsors te vinden? En inderdaad, dit gaat lukken. Seva Sangam
wordt geleidelijk aan minder afhankelijk van Nederland. Zo’n 15 jaar geleden was het
kindertehuis, het hostel, nog voor 60% afhankelijk van Nederland, wat inkomsten betrof. Dit
legde ook een behoorlijke druk op ons. Bij het vorige bezoek was dit nog zo’n 30% en nu nog
slechts 20%. Dit is een goede ontwikkeling.
Een erg positief bericht in deze is dat de Indiase staat nu behoorlijk meer bijdraagt voor
weeskinderen en kinderen uit extreem arme gezinnen. De overheidsbijdragen zijn behoorlijk
goed, maar de eisen zijn ook heel hoog. Dit betekent heel veel extra werk voor de dames van
ons bestuur ter plekke en heel veel extra administratie. Maar het hele instituut profiteert
hiervan. Het is het extra werk waard. Een voorbeeld van profijt is dat er vaker een dokter
langs komt en bijna iedere dag een verpleegster. En ook alle andere interne meisjes profiteren
hiervan. De regering eist ook dat er minder kinderen in een lokaal verblijven. Dit is een goede
ontwikkeling. Het geeft meer rust en meer aandacht voor alle interne meisjes. Er zijn daardoor
ook meer verzorgsters aangesteld.
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Alumnimeeting
Halverwege ons bezoek, op een zondag, vond de geplande alumnimeeting plaats. Oud-studente
Nivedhitha had dit samen met enkele andere oud–studenten (de alumni’s) van ons
georganiseerd.

Nivedhitha verwelkomt alle studenten in spe

Heel gedreven vertelt Nithya haar verhaal

Het was een heel drukke bijeenkomst. De opkomst was veel groter dan verwacht. Daarom kregen
helaas niet alle oud-studenten de kans om hun verhaal te vertellen. Na het officiële gedeelte was
er wel nog tijd voor een informeel samenzijn. Het was een leuke reünie voor de oud-studenten.
Een aantal had ook jonge kinderen bij zich, heel gezellig. We hopen in elk geval dat dit project
voortgang zal krijgen.
Hoogtepunt
was
een
uitstapje met alle meisjes,
bestuur en verzorgsters
naar de tempel van Tanjore
(zie foto) en naar de zee. Het
afscheid enkele dagen later
was emotioneel.

Najaar 2019
De afbouw gaat gestaag door. Momenteel worden er nog maar 50 meisjes ondersteund in Trichy.
Maar de groei van Indiase donateurs gaat verder! We kunnen dan ook met een gerust hart naar
de toekomst kijken. India heeft nog een lange weg te gaan. Maar wij hebben er alle vertrouwen
in dat Seva Sangam India op de goede weg is en zal blijven. Dankzij een gedreven en capabel
Indiaas bestuur.
Stichting Seva Sangam,
Secretariaat: Mieke Aussems-van de Beek
Website: www.sevasangam.nl

Email: aussemsbeek@hotmail.com

Kamer van Koophandel Handelsregisternr. 41078617 Anbinummer: 816691770
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Jaaroverzicht 2019 Stichting Rafaël

Jaaroverzicht 2019 Stichting Rafaël

Eens per twee jaar mogen onze 66 Armeense kinderen op vakantie, en dat was dit jaar het
geval. Husik, onze contactpersoon in Charentsavan organiseerde, ondanks zijn ziekte, een
prachtige vakantieweek. De kinderen genoten volop en de moeders waren heel dankbaar.
Zelfs de blinde Alik mocht met zijn moeder naar een speciaal zomerkamp met voorzieningen
voor blinden.
Helaas is onze contactpersoon Husik eind van het jaar op 61-jarige leeftijd overleden. Hij was
onze eerste contactpersoon vanaf de oprichting van onze stichting in 2002 en wij allen zijn
hem heel dankbaar voor zijn inzet en al het goede werk dat hij voor de kinderen gedaan heeft.
Zijn vrouw Zepyur zal zijn werk voortzetten.

Het medische project mogelijk gemaakt door een gift van Stichting Rinévé uit Hulsberg loopt
nog steeds. Er werden al veel kinderen geholpen met medisch onderzoek, fysiotherapie,
medicijnen en vitamines en wij zijn heel dankbaar om te zien hoezeer kinderen opknappen
dankzij vitamines en ijzersupplementen.
Het project uit de donatie van de Wereldwinkel Valkenburg werd afgesloten en was een groot
succes. Er werd lesgegeven in handenarbeid op verschillende plaatsen, er was een grote markt
in de stad Gavar met verkoop, schapen scheren, dans en folklore, georganiseerd samen met
het etnografisch museum. De opbrengst van de verkoop van handenarbeid producten werd
geschonken aan het museum, die hiermee twee toiletten kon realiseren! Door dit succes
hoopt men hiervan nu een jaarlijks terugkerend folkloristisch evenement te kunnen maken
dat veel toeristen gaat trekken.
Door het bereiken van de leeftijd van 16 jaar verlaten de kinderen onze stichting en worden
nieuwe kinderen aangenomen. Kinderen die onze steun heel hard nodig hebben, die arm, ziek
of gehandicapt zijn. Het merendeel kinderen uit eenoudergezinnen, vaak met grootouders
samenwonend en levend van het kleine pensioentje van opa.
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Ook nu de politieke situatie in Armenië verbeterd is, blijft de armoede door grote
werkloosheid bestaan en een ziekteverzekering bestaat niet of is onbetaalbaar.

In februari bezochten we de nieuwe Limburgse Bisschop
Monseigneur Harry Smeets. De bisschop heeft, net als
wij, aartsengel Rafaël als beschermengel en in een open
en geanimeerd onderhoud zegde hij toe, toe te treden
tot ons Comité van Aanbeveling. Wij zijn de bisschop en
onze beschermengel zeer
erkentelijk!

In juli presenteerden wij onze stichting in de Dominicuskerk in Amsterdam, waarna wij een
mooie opbrengst van de collecte in ontvangst mochten nemen.
Dankzij Alexandra, vrijwilligster bij ‘de Kanjel’ dagopvang voor mensen met een beperking,
was er in december een kerstmarkt voor cliënten en hun familie in Maastricht met verkoop
van handgemaakte spulletjes. De opbrengst hiervan was voor ‘onze’ kinderen in Armenië, een
heel mooi gebaar.
En met het kerstfeest, dat in Armenië op 6 januari valt, kregen al onze kinderen een
feestmiddag met snoep en cadeautjes, georganiseerd door onze contactpersonen ter plaatse.
Dan waren er natuurlijk de terugkerende activiteiten, zoals vergaderingen en deelname aan
activiteiten van het Platform Wereldburgerschap in de vredes- en kerstweek.
Hartelijk dank voor alle goede gaven, hulp en ondersteuning bij onze werkzaamheden voor de
kinderen in Armenië. Met name ook voor de ondersteuning die wij ondervinden vanuit het
Platform Wereldburgerschap.
Namens het bestuur van stichting Rafaël,
José Hendrix, co-voorzitter

Voor meer informatie over onze stichting zie onze website
www.strafael.nl
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 2019 Taalcafé

Jaaroverzicht 2019 Taalcafé Valkenburg
Het jaar van de verhuizing en uitbreiding activiteiten
Het Taalcafé in Valkenburg is bedoeld voor statushouders en inwoners
van Valkenburg en omliggende gemeenten, die het Nederlands willen
oefenen en verbeteren en tevens hun netwerk willen uitbreiden. Wij
proberen dat op een gezellige manier te doen met koffie en thee 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.
Halverwege 2019 hebben wij de overstap
gemaakt van Zorgcentrum Oosterbeemd
naar de Bibliotheek van Valkenburg. Niet
dat het bij Oosterbeemd tegen was
gevallen, nee integendeel, wij waren heel
tevreden
met
onze
locatie
in
Oosterbeemd. Maar er waren twee
redenen om te verhuizen.
Er was een terugloop in de
bezoekersaantallen, waardoor huren te
duur werd en we dit geld anders wilden besteden. En er was vraag vanuit de bibliotheek en
laaggeletterdheid om meer samenwerking. Dit resulteerde in een extra dag, op
woensdagmorgen van 10 –12 uur, om de veertien dagen. De donderdagavond, ook
om de veertien dagen, hebben we in stand gehouden, wel iets vroeger, van 18- 1945u. Op
deze manier hadden we elke week een Taalcafédag.
Gaandeweg 2019 kwam er steeds meer behoefte om wekelijks Taalcafé aan te bieden op de
woensdagochtend, mede omdat er op deze ochtenden een ander soort cursist komt die graag
meer gestructureerd les wil hebben. Maar, we hadden gebrek aan goed lesmateriaal.
Doordat een zestal vrijwilligers van ons in mei een cursus
hebben gevolgd bij de Stichting Lezen & Schrijven, kunnen
we via deze instelling goedkoop, aan heel goed
lesmateriaal komen. De Stichting Lezen & schrijven is een
organisatie die in eerste instantie is opgezet om
laaggeletterdheid bij Nederlanders te bestrijden,
maar zich tegenwoordig ook voor anderstaligen inzet.
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In 2020 willen wij kijken of we samen met de bieb en Lezen & Schrijven meer laaggeletterden
kunnen aantrekken. Daarom zullen we vanaf januari 2020 elke woensdagochtend Taalcafé
aanbieden.

Gemeente
De
samenwerking met
de
gemeente Valkenburg en met
name Diana Velthorst, beleidsmedewerker sociaal domein, is
uitstekend te noemen. Vanaf 2021
komt het maken van beleid voor
vluchtelingen, binnen bepaalde
kaders, weer bij de gemeente te
liggen. We hebben enkele
bijeenkomsten met haar gehad om
de stand van zaken door te nemen
en te kijken wat onze ideeën
daarover zijn. Als klankbordgroep
zijn we, samen met enkele
statushouders, in gesprek geweest
met de gemeente over dit
onderwerp.

Sociale Activiteiten
We hebben in 2019 een aantal gezellige activiteiten gehad; een hapjesavond in het begin van
het jaar en “Koken met Letters” o.b.v. Ronald Giphart. Sinterklaas hebben we dit jaar laten
vervallen, daarvoor in de plaats zijn we met ongeveer 40 mensen naar “Mergelrijk” gegaan in
de kersttijd. Allemaal geslaagde activiteiten, gezellig en leerzaam. Volgend jaar willen we deze
activiteiten uitbreiden, eventueel in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland.
Al met al mogen we zeggen dat 2019 een succes- en veranderingsvol jaar is geweest voor
Taalcafé Valkenburg.

Namens de werkgroep Taalcafé Valkenburg van Platform
Wereldburgerschap
Frans Jansen
Coördinator Taalcafé

11

Jaaroverzicht 2019 Vredeswerkgroep Houthem-St.Gerlach

Jaarverslag 2019 van de vredeswerkgroep Houthem-St.
Gerlach.
Ons doel is om het thema Vrede door beeldvorming inzichtelijk te maken
voor bezoekers en zeer speciaal voor de jongere bezoekers.
We voeren ons doel uit door samen te werken met:
a. landelijke partners: museum voor vrede en geweldloosheid,
b. lokale partners: Platform Wereldburgerschap gemeente Valkenburg aan de Geul
c. vele scholen uit de regio.
De inhoud van de tentoonstellingen daagt de bezoekers uit om zich een beeld te vormen wat
Vrede inhoudt in het dagelijks leven. Verder worden bezoekers aangesproken op hun eigen
bijdrage, betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen het thema Vrede. We hopen dat de
inhoud van de tentoonstellingen bijdraagt aan een positieve levenshouding wat betreft het
omgaan met de naaste omgeving.
De activiteiten, die plaats vonden met het thema Vrede.
1.De officiële opening Limburg bevrijd. Deze bijeenkomst 13 september vond plaats vanaf
10.30 in de St. Gerlachuskerk o.l.v. pastoor J Burger en drs. Harrie De Reus met medewerking
van onze vredesgroep. Na afloop van de viering een bijeenkomst van Liberty (oude
oorlogsvoertuigen, veteranen, officials). Een bijeenkomst die openstond voor iedereen.
Vervolgens reed de grote colonne voertuigen opgesplitst in drie groepen naar de diverse
kernen van Valkenburg (Houthem, Berg/Vilt. Schin op Geul) om rond 1600 in Valkenburg
centrum weer bijeen te komen.
2.Vredestentoonstelling.
In de periode september - november 2019 organiseerde de werkgroep Vrede Houthem- Sint
Gerlach in samenwerking met het Vredesmuseum (Rotterdam/Delft) een tentoonstelling in
het Heiligdom van St. Gerlach. De tentoonstelling is een drieluik bestaande uit:
1. Zicht op Vrede, aangevuld met Historische Vredesaffiches (Vredesmuseum)
2. Vredeskinderen (Vredesmuseum)
3. In Vredesnaam (Werkgroep Vrede Valkenburg)
3. Vredesboom en vredeswensen:
Aan de vredesboom konden bezoekers van het heiligdom St. Gerlach een geschreven
vredeswens ophangen in navolging van de Amerikaanse soldaten die op bezoek waren voor
de 75 jarige Vredesherdenking. Deze oud soldaten schreven hun eigen vredeswens op een
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houten hartje en hebben dit aan de vredesboom opgehangen. In totaal hingen 682 papieren
vredeshartjes van bezoekers aan de boom.
4. Gedichten over vrede:
Deze gedichten zijn gemaakt door kinderen van de openbare basisschool Broekhem die
tentoongesteld zijn tijdens de expositie. Deze gedichten van kinderen maakten zeer veel
indruk op sommige bezoekers. Ze schreven hun eigen gedicht op en voegden ze toe aan de
tentoonstelling.
5. Vredeslicht:

In heiligdom St. Gerlach brandt voor en tijdens de Kersttijd het Vredeslicht en hopelijk ook in
vele gezinnen. Het Vredeslicht wordt ieder jaar in de grot van de geboortekerk van Jezus in
Bethlehem ontstoken door een kind en daarna verspreid door kinderen over de hele wereld.
Zo ontstaat er al meer dan 20 jaar vlak voor Kerstmis vanuit dat kleine vlammetje een oceaan
van licht. De kaars met het Vredeslicht stond op het Gerlach altaar. Na elke viering kon men
een eigen vredeskaars ontsteken aan het Vredeslicht, meenemen naar huis en eventueel voor
het raam plaatsen.
6. Vredeswake:
Tijdens de tentoonstelling Vrede en daarna tot en met de dag voor Kerstmis hebben
vrijwilligers de kerk open gehouden van 10.00 -16.00 u om bezoekers de kans te geven hun
vredes/kerstgedachte op papier te stellen en aan de vredesboom te hangen. In totaal 326
vredesduifjes hingen voor Kerstmis in de Vredesboom. Mooie kerst/vredes gedachtes kon
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men lezen. Tevens konden bezoekers die behoefte hadden aan een praatje een gesprek
voeren met een van de vrijwilligers.
7. Verkooppunt :
In het heiligdom St. Gerlach werden de boeken in Vredesnaam en 75 Jaar bevrijd verkocht.
8. Contact scholen uit de regio:
Alle scholen uit de regio (met als bovengrens) onder de lijn Sittard ontvingen een uitnodiging
voor de tentoonstellingen: Vrede en Vrede verbindt grenzen. De scholen ontvingen een reader
met aandachtspunten ter voorbereiding aan het bezoek. Een zestal basisscholen, een school
uit het speciaal onderwijs en 2 scholen voortgezet onderwijs hebben beide tentoonstellingen
bezocht.
9. Kersttentoonstelling:
Wordt het ooit werkelijkheid: "Vrede verbindt over grenzen"? Deze tentoonstelling trok een
parallel tussen de vlucht van Josef, Maria en Jezus uit Egypte met de actuele situatie van het
vluchtelingenprobleem rond de Middellandse Zee. Vele mensen vluchten omdat ze geen
toekomst meer zien in hun eigen land. Ze voelen zich onderdrukt en gediscrimineerd. Ze
zoeken een veilige haven waar vrede is. De lieflijke kerststallen stralen een veilige haven uit
terwijl de foto's op weg naar die veilige haven een andere werkelijkheid laten zien.

10. Samenwerking met Platform Wereldburgerschap gemeente Valkenburg aan
de Geul:
Indien mogelijk worden deze bijeenkomsten bezocht. Het subsidiebedrag is ingezet om al deze
vredesactiviteiten mogelijk te maken.
Contactpersoon: Claar Habets. 2
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19 Vredeswerkgroep HouthemJaaroverzicht 2019 Stichting Struikelstenen
JAARVERSLAG STICHTING STRUIKELSTENEN VALKENBURG AAN DE GEUL 2019.

Het bestuur van de stichting bestond in 2019 uit:
Dhr. H. Vossen, voorzitter;
Dhr. G. Caelen vicevoorzitter;
Dhr. R. Paulssen, secretaris/penningmeester;
Mevr. M. Mom, bestuurslid;
Dhr. L. Loozen, bestuurslid.
In 2019 heeft de stichting de navolgende activiteiten ontplooid:
Organisatie 2e Valkenburgse Holocaust herdenking op
zondag 27 januari in samenwerking met dhr. J. Smeets
namens Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan
de Geul.
De herdenking startte met een bijeenkomst in het
voormalige postkantoor, waarbij een aantal sprekers
het woord voerden, dhr. H. Vossen, dhr. J. Smeets,
weth. C. Bisschops, dhr. J. Diederen en mej. E.
Silvertant. Het geheel werd opgeluisterd met
gedichten van dhr. D. Gebuys en dhr. G. Caelen. Dhr. R.
Moreno zorgde voor de muzikale intermezzo’s.
Vervolgens vond een stille tocht plaats richting NSstation Valkenburg en werd bij een tweetal locaties
langs de route stilgestaan bij de struikelstenen voor de
vanaf die locaties afgevoerde Joodse bewoners.
Bij het station vond een bloemlegging plaats ter
herdenking van de 42 Valkenburgse Joodse
slachtoffers van de Holocaust. Door het bestuur
van de stichting werden de namen van de 42
slachtoffers voorgelezen.
Ter afsluiting werd aan de circa 50
belangstellenden een kop koffie aangeboden in
de Stationnerie. Hierbij bracht dhr. Gebuys enkele
gedichten en dhr. Moreno nog enkele liederen
ten gehore.
Op 4 mei werd medewerking verleend aan de landelijke dag van de Joodse Open Huizen en
Huizen van Verzet. In diverse woonlocaties van Valkenburgse Holocaust slachtoffers werden
de levensverhalen van de toenmalige bewoners verteld. In het voormalige postkantoor
werden overleverde verhalen verteld van het Valkenburgs verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog en in de Stationnerie werd verteld over de vervolging van de Joden in
Valkenburg.
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In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding van Valkenburg werd door de stichting
medewerking verleend aan de navolgende activiteiten:
- zondag 1 september rondleiding langs de Struikelstenen met 15 personen. Idem dinsdag 2
en woensdag 3 september
- donderdag 4 september in totaal 5 brugklassen van het Stella Maris college 100 leerlingen
en 7 docenten
- idem vrijdag 13 september bij de Stationnerie 250 leerlingen en 15 begeleiders van het Stella
Maris college. van 08.30 tot 13.00 uur en na afloop nog een bijeenkomst in de Kerk HH.
Nicolaas en Barbara.
- idem dinsdag 17 september 55 leerlingen van de Openbare basisschool Broekhem van 09.45
tot 12.30 uur .
- Zaterdag 12 oktober lezing Struikelstenen en Joodse Onderduikkinderen in Adelante van
14.30 tot 16.30 uur tijdens de z.g. Vrijwilligersdag.
Voorts voor de Valkenburgse senioren twee maandagen begeleid bezoek aan de expositie “we
do remember” in het Museum Valkenburg en het Postkantoor en tenslotte de samenwerking
met het Openlucht theater in het kader van het Oratorium “in het zicht van de vrijheid “.

R. Paulssen Secretaris/Penningmeester
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Jaaroverzicht 2019 Stichting Kumari

In april 2002 werd de Stichting Kumari in het leven geroepen. Wij stellen ons tot doel om
kinderen met een handicap in landen zoals Nepal toegang te verschaffen tot gezondheidszorg,
onderwijs en opvang. Hierdoor hen kansen bieden op een volwaardig leven en actieve
deelname in de leefgemeenschap.
Het speerpunt in 2019 bleef 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.
Ook in 2019 werkten we samen met de Kavre deaf school in Banepa, Manav Sewa Sadam in
Sankhu en de S.E.R.C. school in Chapagaun.

Kavre deaf school in Banepa
In 2019 sponsorden we 32 van de 75 leerlingen, die de Kavre deaf
school bezoeken.
Tijdens onze reis in februari 2019 zagen we dat de nieuwbouw in
de Kavre deaf school al steeds meer vorm krijgt. Rechts ziet u een
foto van de bouw in mei 2019. Echter men is nog naarstig op zoek
naar geld om het gebouw af te maken. We gaan in overleg met de
Kavre deaf school om te bekijken hoe we hen kunnen
ondersteunen in dit bouwproject.

Manav Sewa Sadam te Sankhu
De hulp die we aan deze projectpartner geven zijn we aan het afbouwen. Binnen dit centrum
sponsoren we nog zeven studenten. Tevens hebben we een kleine bijdrage geleverd aan het
maken van een verharde entree.

Special Education and Rehabilitation Center S.E.R.C.-school in Chapagaun
het donker gekleurde gedeelte van het
gebouw wordt nu gebouwd.
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De laatste bouwfase is echt van start gegaan. Aan
alle nieuwe regeringseisen is voldaan!
Op 3 december schreef Kalpana Basnet: “We did
the groundbreaking ceremony on the occasion of
the 28 th international disability day. The ceremony
was performed by the youngest student of our
school.” Hier wordt de schildpad (symbool van kracht) op
een steen in de fundering geplaatst.
Verwachte opening oktober/november 2020

Vocational training binnen de SERC-school:
deze krijgt steeds meer vorm: naaitraining, groente telen, geiten en kippen houden, sojamelk
en tofu productie, koken/bakken, opzet van een café. Hierdoor kunnen de leerlingen praktisch
handelen oefenen: groente planten, water geven, onkruid uitdoen, oogsten, van de groente
een maaltijd bereiden. Allemaal dingen die ze thuis maar ook in hun latere leven heel goed
kunnen gebruiken. De eigen verantwoording van de leerlingen wordt hierbij aangesproken.
Men kijkt naar de kwaliteiten van de kinderen en gebruikt die. Dat geeft hun een enorm gevoel
van eigenwaarde, waardoor ze zich beter gaan voelen.

In het ‘life skills department’
wordt geleerd om de
naaimachine te gebruiken.

De sojamelk machine moet goed
onderhouden worden

Er zij nu 6 geiten:
5 vrouwtjes en
1 mannetje

Mooi om te zien dat het op initiatief van stichting Kumari
gestarte F.A.I.R.-project om kennis en kunde binnen
Adelante revalidatie te delen met collega’s in Nepal nog
steeds doorgang vindt middels het FitCare4you programma. Hier neemt Eugene Rameckers deel aan een congres
van de Kathmandu University in Dulikhel. Op de foto
rechts naast hem Kalpana Basnet, een van de
eerste samenwerkingspartners in het FAIR-project!
In het hostel van de SERC-school in Kathmandu (gebouwd met hulp
van stichting Kumari 2014) is een ruimte ingericht voor het Early Child
Center. Deze service wordt verzorgd door de SERC-school. Ouders
kunnen hier met hun jong kind met een beperking terecht voor testen
en therapie.
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Op donderdag 31 oktober namen we deel aan een bijeenkomst in
Hilversum georganiseerd door Wilde Ganzen, stichting Niketan en
de Friendship Foundation en het DCDD-netwerk (Dutch Coalition
on Disability and Development). Deelnemers waren PI’s die gericht
zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen
met een beperking. Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar
kennis te maken en ervaringen en kennis uit te wisselen.
Op de foto ziet u Antoinette Termoshuizen van de Stichting Niketan in Bangladesh, die de
werkwijze van de stichting uitlegt aan de deelnemers.

Samenwerking met Global exploration ( www.global-exploration.nl )
Van 9 tot 20 januari 2019 organiseerde de stichting Global Exploration uit Schimmert een
nieuw Exchange programma waaraan naast jongeren uit Nederland ook jongeren uit o.a.
Tanzania, Zuid-Afrika, India en Nepal deelnamen. Jongeren ontmoetten elkaar en bekeken hoe
we samen de wereld een beetje beter zouden kunnen maken. Sharda Thapa, werd door
stichting Kumari ook uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Zij heeft met onze hulp haar
opleiding tot leerkracht voor dove kinderen aan de School for the deaf in Naxal kunnen
afronden en werkt nu in de Mount Everest Region in een reguliere school als leerkracht voor
een groep van ongeveer 10 dove kinderen. Voor menigeen een voorbeeld!

Naast het drukke Exchange programma was er ook nog tijd om haar vroegere sponsor te
ontmoeten, van elkaar te genieten en de Nederlandse cultuur letterlijk te proeven! Dit alles
was mogelijk door een donatie van de vroegere Wereldwinkel in Valkenburg.
In de zomer van 2019 brachten twee groepen van Global Exploration een bezoek aan de
S.E.R.C.-school in Chapagaun.
Monique Derwig.
Stichting Kumari
Secr.: Prinses Christinalaan 42
6301 VZ Valkenburg aan de Geul
www.stichtingkumari.nl
IBAN: NL 80 RABO 0152816267
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Jaaroverzicht 2019 Stichting Hulp door Genade

Stichting Hulp Door Genade
t.b.v. Roemenië
Een terugblik van de activiteiten in 2019

In Maart heeft weer het jaarlijkse transport plaatsgevonden. Veel materiaal zoals kleding,
schoolbankjes schoenen enz. Goederen die verdeeld worden 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 2019 zijn er wederom twee keer 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.
De studenten waren onder de indruk van de armoede
onder de bevolking op een afstand van 1700 km van huis.
Kinderen die geen onderwijs krijgen en daardoor weinig
uitzicht voor een goede toekomst. Ouders die hun kinderen niet kunnen helpen daar zij zelf
ook geen onderwijs gevolgd hebben. Bij geen voldoende kleding en schoolartikelen mogen zij
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 geweldige inzet en enthousiasme .
Eind juni hebben 25 kinderen vanuit het jeugdhuis Halta in
Cugir drie geweldige dagen gehad in Romos met spel, sport,
knutselen enz. De begeleiding werd mede verzorgd door de
samenwerkende stichting Phoneo. De Stichting hulp door
genade heeft ook hiervoor een sponsorbedrag ter
beschikking gesteld.
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Tweede helft van Juli zijn 55 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.

Zij verheugen zich elk jaar weer om te komen. In 2020 wordt het moeilijk voor ze. De Stichting
Wees een Lach stopt met de sponsoring. De kinderen hopen dat er een nieuwe sponsor komt
zodat de vakantie ook in 2020 door kan gaan.
Wilt u een van de vakantieprojecten ondersteunen zodat deze kinderen kunnen genieten van
een zorgeloze week , meldt dan bij uw gift “kindervakantiewerk”. De lach van de kinderen is
het waard.
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.
Een groep vrijwilligers uit Nederland hebben samen met Jan Aarts, Stichting Hulp door
Genade, een huisje gebouwd voor een gezin met 10 kinderen. Zij hadden maar een vertrekje.

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.
September: de scholen beginnen weer. 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.

Oktober was voor de zigeunermensen uit Geoagui een
rampmaand. Vijf huisjes werden totaal verwoest door
brand. De regen en koude periode was aangebroken. Daar
de mensen hiervoor niet verzekerd zijn moest er veel overleg
plaatsvinden met de gemeente Geoagiu.
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Uiteindelijk besloten deze om te huisjes op te bouwen helaas alleen de
ruwbouw zonder ramen of deuren. Er werden snel enkele acties
ondernomen door de Stichting Pelunca en Stichting Hulp door Genade.
Gelukkig konden er ramen en deuren geplaatst worden en was er ook
nog wat geld voor een paar kacheltjes.

Zo ziet u dat we zonder al uw hulp en inzet deze projecten in Roemenië niet kan runnen.
Samen kunnen we de mensen een beetje vreugde in het leven geven 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. Deze is hard nodig.
-

We zijn ANBI gecertificeerd
Indien 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

Uitreiking Vredesprijs 2019
Valkenburg aan de Geul
Het platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul
nam het initiatief dit jaar voor het eerst een Vredesprijs uit
te reiken. Dit in de vorm van een kopie van de Vredesvlam,
welke het platform in 2017 voor de kerk mochten plaatsen.
De uitreiking vond plaats op woensdag 18 december 2019.
Deze eerste Vredesprijs, uitgereikt in het jaar dat we 75jaar Bevrijding herdenken, ging naar onze pastoor Herman
Jansen, voor zijn niet aflatende inzet om mensen in de gemeenschap Valkenburg aan de Geul
samen te brengen. Een zeer verdiende prijs, waarmee
we meneer pastoor van harte feliciteren.

De voorzitter van het platform Wereldburgerschap
Valkenburg aan de Geul, Jos Smeets overhandigt de
VREDESPRIJS aan pastoor Herman Jansen.
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Jaaroverzicht 2019 Stichting Global Exploration

Jaarverslag 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. Daarom organiseert SGE voor
jongeren
onderwijsprojecten
in
ontwikkelingslanden.
SGE
neemt
het
organisatorische gedeelte van de gezamenlijke
projecten tussen scholen voor haar rekening. De
stichting heeft geen winstoogmerk. Xplore is een
project georganiseerd en uitgevoerd door
Stichting Global Exploration, in samenwerking
met 25 middelbare scholen uit Limburg en
daarbuiten. Ons motto is: “Together one World!”

Wereldburgerstages:
In 2019 gingen ruim 20 scholen op wereldburgerstage naar diverse bestemmingen. Samen
met meer dan 40 partners wereldwijd werden er activiteiten ondernomen en werd er van
elkaar geleerd.
De crews gezondheid, cultuur, onderwijs en natuur kwamen aan bod en de leerlingen gingen
vol nieuwe ervaringen en kennis weer
naar huis.
Zo kwamen er in 2019 weer 545
Nederlandse en meer dan 1500
buitenlandse wereldburgers bij via
Global Exploration Scholen voor
scholen.
Samen met partner Wilde Ganzen
zorgde SGE en de deelnemers voor
€205.000,- aan donaties voor het
verbeteren van onderwijs en/of
leefomstandigheden.
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Xplore Europe:
Naast een grote exchange in januari ontvingen nog diverse groepen uit China, Nepal,
Indonesië en andere landen. Zo konden we in totaal ruim 350 gasten ontvangen waarmee
meer dan 30 Nederlandse scholen werden bezocht.

Office:
In 2019 groeide het office van SGE uit tot 4,5 fte.
Taken:
- begeleiden van de scholen
- organiseren van de reizen
- scholen voor scholen projecten
- Xplore Europe groepen
- Website, financiën en overige taken

Bestuur:
Ook in 2019 bestond het bestuur uit 4 leden
J. van Loo voorzitter
P. Carsten secretaris
P. Zeijen penningmeester
I. Ploeg bestuurslid
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Jaaroverzicht 2019 Stichting Senehasa

JAARVERSLAG STICHTING SENEHASA 2019
Aan het einde van dit jaar blikken we terug op de gebeurtenissen en activiteiten die in 2019
plaatsvonden. Het was voor ons een vrij rustig jaar, tenminste voor wat betreft het Senior
Home Hospital te Baddegama en zijn bewoners. Echter niet in Sri Lanka zelf. Het land werd in
april opgeschrikt door een aantal aanslagen. Op paaszondag, 21 april 2019, vonden er kort na
elkaar acht aanslagen plaats in Sri Lanka. Onder meer drie rooms-katholieke kerken en drie
luxe hotels waren het doelwit. Er vielen 253 doden en ca.
500 gewonden. Naast Sri Lankanen waren er onder de
doden meer dan veertig mensen met een andere
nationaliteit, onder wie drie Nederlanders. De aanslagen
werden volgens een functionaris van de regering van Sri
Lanka gepleegd door de islamitische terreurgroep National
Thowheeth Jama'ath (NTJ). De Islamitische Staat eiste
echter twee dagen later via zijn persbureau Amaq de
aanslagen op. De economische toestand van het land werd weer een heel eind teruggeworpen
en lange tijd was er een negatief reisadvies voor het hele land.
Het Senior Home bleef gelukkig verschoond van deze aanslagen en de ca. 30 bewoners hebben
het nog steeds naar hun zin in dit mooie huis, omgeven door erg veel groen waaronder een
heuse theeplantage. Van de oorspronkelijke
bewoners (ouders die hun kinderen verloren bij de
tsunami van 15 jaar geleden) zijn er niet meer
zoveel over, doch in de loop der jaren werden hun
plaatsen ingenomen door andere zeer armoedige
ouderen die geen opvang op andere wijze konden
verkrijgen. Op deze manier is het Senior Home
Hospital uitgegroeid tot een centrum voor
ouderenzorg.
Nu na 15 jaar blijkt dat het hele complex toe is aan
een flinke opknapbeurt voor wat betreft het schilderwerk van zowel het hoofdgebouw, de 4
bijgebouwen met de kamers van de bewoners, de keuken, de vrijwilligersruimten etc. Het
totale kosten plaatje hiervoor bedraagt ruim € 9.000,00. In inmiddels is een gedeelte hiervan,
namelijk alle kamers van de bewoners reeds van een nieuwe verflaag voorzien, zowel van
binnen als van buiten en alle vensters, ramen en plafonds. Zodra wij beschikken over de
benodigde financiën hiervoor zal ook de rest worden aangepakt.
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BEZOEK SRI LANKA EN DIVERSE ACTIVITEITEN
Zoals elk jaar werden ook dit jaar enkele bezoeken gebracht aan
het Senior Home, uiteraard allemaal op eigen kosten. Eerst
brachten Mieke en Hub Aussems, bestuursleden van de
stichting Seva Sangam, er begin dit jaar een bezoek als
aanvulling op het bezoek aan hun eigen project in India. Later in
het jaar, in de maand november, ging onze secretaris Jo
Knubben, samen met een vijftal gasten eveneens naar Sri Lanka
en bezocht en ondersteunden daar niet alleen het Senior Home
Hospital , maar ook de Akkaravissa Junior School te Pinkanda en Lotus Home te
Welivitiya, een tehuis voor gehandicapte meisjes en vrouwen. De school werd verrast
met een vijftal nieuwe Tv-toestellen, voor elk klaslokaal een en de dames van Lotus
Home werden geholpen met een voedselvoorraad voor een hele maand. Daarnaast
gingen zij ook naar het belangrijke project van de meereizende pater van den Beuken
in de plaats Maggone, het St. Vincent’s Home. Een instituut voor kansarme kinderen
tussen de 6 en 19 jaar. Ook hier werd een financiële bijdrage geleverd in de
onderhoudskosten van het project.

Met de bewoners werden diverse activiteiten ondernomen,
zoals:
- een pelgrimstocht naar de boeddhistische tempel Kelaniya in
de buurt van Colombo;
- diverse workshops in het Senior Home;
- diner in hotel Ranmal te Hikkaduwa.
VERGADERINGEN, LEZINGEN EN MARKTEN
Het afgelopen jaar kwam het bestuur diverse malen in vergadering bijeen. 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 Aalbeek op de open dag van TOUR DE BOER
- de wintermarkt in zorgcentrum Oosterbeemd
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PLATFORM WERELDBURGERSCHAP
Als lid van het platform Wereldburgerschap Valkenburg a/d Geul
waren we ook betrokken bij de herdenking en viering van het 75-jarig
bevrijdingsfeest in september en de activiteiten in de Vredesweek.
Gedurende de Vredeswake in de St. Nicolaas- en Barbarakerk in
Valkenburg a/d Geul werden houten hartjes uitgedeeld en voorzien
van een vredeswens opgehangen in de daarvoor bestemde
vredesbomen.
In de week voor Kerstmis organiseerden wij tevens de sterretjesactie,
waarbij tijdens de z.g. kerstwake elke kerkbezoeker de mogelijkheid
kreeg om een kerstwens te schrijven op een kerststerretje dat vervolgens werd opgehangen
in een kerstboom in de kerk. Maar liefst 1300 sterretjes werden er opgehangen.
DONATIES
Begin 2019 ontvingen wij een anonieme gift van maar liefst € 2.500,00. Van de stichting
Steunfonds Rinévé uit Hulsberg een tweetal fantastische giften van respectievelijk € 1.350,00
en € 2.000,00 voor de diverse projecten in Sri Lanka. Bovendien nog een gift van € 3.000,00
als bijdrage in het schilderwerk van het totale complex Senehasa. Naast deze grotere giften
ontvingen wij vele andere individuele donaties, waar we natuurlijk net zo blij mee zijn.
Daarom een hartelijk woord van dank aan alle gulle gevers.

Tot slot een woord van oprechte dank aan al diegenen die ons in het jaar 2019, op welke
wijze dan ook, weer een warm hart toedroegen, waardoor we nog steeds aan onze morele
verplichting richting de kansarme ouderen in Sri Lanka konden voldoen. Wij hopen ook op
dezelfde wijze in 2020 op onze donateurs te kunnen rekenen.
Het bestuur van de stichting Senehasa ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter
Secretaris/Vicevoorzitter
Penningmeester
Bestuurslid/Website
Bestuurslid

- Marion Kleinjans-Pieters
- Jo Knubben
- Jan Willems
- Ivo Benders
- 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
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Financieel overzicht 2019, begroting 2020 Platform Wereldburgerschap Valkenburg a/d Geul
Platform
Wereldburgerschap

pos
nr

Baten

2019
Begroting

1 Saldo 1-1-2019

2019
Realisatie

2019
pos
nr
10

12.330,00
12.330,00

3A

Begroting

8.171,27

2 Subsidie van gemeente
3 Andere inkomsten
t.b.v. Taalcafé.

2020

11

12.330,00
12
500,00

Vergoedingen
beschikbaar stellen
tentoonstelling

460,00

13

laatste verkopen boek
Valkenburgh 75 jr
Bevrijd

540,00

2019

Lasten

Begroting Realisatie

Bankkosten Regiobank
Platform

100,00

99,00

Bijdrage aan PI's Valkenburg
aan de Geul : €400,- / active PI

4.000,00

3.600,00

Interne-adm.-vergaderkosten
jaarverslag

300,00

630,06

Ondersteuning draagvlak
jongeren uit gemeente

1.500,00

1.500,00

Draagvlakactiviteiten op
scholen. Youth in the
classroom. Lasten 2016€ 925,naar 2017
15 Verhalen van over de hele
wereld.: cyclus in gemeente

2020
Begroting
150,00
5.400,00
700,00
2.000,00

14

Activiteiten,Vredesweek,
herdenking bevrijding , dag
Tolerantie 2020
17 Bijz.gebeurtenissen /
incidentele subsidies ,
Vredesprijs
18 Kosten Taaalcafé

500,00
500,00

500,00
700,00

200,00

2.500,00

2.136,79

500,00

220,00

2.000,00

2.274,20

16

19
20
21

2.700,00

500,00

2.000,00

Kosten toegevoegd secretaris
gemeente

300,00

300,00

Website ,PR en advertenties
Platform

200,00

250,00
237,50

Representatie kosten Platform

200,00
200,00
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Kosten Dag Tolerantie
220,00

4 Verkoop boek
Valkenburg 75 jr.
Bevrijd
5 Subsidies Boek Valk 75
jaar bevrijd

6.955,93

3.000,00

6 Subsidie diensten
Vredeweek

3.200,00

7 Subsidie

1.000,00
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Acties Doel Duurzaamheid

24

kosten Boek "Valkenburg 75
jaar Bevrijd "

8.221,25

Tentoonstelling VredeweekKerst

2.064,26

25

26

9 verkoop dichtbundels
in Vredesnaam
10 Vergoed.
tentoonstellingen en
materialen

27

Kosten activiteiten rond 75
jaar, bevrijding , Belevingstocht

28

Kruispost foutieve boeking

29

afdracht verkoop dichtbundels
aan KCR

1.249,12

30,30

30,30

203,66
30

Garantstelling boek
"Valkenburg beleeft 75 jaar
bevrijding"
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diversen

450,00

41 voorinschrijvingen
boek "Valkenburg
beleeft 75 jaar
bevrijding"

Kosten diensten Vredeweek
1.089,33

Belevingstocht
8 kruisposten foutieve
boekinginkomsten

2.000,00

122,45

203,66
2.000,00

280,00
400,00

28

retour bedrag
opsporing inschrijvers

32

te kort, uit reserves

33

bankverschil( verkoop 1 boek)

34

eindsaldo Bank

870,00

0,10

-6.000,00

14,95
11.973,29
Totaal

13.330,00
12.330,00

19

-

35.963,71

13.330,00
12.330,00 35.963,71

In positief saldo € 1.800,- extra's door giften van derden voor Taalcafé buiten begrotingsbedrag

Overzicht baten en lasten van niet begrote posten 2019.
Kosten uitgave boek,
tentoonstelling,
activiteiten

Inkomsten van derden 2019
pos 4 verkoop boeken totaal

6.955,93

pos 24 uitgave en aan de man brengen boek

8221,25

pos 5 subsidies boek Valk. 75 jaar bevrijd

3.000,00

pos 25 Tentoonstelling Vredesweek en kerst

2064,26

pos 6 Subsidie diensten Vredesweek

3.200,00

pos 26 kosten diensten in Vredesweek

1089,33

pos 7 Subsidie belevingstocht
pos 10 beschik.stellen tentoonst./
materialen

1.000,00

pos 27 kosten activiteiten rond week van de Vrede

1249,12

pos 42 retour opsporing inschrijvers

0,10

Totaal inkomsten van derden

14.606,03

450,00

Totale kosten niet begrote posten

12.623,96

(positief saldo

1.982,07

H. Aussems Penningmeester Platform Wereldburgerschap opmaak 16-1-2020
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Avond van Tolerantie
Valkenburg, Vergeving, Verzoening, Verdraagzaamheid,
Vriendschap, Vrijheid en Vrede. Zaterdag 16 november
1900 t/m 20.30 uur Geulhemmer Groeve.
“Ik heb u lief , omhuld altaar der duisternis,
wijl de nacht mij leert hoe schoon het daglicht is.
Quote Joost van den Vondel :
Ondanks de koude herfstavond mochten we niet klagen over de belangstelling op deze
eerste avond van Tolerantie. Natuurlijk is het zo dat op deze avond in Valkenburg en
omgeving zoveel andere wellicht “leukere” activiteiten georganiseerd werden. Maar in een
wereld van groeiende intolerantie, racisme en geweld is het toch niet verkeerd dat ook wij
in Valkenburg even stilstaan bij Vrede, Vergeving, Vrijheid, Vergeten en Verzoening ?
Frans Bergsteijn, initiatiefnemer en voorzitter Stichting Grotwoning Geulhem sprak in zijn
welkomsrede: “Al waren we maar met vijf man en of vrouw zelfs dan was ik tevreden”. We
waren met tientallen en dus uitermate tevreden. Toos Muurmans Martens en Riet Nijland
heetten al de gasten welkom en nodigden ieder uit enkele houten hartjes waarop, in die vele
bevrijdingsvieringen, Valkenburgers, WOII Veteranen en gasten een vredeswens schreven, te
verbranden in het kampvuur voor de grot. Dit in de hoop dat al die goede wensen in rook
opgaan en door de wind verspreid worden over heel de wereld: “Nie mehr Krieg”, “No
rascisme”, “Vree veur eederein”…………….
Zangeres Linda Cordewener zong in onvervalst Kirchroa dialect over vrede en verzoening en
oogstte veel bijval. Jo van Aken kondigde het programma aan en nodigde de diverse sprekers
uit. We begonnen met de ceremonie van de zeven kaarsen. Net als bij de bevrijdingsvieringen
vroegen we 7 vertegenwoordigers uit de gemeenschap een kaars op te steken ter herdenking
van de gevallenen in de oorlog: Namens de burgerbevolking uit Valkenburg sprak Anita
Meurders : Mijn reis naar de familie van mijn gesneuvelde Amerikaanse bevrijder. Van haar
vader erfde zij een graf op het Amerikaans kerkhof in Margraten. Zij correspondeerde met de
familie van haar soldaat en werd uitgenodigd voor een bezoek aan Amerika. Namens de
Joodse gemeenschap vertelde Mary de Goede: ”Vaak mocht ik mijn verhaal vertellen in
kerken en scholen. Dat verhaal hoe ik als 3 ½ jarig meisje moest onderduiken in Houthem. Nu
wil ik vertellen wat jullie reacties voor mij betekenen. Nog steeds raak ik geëmotioneerd als ik
dat verhaal vertellen mag. Zeker aan jonge kinderen. Want soms heb ik het gevoel dat dit
zomaar weer gebeuren kan…….”. We Do Remember sprak David Loozen: “We stelden een
tentoonstelling samen voor en in Valkenburg. Vele mensen kwamen kijken hun reacties waren
soms hartverscheurend en toch ook hartverwarmend . We zijn trots maar tegelijk dankbaar
dat zoveel mensen kijken kwamen en zeker zoveel kinderen. We moeten die verhalen blijven
vertellen en zorgen dat er nooit meer mensen de oorlog in hoeven te gaan”. Karel Essers toen
net 10 jaar oud vertelde hoe hij moest vluchten bij het luchtalarm in die nacht voorjaar 1943.
Hoe hij in de Beemden bij kasteel Schaloen een vliegtuig zag neerstorten en hoe hij het
initiatief nam voor het plaatsen van een monument voor de omgekomen piloten van dat
vliegtuig. Inmiddels weten we dat tijdens die vreselijke oorlog 7 geallieerde en een Duits
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vliegtuig zijn neergestort binnen onze gemeente grenzen. “Graag”, zo sprak hij, “wil ik u
vragen na te denken hoe wij al die gevallen piloten herdenken en eren kunnen”. Bezetting,
Jodenvervolging, haat en onderdrukking. Valkenburg kwam in verzet. Arnold Schunck zoon
van Pierre Schunck leider van het verzet in Valkenburg vertelde drie verhalen over oorlog,
verzet en verzoening. En dat het nu zoveel jaren na de bevrijding hard nodig is te blijven
herdenken, te vergeven en verzoening te zoeken. Riet Nijland heeft zich ingeleefd in
ooggetuigen van bedreigingen, angsten en verschrikkingen van die oorlogsjaren. Beelden, die
mensen door de jaren heen, in hun hoofd hebben meegedragen. En niet alleen inwoners, ook
onze Amerikaanse Bevrijders hadden vreselijke beelden op hun netvlies staan.
Aan de verwerking van traumatische ervaringen hebben het tot stand komen van
herdenkingsplaatsen bijgedragen.
En in deze tijd mogen mensen ooggetuigen zijn van nieuwe tekenen van vrede:
de Vredesvlam, vredesbomen vol hartjes met vredeswensen, kerstbomen behangen met
vredessterren.
Geen vijanddenken, maar verdraagzaamheid en tolerantie maken een toekomst van vrede
mogelijk.
Frans Wolters was de zoon van een Reizigersfamilie. Een groep die in woonwagens door het
land trok en probeerde hun handelswaar te verkopen. Toen Hitler in 1942 beval dat alle Joden
maar ook Sint, Roma en woonwagenbewoners opgepakt moesten worden kocht Pa Wolters
een huis in Sint Geertrui. In 1944 wilde hij verhuizen naar Schaesberg maar strandde 13
september 1944 in Valkenburg omdat de bruggen opgeblazen waren. Frans zijn moeder moest
bevallen en een vriendelijke, bezorgde Duitse soldaat begeleidde het gezin naar de
Heimansgroeve waar Frans geboren werd. Wat met die vriendelijke Duitse soldaat verder
gebeurd is? Frans weet het niet. Misschien hoort hij wel bij die 163 Duitse soldaten die in die
dagen sneuvelden in Valkenburg?
Tolerantie: Vrede Vergeving en Verzoening: peinsde Guy Caelen van Stichting Struikelstenen.
Guy vertelde hoe hij van zijn vader leerde te vergeven en te verzoenen. Pa Caelen was laaiend
toen in 1942 zijn Joodse buurgezin werd opgepakt en naar “Nirgendwo” verdween . Toch zo
leerde hij Guy en tweeling broer Math niet te haten. Niet iedereen kon vrij kiezen. Ook niet
die Duitse soldaten. Nu zorgt Guy samen met de Stichting Struikelstenen dat iedere
Valkenburger en de vele gasten door te struikelen over die “Stolpersteinen” telkens opnieuw
herinnerd worden aan die vreselijke oorlog. Dat ze iedere keer weer als ze vanuit station
Valkenburg een kaartje kopen naar een fantastische reisbestemming 42 Valkenburgers daar
een kaartje moesten kopen naar Nirgendwo!
Samen de wereld te maken zoals deze behoort te zijn. Hub Aussems namens het taal café.
Hub penningmeester van Platform Wereldburgerschap en een van de initiatiefnemers van het
Taalcafé vertelde hoe deze werkgroep ijvert voor de opvang van mensen vanuit
oorlogsgebieden. Voor deze vluchtelingen onderkomen zoekt in Valkenburg en door opvang
in het taal café door lessen en gesprekken de statushouders proberen te integreren in onze
gemeente.
Jo van Aken vertelde over de volgende ceremonie: De 7 wensen voor een betere, tolerantere,
vreedzamere wereld die worden uitgesproken door of namens de jongeren. In de hoop op een
wereld zonder geweld, oorlog, pesten, jaloezie, haat en of nijd.
Namens de kinderen van de statushouders sprak de 10-jarige Maher. In vlot Nederlands
vertelde hij van zijn school en vrienden en zijn voetbalclub in Berg en Terblijt. Ook Samer
vertelde over hun vlucht uit Syrië, hun lange en bange reis door Europa en de opvang in een
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Asielzoekerscentrum in Nederland. Hij dankte de vele mensen die hem en zijn jonge gezin
hierbij geholpen hebben.” Lex van Riemsdijk leerling van Adelante vertelde hoe je als jonge
met een handicap het niet altijd zo gemakkelijk hebt. Hoe vaak je gepest wordt en nageroepen
“Domme Mongool! Dapper vertelde hij zijn verhaal en doodstil hingen alle luisteraars aan zijn
lippen. Nu heb ik genoeg vertelt besloot hij en ontving een welverdiend oorverdovend
applaus! De hopman (naam ? ……….) van scouting Berg en Terblijt vertelde over Scouting voor
Boys en hoe belangrijk het is iets te doen voor de ander.
Namens de kinderen van de wereld sprak Monique Derwig van Stichting Kumari. Haar
stichting helpt kinderen met een handicap in het verre Nepal. In een land waar men van
mening is dat jouw handicap de straf is van de Goden voor zonden in het vorige leven werden
tot voor kort gehandicapten kinderen weggestopt als een schande voor de familie. Monique
bouwde met haar stichting het Life Development centrum, zorgde voor een school voor
gehoorgestoorde kinderen in Banepa en een SERC opleidingsschool voor docenten en
fysiotherapeuten vlak bij Kathmandu. Madelon de Munter vertelde namens de jongerenraad
van Global Exploration over hoe zij in 5 reizen met Global Exploration naar Nepal, Peru,
Rusland/Siberië , Papoea en Oeganda geraakt werd door dat virus en zich wil blijven inzetten
om de wereld te maken zoals deze behoort te zijn.
Vrede? Verdraagzaamheid? Wat kun je er zelf mee ??? slotoverweging en sluiting door Jos
Smeets de voorzitter van Platform Wereldburgerschap. Jos bedankte al die mensen die
betrokken waren bij de organisatie van deze eerste dag van Tolerantie in Valkenburg. Hij
sprak de hoop uit dat dit het begin is van een mooie Traditie. Dat leden van de werkgroep
Vrede zoals Claar Habets uit Houthem, Anton Laeven en Kitty Heijenrath uit Schin op Geul
of vertegenwoordigers van al die andere Kerken aan de Geul. Katholieke, Protestantse
Joodse en of islamitische, mensen met een andere kleur of gender of die met een heel eigen
zo totaal andere denkwijze deze eerste stap volgen willen. Dat we volgend en al die
komende jaren in steeds grotere getalen bijeen mogen komen om te luisteren naar
verhalen. Verhalen van veteranen die vochten voor onze vrede ergens ver weg. Van
handhavers en scheidsrechters van dichtbij. Van zieken verzorgers en van natuur
beschermers. Dat we mogen luisteren naar vele dromen van jongeren met de meest wilde
plannen om de wereld te maken zoals deze behoort te zijn. Pas dan kunnen we spreken van
een geslaagd initiatief.
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VREDE, VRIJHEID, BEVRIJDING
Evaluatie activiteiten werkgroep Vrede van het Platform Wereldburgerschap,
tijdens het jaar van de herdenking van Valkenburg 2019, 75 jaar bevrijd.
Het doel van Platform Wereldburgerschap Valkenburg
aan de Geul is veel omvattend:
Ten eerste willen de onderliggende stichtingen,
voortkomend uit de werkgroep “Mondiaal Overleg”
ijveren voor en verslag uitbrengen over hun projecten
wereldwijd.
Ten tweede willen zij de Valkenburgse bevolking vertellen over Wereldburgerschap en de
duurzaamheidsdoelen om samen na te denken over hoe de wereld te maken zoals deze
behoort te zijn.
Ten derde wil het Platform samen met alle Valkenburgers werken aan die betere en duurzame
wereld door het organiseren van activiteiten o.a. op het gebied van Vrede.

Valkenburg 2019 - 75 jaar bevrijd
Op uitnodiging van Claudia Bisschops, wethouder van de Gemeente Valkenburg aan de Geul,
heeft ook het Platform meegewerkt aan de invulling van het programma : “ Herdenkt en Viert
de Bevrijding”.

In onderling overleg binnen de werkgroep Valkenburg 2019 75 jaar bevrijd werden vele
activiteiten bedacht en verdeeld onder de deelnemende verenigingen en stichtingen.
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1. Het gemeente bestuur zorgde op gepaste wijze voor alle officiële herdenkingen:
a. De Herdenking van de gefusilleerde verzetsmensen op de Cauberg.
b. De Herdenkingen bij de neergestorte vliegtuigen en omgekomen piloten in Vilt,
Sibbe en in de Oosterweg in Valkenburg.
c. De ontvangst van de veteranen bij de Old Hickory brug.
d. De onthulling van de Herdenkingsplaquette in de Gemeente grot.

2. Museum Valkenburg zou zorg dragen voor de tentoonstelling “We Do Remember” in
het Oude Stadshuis en Postkantoor.
3. Het openluchttheater zorgde zelf voor een oratorium “In het licht van de Bevrijding”
over de terechtstelling van twee verzetsmensen. Bood daarnaast onderdak aan vele
voorstellingen en uitvoeringen over het thema bevrijding.
4. De stichting Liberty zorgde met vele historische voertuigen voor een rode draad tussen
al die activiteiten.
5. De Gemeentegrot, Fluweelengrot en Catacomben gaven inzicht in die plekken waar
de bevolking zich in september 1944 schuilhield.
6. Het Walramplein werd omgetoverd tot een festivalplein waarop 13 en 14 september
de bevrijding uitvoerig gevierd werd.
7. Het Platform Wereldburgerschap zorgde voor de 7 navolgende activiteiten:
1. Het bedenken en realiseren van de historische fotoroute in en rondom Valkenburg
waar op een 25-tal plaatsen het verhaal verteld werd van de inval in 1940, de
bezetting, en de bevrijding in september 1944.
2. Het verzamelen van 75 verhalen en foto’s over de Tweede Wereld Oorlog.
Het geven van workshops op diverse basisscholen en de middelbare school Stella
Maris om de kinderen bewust te maken van de verschrikkingen van die oorlog en
deze indrukken te laten verwerken in tekeningen die allen in een veelkleurig boek
gepubliceerd werden.
3. Het opzetten van een fototentoonstelling waarbij al die verhalen, foto’s en
illustraties werden weergegeven. De tentoonstelling werd mede ingericht. In
samenwerking met de Kunst- en Cultuurraad in de Sint Nikolaaskerk en de
Heuvelland bibliotheek. Het ligt in de bedoeling dat deze tentoonstelling, net zoals
deze van het eerder gepubliceerde boek “In Vredesnaam”, gaat circuleren in de
diverse kernen van de gemeente.
4. Het organiseren van Belevingstochten over het thema: “ Valkenburg 2019 75 jaar
bevrijd” voor leerlingen van de basisscholen en de middelbare school Stella Maris.
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5. Het bij elkaar brengen van de vele initiatieven
van de Vredeswerkgroepen
(Broekhem,
Houthem, Schin op Geul, Berg en Terblijt, Vilt en
Centrum Valkenburg) binnen de gemeente en
deze te ondersteunen met “know how” en
financiële middelen.
6. Het organiseren van krans- en bloemleggingen bij
het Monument van Vrede.
7. De organisatie van de Vredeswake in al de kerken
aan de Geul waarbij de bezoeker werd/wordt
uitgenodigd een “vredeswens” te schrijven op
een aangeboden hartje en dit op te hangen aan
een boom van vrede.
Het jaar van de bevrijding loopt van 4 mei 2019 tot en mei 5
mei 2020.
Vooraf werd een begroting opgesteld en via fundraising het benodigde startkapitaal verzameld.
Dankzij de bijdragen van Stichting Tienschuur, de Stichting Rozenheuvel, de Stichting Rinévé
en de werkgroep Bevrijding Valkenburg verzamelden we voldoende startkapitaal om de
projecten te beginnen. Waarvoor onze welgemeende dank.
Nog vele activiteiten werden georganiseerd. Te denken aan:
•
•
•
•

een herdenkingstocht voor de klassen 7 en 8 van basisschool de Plenkert op 23
oktober.
De dag van de tolerantie op 15 november in de Geulhemmergroeve
De vredeswakes in de diverse kerken in de donkere dagen voor kerstmis
De roulatie van de tentoonstellingen In Vredesnaam en Valkenburg 2019 75 jaar
bevrijd langs de verschillende kernen van de gemeente.

Summery:
Met gepaste trots mogen we concluderen dat de bevrijdingsactiviteiten de verwachtingen
ruimschoots overtroffen. De fotoroute op 25 plaatsen in Valkenburg. De bundeling van de vele
vieringen in alle kernen van de gemeente. Het schitterende fotoboek en de veel bezochte
tentoonstellingen. De belevingstochten voor de basis- en middelbare school leerlingen. Diep
werden zij geraakt bij hun ontmoeting met de Amerikaanse veteranen.
Een eerste schatting leert dat tot nu toe 8478 Valkenburgers aan de door het Platform
georganiseerde vieringen deelnamen en/of tentoonstellingen bezochten.
De bevrijding vieren, de vele doden herdenken en te zorgen dat dit nooit meer gebeuren kan.
Daar was het tenslotte om te doen!
Voor uw bijdrage in deze, op welke wijze dan ook, onze hartelijke dank!
Jos Smeets
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DUURZAME GEMEENTE

SAMEN GAAN WE ERVOOR!
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