
1 
 

 

  

 

2020 

secretariaat 

Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de 

Geul 

2-3-2021 

Jaarverslag                          
Platform Wereldburgerschap 

Valkenburg aan de Geul 



2 
 

Het bestuur van het Platform Wereldburgerschap Valkenburg a/d Geul 
 

Voorzitter:   Jos Smeets 

     06-20533459 – jos.smeets@global-exploration.nl 

 

Secretaris:   Anne Margreet Kamphuis 

     greetjekamphuis@yahoo.com 
 

Penningmeester:  Hub Aussems 

     06-29580412 – hub.aussems@gmail.com 

 

Banknummer:   NL 65 RBRB 089 66 122 52 

KvK-nummer:   59444940 

Correspondentieadres:  Anne Margreet Kamphuis 

     Steenstraat 11 

     6301 ED Valkenburg LB 

     Tel. 06-51059041 

     E-mail: greetjekamphuis@yahoo.com 

 

 

 

mailto:jos.smeets@global-exploration.nl
mailto:greetjekamphuis@yahoo.com
mailto:hub.aussems@gmail.com
mailto:greetjekamphuis@yahoo.com


3 
 

Voorwoord jaarverslag 2020 Platform Wereldburgerschap 

Jaarverslag Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul. 

2020.........Een bewogen jaar. 

Het jaar begon zo veel belovend. In januari kwamen we samen bij de Vredesvlam nabij de Sint Nicolaas 
en Barbara kerk. We legden een bloemetje voor al die Joodse- Sinti- en Roma medeburgers en al die 
omwille van hun geloof, hun lichamelijke- en of geestelijke handicap, ras of gender of omdat zij in verzet 
kwamen tegen de bezetter, opgepakt getransporteerd en vergast werden in een van die vreselijke 
kampen in WO2. Struikelend over die “Stolpersteinen” wandelden we naar het station van Valkenburg 
waar hun trein naar Vught of Westerbork vertrok. Hier onthulde Burgemeester J.  Schrijen een van de 
monumenten van licht die blauw opgloeiden in al die Nederlandse Holocaust gemeentes waarvan 
Valkenburg ook deel van uit maakt.  

De bij het Platform aangesloten stichtingen waren druk in de weer om in Armenië, Bhutan, Brazilië, China, 
India, Indonesië, Mongolië, Nepal, Peru, Roemenië, Sri Lanka, Tanzania, Togo en Zuid Afrika mede 
invulling te geven aan de realisatie van de 17 SDG’s en aldus met en voor de betrokken inwoners betere 
levensomstandigheden te creëren.  

Valkenburg is een van de SDG-gemeentes van Nederland. Het is 
dan ook onze taak al de inwoners van onze gemeente van jong en 
oud te betrekken bij deze problematiek. Dit deden we door de 
organisatie van boomplantdagen en lessen over duurzaamheid op 
de basisscholen. Hier doceerden onze burgemeester Jan Schrijen 
en wethouder Remy Meijers naast enkele leden van ons platform 
en trainers van Global Exploration. De werkgroep Taalcafé gaf in 
de bibliotheek lessen taalvaardigheid aan nieuwkomers in ons 
land. Begin maart bracht ons platform 400 Valkenburgse families, 
die allen een graf van onze Amerikaanse bevrijders adopteren, 
bijeen op het Amerikaans Kerkhof voor een indrukwekkende groepsfoto. Deze neemt een prominente 
plaats in, in het door het Platform uitgegeven koffietafelboek: “Valkenburg beleeft 75 jaar bevrijding”.  

En toen kwam Corona en lag het leven een paar maanden stil. 
De zomermaanden brachten enige verlichting maar we 
moesten leren leven op 1,5 meter afstand. Vluchten buiten 
Europa werden verboden waardoor alle Global Exploration 
stages en uitwisselingen moesten worden afgelast. Door 
corona moest in kleine kring 
de jaarlijkse uitreiking van de 
Vredesprijs plaatsvinden. Een 
commissie onder leiding van 
Pastoor Jansen, die vorig jaar 
als eerste deze prijs in 

ontvangst mocht nemen, koos uit de genomineerde kandidaten Mieke 
en Hub Aussems voor hun jarenlange inzet voor Vrede. Nellie Kuijs een 
van de leden van de “oude” Vredesgroep Valkenburg V4 ( Valkenburg 
voor Vrede en Veiligheid), sprak een laudatio en Pastoor Jansen 
overhandigde de Vlam. Een mooi symbool voor al die jaren streven en 
werken. De week van de tolerantie ging niet ongemerkt aan Valkenburg 
voorbij. Dagelijks postte secretaris Anne Margreet Kamphuis op 



4 
 

Facebook een binnengekomen verhaal waarin ooggetuigen spraken van tolerantie en intolerantie en 
ieder op hun beurt opriepen tot verdraagzaamheid.  

In het najaar zorgde het Platform voor een tentoonstelling uit Liefde voor het Kind in het Heiligdom van 
de St. Gerlachuskerk in Houthem. Monique Derwig stelde kinderkleding en aquarellen van over heel de 
wereld tentoon. Dit naast de kerststalletjes van Gerdie Smeets-Mulders. Maar ook werd aandacht 
besteed aan de vluchtelingen problematiek en handtekeningen verzameld voor een petitie waarin onze 
regering wordt opgeroepen in actie te komen en te zorgen voor de opvang van de 500 aan Nederland 
toegewezen kind vluchtelingen. Maar corona dwong, al een week na opening tot een vroegtijdige sluiting.  

Ook de geplande Vredeswake in de donkere dagen voor kerstmis moest worden afgelast. Nederland ging 
op slot. Alle activiteiten en vieringen moesten worden gecanceld, zo ook de boomplantdag in november. 

Een werkgroep van het Platform Wereldburgerschap nam zitting in het Platform Vluchtelingen Belangen 
Europa. Het Platform Vluchtelingen Belangen Europa is een spontaan opgerichte werkgroep bestaande 
uit vertegenwoordigers van organisaties gevestigd in Zuid Limburg: Andreas parochie, Amnesty 
International Maastricht, Heerlen Mondiaal, Humanistisch verbond Nederland, Kloosterkerk Wittem, 
Kerken aan de Geul, Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul, Protestantse 
Geloofsgemeenschappen Maas en Heuvelland, Protestantse Parkstad Gemeenten Brunssum - Heerlen-
Landgraaf, Protestantse gemeenschap De goede Herder, vertegenwoordigers van het Islamitisch geloof 
Fadhel Aalhassouni Ali Daliry, PGP Valkenburg aan de Geul en inhoudelijke deskundigen. 

Het Platform organiseert acties om de vele vluchtelingen een menswaardige toekomst te geven. Dit door: 

•Het informeren van de publieke opinie met live verslagen uit diverse kampen. 
•Het daadwerkelijk organiseren van acties in Nederland, bv verzamelen van kleding en slaapzakken. 
  Het verzamelen van handtekeningen voor een in te dienen petitie.  
•Het ondersteunen van hulp organisaties in Griekenland: Because we carry, Vluchtelingenwerk, 
  Stichting Vluchteling. White Helmets, #500 kinderen NU.  
•Het motiveren van Nederlandse politici tot opvang van vluchtelingen in ons land. Een schrijnend 
probleem dat mede door de Klimaatsverandering alleen maar groter zal worden en ons aller inzet zal 
verlangen. De opwarming van de aarde. Het smelten van gletsjers en de poolkappen. Dit naast de alsmaar 
oprukkende woestijnen en de massale houtkap in het Amazone gebied zal grote delen van onze aarde 
onbewoonbaar maken en miljoenen mensen op de vlucht jagen. De klok tikt verder. De 8 Millennium 
doelen zouden in 2015 bereikt zijn. Grote vooruitgang werd er geboekt maar toen kwamen de klimaat 
doelen er bij. Nu tellen wij 17 SDG’s die wij samen realiseren mogen. Want alleen samen kunnen we de 
wereld maken zoals deze behoort te zijn.  

Jos Smeets 

Voorzitter Platform Wereldburgerschap Valkenburg ad Geul. 
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Jaaroverzicht 2020 Stichting Amigos do Brasil 

 
 
 
 
 
 

 

Activiteiten Amigos do Brasil Valkenburg aan de Geul in 2020  
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 
 
 
Door de Corona crisis waren wij helaas gedwongen onze activiteiten op een laag pitje te zetten.  Dit 
jaarverslag is om die reden zeer beperkt.  Wij hopen van harte dat de situatie volgend jaar weer als 
vanouds zal zijn.   
Deze wereldwijde crisis heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de diverse projecten van zowel Amigos do 
Brasil in Brazilië alsook voor de projecten van de andere PI’s.  De aan ons allen toegekende financiële 
bijdrage van € 500,- door het Platform Wereldburgerschap is dan ook zeer welkom en zal door onze 
mensen in Brazilië worden gebruikt voor het uitgeven van voedselpakketten.   
 
Februari  2020: De jaarlijks terugkerende sponsorwandeltocht door de brugklassers van het Stella Maris 
College in Meerssen op de vrijdag voorafgaande aan Carnaval kon nog net gehouden worden voordat de 
intelligente lockdown in maart werd ingevoerd.    
De opbrengst van deze sponsorloop, HElp een HAndje met je VOetje (HeHaVo) komt ten goede aan een 
drietal goede doelen, waaronder dus ook Amigos do Brasil. Door de ingevoerde Corona maatregelen kon 
de gebruikelijke overhandiging van de HeHaVo-cheques aan de goede doelen jammer genoeg nog niet 
plaatsvinden. De betreffende opbrengst van de sponsortocht werd inmiddels door de school naar onze 
bankrekening overgemaakt.  
 

 
September 2020: deelname aan de Week van de Vrede. 
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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 beneden onze prachtige Eco-Oca, een ecologische 
hut voor vormingsactiviteiten 

 
ALGEMEEN 

 
 
 
In de loop van het jaar werd gewerkt aan de vernieuwing van onze website, die inmiddels voor iedereen 
beschikbaar is via ons gebruikelijke adres www.amigosdobrasilvalkenburg.nl 
Hier kan alle relevante informatie over onze stichting worden gevonden en nagelezen. 
 
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.  
 
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 2020 
 
 
 

http://www.amigosdobrasilvalkenburg.nl/
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Jaaroverzicht 2020 Stichting Seva Sangam  

               JAAROVERZICHT 

                  Bezoek aan Seva Sangam 

We kijken terug op een dramatisch jaar 

Ook onze stichting kijkt met veel verdriet terug op 2020. Het jaar dat totaal beheerst werd door corona. 
Ook in India  werden al in het voorjaar de scholen gesloten en moesten alle interne meisjes naar huis, op 
enkele kinderen na. De dochters van verzorgend intern personeel. De school en kostschool zijn het hele 
jaar niet meer open gegaan. Digitaal onderwijs is maar heel beperkt mogelijk. Dus je kunt rustig spreken 
van een verloren schooljaar voor de meisjes van Seva Sangam.  En niet alleen onze meisjes, maar dit geldt 
voor de  meeste scholieren in heel India. Nu zijn de plannen om dit lopende schooljaar, dat normaal in 
India stopt in maart, te verlengen  tot juli 2021. Na 10 dagen zomervakantie start dan weer het nieuwe 
schooljaar. Maar alles is en blijft natuurlijk nog heel onzeker. Dit is de reden  dat we ook niet zoveel nieuws 
over dit jaar te melden hebben. 

Coronahulp 

Omdat het platform Wereldburgerschap dit jaar niet veel 
activiteiten heeft kunnen ondernemen, is er besloten om 
eenmalig een extra gift naar alle aangesloten groepen over te 
boeken, die Derde wereldprojecten steunen. Dit hebben wij 
verdubbeld en het bestuur in India heeft hiervan 
voedselpakketten gekocht voor een aantal zeer arme gezinnen. 
Een druppel op een gloeiende plaat helaas. Gelukkig waren er heel 
veel succesvolle acties om ons heen, om arme gezinnen 
wereldwijd  te helpen in deze zo moeilijke tijd. 

 alleen dit kleine groepje i.p.v. 600 
interne meisjes

Contacten via videobellen 

We hadden fijne contacten met enkele  oud studenten van Seva Sangam. Een aantal van hen is nu lerares. 
Ook zij geven nu online les via computer of zelfs per telefoon. Daarmee bereiken ze helaas lang niet al  
hun leerlingen. Toch is het mooi dat dit kan momenteel. We hebben zelf recent gemerkt dat videobellen 
via b.v.  Zoom, team, skype, whatsapp steeds beter gaat.  We hebben heel mooie contacten gehad met 
een aantal oud studentes en met het bestuur in India op deze digitale manier. Dat is dan wel weer een 
pluspunt. Wie weet hoeft op deze manier wereldwijd er dadelijk ook minder gevlogen te worden. 
Vergaderen en ook privé contacten op afstand  gaat steeds beter online. 

Ons laatste jaar begint 

Zoals al eerder aangekondigd, gaat ons project stoppen in juni 2021. Dit is in goed overleg met India 
gebeurd. Er zal nog een mooi bedrag overblijven aan het einde. Vanzelfsprekend boeken we dit ook over 
en daardoor kunnen nog een aantal meisjes tot in lengte van jaren geholpen worden. Daarover meer in 
ons laatste jaarverslag van 2021. 

www.sevasangam.nl  Secretariaat: Mieke Aussems- van de Beek    Email: aussemsbeek@hotmail.     
Kamer van Koophandel Handelsregisternr. 41078617    Anbinummer: 816691770                   

 

http://www.sevasangam.nl/
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Jaaroverzicht 2020 Stichting Rafaël  

 
 
                                    
 

Jaaroverzicht 2019 Stichting Rafaël 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vol plannen en goede hoop startten wij 
het nieuwe jaar, maar het liep anders. 
Niet alleen Covid-19 gooide roet in het 
eten, maar ook de lang gevreesde oorlog 
met Azerbeidzjan om de enclave 
Nagorno-Karabach brak uit. 
 

Covid-19 in Armenië 
Door Covid-19 in Armenië en Nederland 
ging onze geboekte vlucht naar Armenië 
begin juni niet door. Wij wilden starten met 
een nieuw project, ‘moestuinen aanleggen 
bij dorpsscholen’, een gift van de Stichting 
Rinévé uit Hulsberg. Tot nog toe was deze 
reis niet mogelijk, hopelijk volgend jaar wel. 
 
Het toch al zo arme Armenië werd zwaar 
getroffen door Covid-19. Veel mensen 
verloren hun baan en veel gezinnen leden 
honger. Door 
extra giften 

konden wij tweemaal (in mei en augustus) een voedselpakket van €20,-- 
schenken aan de families van ‘onze’ kinderen. Gelukkig kreeg geen van ‘onze 
kinderen’ een ernstige vorm van Covid-19. 
 

De oorlog 
De oorlog die in augustus uitbrak en zes weken duurde, kostte duizenden 
soldaten en burgers het leven. Vrijwel alle families in Armenië betreuren wel een 
dode of vermiste persoon. Bij de wapenstilstand onder toezicht van Rusland 
moest Armenië de helft van de enclave Nagorno-Karabach afstaan en werden 
ook grensdorpen ingelijfd. Het land is nu verdeeld en men vreest voor verder 
verlies van volk en cultuur. 
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Armenië herbergt nu nog tienduizenden 
vluchtelingen die alles moesten achterlaten en niet 
meer terug kunnen naar hun huizen. Zij verblijven 
in vakantiekampen, sportscholen en vele Armeense 
families nemen ze op, ondanks hun eigen armoede. 
Ook voor de kinderen van deze vluchtelingen 
kregen wij extra donaties, waaronder een gift van 
€500,-- van het Platform, die wij besteedden aan 
warme kleding en dekens, voedselpakketten en 
verwarming. 
 
 

In december kregen ‘onze’ 
66 kinderen en een aantal 
kinderen van 
vluchtelingen een 
cadeautje van Santa Claus 
in de vorm van vers fruit 
en natuurlijk wat snoep. 
Het was een bijzonder 
moeilijk jaar voor 
Armenië, maar nog nooit 
kreeg onze stichting zoveel 
Hartverwarmende hulp en 
donaties! Wij danken 
iedereen hier-voor heel 
hartelijk en hopen dat het 
dit moedige volk snel 
beter gaat. 
 

 
 
 
Namens het bestuur van stichting Rafaël, 
José Hendrix, co-voorzitter. 
Voor meer informatie zie 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: NL39INGB0680340246 – BIC: INGBNL2A 
www.strafael.nl – strafael@xs4all.nl 
ANBI = RSIN nr. 8107.81.670 

 

 
 
 

mailto:strafael@xs4all.nl
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Jaaroverzicht 2020 Taalcafé  

 

Jaaroverzicht 2020 Taalcafé Valkenburg 

 

 

 

Het jaar van Corona 

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 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. Onze basis is de bibliotheek van Valkenburg. 

We zijn het jaar 2020 gestart met een fraaie en geslaagde middag in het 
Mergelrijk op 4 januari.  

We waren goed op weg met onze wekelijkse woensdagochtend en onze 
veertiendaagse donderdagavond, totdat in maart het coronavirus 
toesloeg. 

 

Door de overheidsmaatregelen werd de bibliotheek 
gesloten. We werden gedwongen onze activiteiten tijdelijk 
te verminderen of te  staken. Althans we dachten dat het 
tijdelijk zou zijn, maar inmiddels is het jaar bijna om en het 
ziet er naar uit dat we dit jaar niet meer vol aan de slag 
kunnen. 

                                                                                                             Mergelrijk 4 januari 

Tijdens corona, toen de bibliotheek gesloten was hebben we geprobeerd om iets digitaal te doen, maar daar 
was niet veel animo voor. Voor velen was het te technisch. Ook  

was niet zeker hoelang de shutdown zou duren, iedereen schoof daardoor 
alles voor zich uit. Op een gegeven moment vonden we dat we toch iets 
moesten doen om in ieder geval even bij elkaar te zijn. In augustus zijn we 
daarop een aantal middagen op zaterdag bij elkaar gekomen voor een kop 
koffie en om even bij te kletsen met iedereen. Ook hebben we een aantal 
keren met wat vrijwilligers en statushouders gewandeld rondom Valkenburg.   

 

Ergens eind augustus geloof ik dat het was, dat we weer terecht konden in de bieb, op woensdagochtend en 
donderdagavond.  Alles natuurlijk onder de  steeds wisselende strengheid van coronamaatregelen. Op de 
donderdagavond was de bieb dicht voor normale klanten maar gelukkig mochten wij van de bieb gebruik 
maken.  

Mergelrijk 4 januari 

Koetshoes 
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Begin november ging de bieb weer dicht voor de hele maand november. 
Enkele van onze vrijwilligers  hebben tijdens het sluiten van de bieb 
contact durven houden met hun pupillen. Sommigen kwamen bij de 
mensen thuis, anderen gingen wandelen, enkelen zijn toch via 
videobellen aan de slag gegaan. 

Begin december zijn we weer van start gegaan, voor zolang het duurt.  

 

 

“Beëdiging” van drie nieuwe Nederlanders: 

 Dhr. Bashir Alasaad, en zijn kinderen Abdalrhman en Elene, 
door de burgemeester van Valkenburg Drs. Jan Schrijen 

 
 

 

Evaluatie & 2021 

• De beoogde aanwinst van mensen die Nederlands als eerst taal hebben, NT1-ers, is nog niet van de 
grond gekomen. Het NT1-traject is een lange weg, diverse instanties zijn aan de slag om deze mensen 
te bereiken. Het zoeken van deze mensen is niet de taak van het Taalcafé, wij vangen ze alleen op. 
Wordt vervolgd. 

• De samenwerking tussen ons en Vluchtelingenwerk Nederland, VWN, is zoals altijd goed. Wij willen 
deze in 2021 wellicht uitbreiden. Dit jaar had VWN in samenwerking met ons ontmoetingsdagen 
georganiseerd in alle kerkdorpen van Valkenburg. Deze dagen waren bedoeld om vluchtelingen en 
buurtbewoners elkaar nader te laten kennis maken. Helaas zijn er veel van deze dagen geannuleerd 
vanwege corona. In 2021 staan deze dagen weer op het programma. 

• De vorig jaar door de gemeente aangekondigde veranderingen in het vluchtelingenbeleid per 1-1-2021,  
zijn door corona verschoven naar 1-7-2021. Deze  verandering houdt in dat, binnen kaders, het beleid 
weer bij de gemeentes komt te liggen. 

• Vroeger, voordat we naar de bieb verhuisden, in de kloosterkerk en in Oosterbeemd, , kwamen er ook 
veel kinderen mee met de ouders. Ook toen werd er met  de kinderen Nederlands en/of rekenen 
geoefend. De ouders zelf kunnen de kinderen heel vaak niet helpen, omdat ze te weinig kennis hebben.  
In de bieb hebben we kinderen een beetje geweerd omdat, met name kleine kinderen, storend kunnen 
zijn  
voor de andere bezoekers van de bieb. Maar we hebben gemerkt dat m.n. kinderen tussen 6 en 16 
behoefte hebben aan begeleiding. Sommigen van onze vrijwilligers helpen al kinderen, maar we willen 
in 2021 kijken of we daar samen met de bieb iets kunnen doen aan hulp voor deze kinderen. 

• Vooralsnog willen we de dagen waarop Taalcafé is, in 2021 handhaven, t.w. elke woensdagochtend en             
op donderdagavond om de veertien dagen. Wellicht komt daar verandering in door bovenstaande 
ontwikkelingen. 

 
 

Namens de werkgroep Taalcafé Valkenburg van Platform Wereldburgerschap 

Frans Jansen 
Coördinator Taalcafé Valkenburg. 
 

              Koetshoes 
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Jaaroverzicht 2020 Vredeswerkgroep Houthem-St. Gerlach  

 

Jaarverslag 2020 van heiligdom St. Gerlach te Houthem-St. Gerlach. 

Tijdens de dag van de tolerantie op 16 november stond in heiligdom St. Gerlach het 
thema onverdraagzaamheid en onverschilligheid centraal. De opvang van 500 
vluchtelingenkinderen zonder ouders uit vluchtelingen is een hot item. We wilden met 
deze foto's kinderen informeren in welke zulke verschillende situaties kinderen leven. De 
vraag die centraal staat voor bezoekende kinderen is: Als je zelf in zo'n situatie leeft wat 
is dan je grootste wens?  
 

 
 

Opening Vredesweek met als thema: Vrede verbindt het verschil. Vredesgedachten konden bezoekers op 
papieren vogeltjes schrijven. Vele bezoekers maakten hier gebruik van. Speciaal werden kinderen 
uitgenodigd om hun vredestekening te maken.  

 

Vredeswake en het schrijven van een vredeswens . Voor de kerstdagen stond de vredesboom weer in de 
kerk. De baliemedewerkers van het heiligdom nodigden bezoekers uit om hun vredeswens op de papieren 
sterretjes te schrijven. De vredesboom werd door de sterretjes mooi aangekleed. Heel intense wensen 
werden aan de sterren toevertrouwd. 
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Tentoonstelling: Uit liefde voor het kind. 

  

De kinderkledingverzameling van Monique Derwig en de kerststallen van de overleden vrouw van Jos 
Smeets zijn te bezichtigen. In de Kersttijd, waarin het Kind centraal staat, vindt in het Heiligdom St. Gerlach 
te Houthem-St. Gerlach deze expositie’ plaats. Monique Derwig en Jos Smeets, beiden woonachtig in 
Valkenburg, werken samen in deze dubbelexpositie. Monique toont haar aquarellen gecombineerd met 
etnografische kinderkleding en Jos laat ons genieten van de verzameling kerststallen. Een mooie 
indrukwekkende tentoonstelling die laat zien dat moederliefde tot veel in staat is. Jammer dat de Corona 
maatregelen spelbreker zijn. De tentoonstelling werd al na korte tijd afgebroken. Hopelijk krijgen de 
bezoekers in maart a.s. nog een herkansing.  

Handtekeningactie voor 500 vluchtelingenkinderen. Het uiteindelijke doel is: Bescherm kinderen op de 
vlucht. De bezoekers van het heiligdom kunnen hun handtekening plaatsen voor de actie voor opname van 
500 vluchtelingenkinderen in Nederland. Alleen reizende migrantenkinderen zijn nu dakloos na enorme 
branden in kamp Moria. De laatste afbeeldingen van de tentoonstelling: Uit liefde voor het kind, laat vele 
foto's zien van kinderen in deze verschrikkelijke situatie in een vluchtelingenkamp.  

 

Vredeslicht. In onze kerk 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. Een tweetal Houthemse kinderen brachten het licht voorafgaand aan de vredeswens tijdens 
de zondagmis van de 4de zondag van de Advent. 

 

Contactpersoon: Claar Habets 
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Jaaroverzicht 2020 Stichting Struikelstenen 

 

STICHTING STRUIKELSTENEN VALKENBURG AAN DE GEUL 

 

 

 
 
 
 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Struikelstenen Valkenburg aan de Geul. 
 
 
Het bestuur van de stichting bestond in 2020 uit: 
Dhr. H. Vossen, voorzitter; 
Dhr. G. Caelen vicevoorzitter; 
Dhr. R. Paulssen, secretaris/penningmeester; 
Mevr. M. Mom, bestuurslid; 
Dhr. L. Loozen, bestuurslid. 
 
In 2020 heeft de stichting de navolgende activiteiten ontplooid: 
 
In 2020 was het op 27 januari precies 75 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau door 
het Russische leger werd bevrijd en de wereld geschokt werd door de gruwelijkheden die zich daar, maar 
ook op andere plaatsen, had afgespeeld. 
 
In het kader van 75 jaar bevrijding van Valkenburg aan de Geul vond op zondag 26 januari 2020 de derde 
Valkenburgse Holocaust herdenking plaats. Naast de Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul 
verleende ook de gemeente Valkenburg aan de Geul haar medewerking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bijeenkomst startte bij de Vredesvlam in de Pelerinstraat geopend met een welkomstwoord door Jos 
Smeets, voorzitter van het Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul. Vervolgens werd door 
burgemeester Jan Schrijen en wethouder  
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Claudia Bisschops een bloemstuk gelegd bij de Vredesvlam. Vervolgens konden de aanwezigen 75 witte 
anjers bij de vredesvlam leggen, verwijzend naar 75 jaar bevrijding. 

 
Aansluitend vond een stille toch plaats via de Wilhelminalaan en de Wehryweg, waar bij een drietal locaties 
werd stilgestaan bij de struikelstenen voor de aldaar opgepakte en vermoorde Valkenburgse Joden. De 
herdenking werd voortgezet bij het NS-station 

 
Vanaf dit NS-station Valkenburg werden de Valkenburgse 
Joden op transport gesteld en via de kampen Vught en 
Westerbork vervoerd naar diverse Duitse vernietigings-
kampen, waar zij werden vermoord.  
Valkenburg telt 42 Holocaust slachtoffers. Van 41 van hen zijn 
struikelstenen geplaatst in het trottoir 
vóór hun woningen waar zij destijds 
hebben gewoond. De struikelsteen van 
één slachtoffer is op verzoek van 
nabestaanden in het Museum Valkenburg 

tentoongesteld. 
 
 
Bij het NS-station volgden enkele toespraken van de burgemeester en van de 
vicevoorzitter van de Stichting Struikelstenen, Guy Caelen. 
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Door de burgemeester werd het tijdelijk Holocaust monument 
“Levenslicht” onthuld, een tijdelijk lichtmonument, ontworpen 
door kunstenaar Daan Roosegaarde. 
Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door het Maastricht 
ensemble “La Rosa”.  
Door Guy Caelen en René Paulssen sr van de Stichting 
Struikelstenen werd aan de voormalige voetgangerstunnel een 
bloemstuk aangebracht.  
 
 

Tot slot werd door Guy Caelen zijn gedicht “’t treinkeertsje” 
voorgedragen en werden door twee Valkenburgse 
jongedames de namen van de 42 Valkenburgse Holocaust 
slachtoffers voorgelezen. 
 
De Stichting Struikelstenen Valkenburg aan de Geul is 
voornemens om bij het NS-station een permanente 
plaquette voor de Valkenburgse Holocaust slachtoffers aan 
te brengen, opdat zij nooit mogen worden vergeten en er 
voor gewaakt moet worden dat nooit meer een holocaust 
zal plaatsvinden.  
Vanwege de door de NS gestelde eisen aan een dergelijk monument is er nog geen definitief ontwerp 
gekozen. 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om voor de toekomst uitsluitend het onderhoud en de instandhouding 
van de gelegde struikelstenen te verzorgen en jaarlijks de Holocaust te herdenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valkenburg, 10 februari 2021 
 
Namens het bestuur van de Stichting Struikelstenen 
René Paulssen 
Secretaris/Penningmeester 
 

Secretariaat: Louis Eliasstraat 18, 6301 ZS Valkenburg Lb 
Email: rpaulssen@ziggo.nl 
Gsm: 0650201015 
 
 

 

 

mailto:rpaulssen@ziggo.nl
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Jaaroverzicht 2020 Stichting Kumari 

 

 
 

Jaaroverzicht 2020 Stichting Kumari 

Zoals overal ter wereld werd ook in Nepal het leven in 2020 bepaald door de Corona crisis. Steeds weer 
verwonderen we ons over de veerkracht van de Nepalese bevolking. Dat was al zo toen in 2015 aardbevingen 
het land deden trillen op zijn grondvesten. Ook nu weer in de Corona tijd zien we dat mensen ‘vallen’ en 
weer ‘opstaan’. En na de Corona uitbraak kwamen de sprinkhanenplaag en de overstromingen c.q. 
landverschuivingen. Door verandering in het klimaat zijn de regens, die het land dit jaar in de moesson 
teisterden, abnormaal zwaar. De effecten van de Corona crisis zullen onze lokale partners nog lang blijven 
voelen. 

We hadden  gedurende het jaar regelmatig contact met onze lokale partners, boden een luisterend oor. De 
hulp die we boden, was hulp op maat. Soms hulp aan een groep, soms individuele hulp. 

Het was moeilijk om de omvang van het aantal Corona besmettingen in te schatten, er zijn geen of 
onvoldoende testen. Registratie van ziekte en sterfgevallen gebeurt niet georganiseerd. Meteen gingen de 
voedselprijzen drastisch omhoog, gasflessen verdubbelden in prijs en waren schaars en dat terwijl veel 
mensen hun inkomsten verloren hebben. Vooral de dagloners (dit zijn mensen die iedere dag zoeken naar 
werk en zo een wat Rupee bij elkaar schrapen) hebben/ hadden het zwaar te verduren. Toeristen ontbreken 
in deze tijden, terwijl het land voor een groot deel afhankelijk is van inkomsten uit deze sector. 

We besloten om onze achterban te mobiliseren om geld te verzamelen voor 
Corona hulp. Op onze oproep werd enthousiast gereageerd. We mochten 
totaal een bedrag van bijna €10.000,- ontvangen dat we op maat hebben 
besteed op de plekken waar de hulp het hardst nodig is. 

Het geld werd o.a. besteed aan voedselacties:          

Het verzorgen van medicijnen die kinderen nodig hebben. Het zorgdragen dat 
er voldoende zeep, ontsmettingsmiddelingen zijn. De leerlingen trainen om 
hun handen goed te wassen en de regels voor de anderhalve meter maatschappij te hanteren. 

Kavre deaf school te Banepa (school voor dove kinderen) 

Na overleg met de directrice van de Kavre deaf school, mevrouw Krishna Nakarmi, werd besloten om op 
twee momenten voedselpakketten uit te reiken. 

 

 

 

 

Gezinnen krijgen weer rijst, linzen, olie en kruiden                           Rijstzakken liggen te wachten, totdat ze worden 
                                                                                                        opgehaald door de gezinnen  
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Voor de leerlingen, die in de bergdorpen wonen, heeft Krishna Nakarmi kunnen regelen dat deze families bij 
de lokale winkeltjes voor een bepaald bedrag voedingsmiddelen, zeep enz. kunnen kopen.   

 

De tweede voedselactie werd gecombineerd met een voorlichtingsactie over Corona.  

 

 

 

 

 

 

 

Er werd uitleg gegeven over de verspreiding van het virus en hoe de mondkapjes en de handgel te gebruiken. 
De leerlingen kregen zakjes met zeep, mondkapjes en handgel. 

 

L.D.C./ Manava Sewa Sadam in Sankhu (tehuis voor zwaar geestelijk gehandicapten) 

 

Het grootste gedeelte van het jaar waren maar een paar leerlingen van de school aanwezig binnen het L.D.C. 
Dit betreft jongeren, die geen ‘thuis’ hebben. Nu de jongeren er niet zijn, heeft het project geen inkomsten. 
Dat terwijl de onkosten toch gedeeltelijk door gaan. Zij hebben een bedrag van €500,- uit onze Coronapot 
gekregen. 

Men probeerde zo weinig mogelijk contact met de 
buitenwereld te hebben om besmetting met het 
virus te voorkomen. Ondertussen werden 
onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw 
gedaan, waar men als de jongeren er zijn, geen tijd 
voor heeft. Op de foto rechts worden de groenten 
van het land geoogst.  
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Ondertussen werden onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw verricht. 

     

 

 

 

 

 

Reparatiewerkzaamheden aan het              De stroom die door de Men probeert zicht in deze moeilijke  

dakterras    zonnecellen wordt tijden staande te houden. Tihar,     

     opgewekt, wordt  het lichtfeest, werd binnen de muren   

     opgeslagen. De meter- gevierd 

     kast werd gereviseerd.      

 

S.E.R.C.- school in Kathmandu en Chapagaun 

 

De intensieve training in het kader van Fitcare4u, die door de SERC-school wordt gegeven, is eind van het 
jaar weer heel voorzichtig opgestart in het hostel van de SERC-school in het centrum van Kathmandu. Het 
intensieve trainingsprogramma is maatwerk. De training moet aangepast worden aan de vraag van het 
kind/de ouders. Sommige ouders kunnen kosten zelf dragen maar er zullen in de toekomst ook ouders zijn 
die dit totaal niet kunnen.  

Daarnaast is het belangrijk om te bekijken of het nodig is de ouders verder te 
helpen door hen in de tijd dat hun kind de intensieve training krijgt een training 
aan te bieden (naaitraining, training houtbewerking enz.).  Zo’n training moet hen 
meer mogelijkheden bieden om geld te verdienen. Een halve dag kunnen ze bij de 
training van hun kind zijn en de andere helft kunnen ze een training volgen. 

Zo was er ook aandacht voor de situatie van de moeder van Bipana Gurung. Zij 
kreeg gedurende de tijd dat Bipana therapie kreeg de mogelijkheid om een 
naaitraining te volgen. In eerdere gesprekken vertelde ze dat de mensen in haar 
dorp wel twee dagen naar een volgend dorp moeten lopen om nieuwe kleding, 
een kussensloop of dekbedhoes te laten maken. Indien ze leert naaien en een 
naaimachine heeft, kan ze hiermee in haar dorp geld verdienen. 

Haar verblijfkosten tijdens de training werden betaald door stichting Kumari. Aan het eind van die tijd kreeg 
ze van stichting Kumari een trapnaaimachine.  

 

Op deze manier werd de situatie 
van Bipana én haar moeder 
verbeterd. 
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De nieuwbouw van de SERC-school vordert gestaag.  

 

Tijdens bepaalde periodes lag het bouwproject stil. Ook hier weer verbazing over de inventiviteit bij de 
leiding die steeds weer manieren vindt om vooruit te komen. 

We verwachten dat dit bouwproject in de eerste helft van 2021 afgerond kan worden.   

Monique Derwig 
Stichting Kumari 
Secr.: Prinses Christinalaan 42 
6301 VZ Valkenburg aan de Geul 
www.stichtingkumari.nl 
IBAN: NL 80 RABO 0152816267 
 

 

 Wij kiezen partij voor vluchtelingen. Jij ook? 
 

http://www.stichtingkumari.nl/
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Jaaroverzicht 2020 Stichting Hulp door Genade 

 

 

Stichting  Hulp Door Genade  
                                            t.b.v. Roemenië 
Jaaroverzicht 2020 

Zoals voor velen is het ook voor ons een jaar met veel uitdagingen geweest. Veel geplande activiteiten 
moesten geannuleerd worden i.v.m. het coronavirus. Zoals: 

• De studenten van de Universiteit Breda, die elk jaar helpen met verschillende projecten 

     konden niet komen.  

• De jaarlijkse uitstap van de kinderen uit Boekarest werd afgelast. 

• Door gebrek aan werk, hadden vele Roma’s geen inkomen. Deze mensen zijn meestal 

   dagloners en hebben hierdoor geen rechtop een uitkering.  

• Het jeugdcentrum moest sluiten. Ook geen huiswerk begeleiding meer.  

De scholen werden tijdens de eerste coronagolf in april gesloten. Eind mei gingen ze weer open. Kinderen 
vanaf 5 jaar moesten een mondkapje dragen en hun eigen schoolspullen meebrengen. Helaas werden de 
scholen na 2 weken weer gesloten en kregen ze, voor zover mogelijk, online les. De meeste kinderen hebben 
geen tablets of computers . Dus, geen les en worden ze als afwezig genoteerd. Internet is een ramp, heel 
zwak en valt geregeld uit. Het gevolg is een grote leerachterstand. Ouders kunnen hun kinderen hierin niet 
helpen aangezien ze vaak zelf analfabeet zijn. Soms zijn er vrijwilligers die de leerlingen lespakketten brengen 
en ze daarna ingevuld weer terugbrengen bij de leerkrachten.  
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Volgens de laatste berichten gaan de scholen begin maart 2021 weer open. 

Gelukkig waren er ook dingen die we wel konden realiseren. We hebben de kinderen voor het schooljaar 
voorzien van schoolpakketten. Waar ze erg blij mee waren. Ook hebben we voedselpakketten en 
kerstpakketten uitgedeeld. En mensen kunnen helpen met bedden, medische artikelen en kleding.  

 

Tot slot.  

Het wielerevenement, de Top Cauberg Challenge, dat elk jaar georganiseerd wordt voor het goede doel kon 
helaas niet doorgaan. Dit is een groot gat in het budget. Gelukkig waren er twee grote giften waardoor we 
de kosten konden betalen. Waarvoor onze dank. Zonder al uw steun was dit niet mogelijk. Samen kunnen 
we de mensen helpen om deze moeilijke tijd door te komen. Namens de alle mensen en de stichting hartelijk 
dank voor uw ondersteuning deze is hard nodig.  

Alleen kunnen we het niet.  

-We zijn ANBI gecertificeerd 
-Wilt u ons ondersteunen : Stichting Hulp door Genade IBAN: NL 28 ABNA0515679410 
Het bestuur Stichting Hulp door Genade 
info@stichtinghulpdoorgenade.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@stichtinghulpdoorgenade.nl
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Jaaroverzicht 2020 Stichting Global Exploration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaarverslag Global Exploration  

Global Exploration 2020 

  

Het begin van 2020 was nog normaal. We hadden een mooie opening 
met al onze deelnemers en ouders. Terwijl we ons in februari 
voorbereidden voor de ontvangst van onze Chinese gasten werden de 
eerste gevolgen van corona al duidelijk. De Chinese gasten moesten 
hun bezoek uitstellen. Een voorbode voor de rest van het jaar. Alle 
Xplore stages werden uitgesteld tot 2021. Wel gingen diverse training 
nog door. Onze scholen voor scholen projecten hebben we ook 
moeten uitstellen tot 2021. 

 Zo werd 2020 een jaar van vernieuwing binnen Global Exploration. Samen met onze partner Wilde Ganzen 
zetten we My Climate Action op. Een project voor basis- en middelbare scholen op het gebied van global 
goals en klimaat. Een online klimaatspel. Fondsenwerven voor een groen school én wereldproject. Inmiddels 
hebben de eerste scholen het project vol enthousiasme voltooid.  

 

Ook werd er in 2020 een begin gemaakt met Global Classroom. Een online wereldreis langs global landen én 
de global goals. Filmpjes bekijken van leeftijdgenoten, websites bezoeken en vragen beantwoorden en 
punten verdienen. Word jij een global wereldburger? 

  



24 
 

Zo is 2020 een jaar vol uitdagingen voor Global Exploration en helpt vooral de steun van de overheid ons in 
deze tijd om overeind te blijven. Hopelijk biedt 2021 meer mogelijkheden voor onze wereldburgers. 

 

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 2020 Stichting Senehasa 
 

JAARVERSLAG STICHTING SENEHASA 2020   
 

  

Het jaar 2020 is in allerlei opzichten een jaar dat we niet snel zullen vergeten. 

De gehele wereld kreeg te maken met het corona virus en het land Sri Lanka 

werd voor de zoveelste geconfronteerd met bijzondere omstandigheden. Eerst 

de tsunami van 2004, daarna de strijd tussen de Singalezen en de Tamils (t/m 

2009) in 2019 de terroristische aanslagen op kerken en hotels en nu deze 

verschrikkelijke pandemie. Vanaf begin maart en ook diverse keren daarna was er in het land een volledige 

lock down. Het gevolg hiervan was en is dat er betrekkelijk weinig mensen aan het virus overleden, doch 

economisch kreeg Sri Lanka opnieuw een geweldige dreun. Scholen, kerken, vele winkels en het Senior Home 

gesloten, geen werk voor velen, geen inkomen en geen vangnet zoals hier in Nederland. Desondanks ging 

het leven ”gewoon” door en waren er nog genoeg momenten om bij stil te staan. 

 

SENIOR HOME 

 

Aan het eind van dit jaar zijn er nog slechts 21 bewoners en vanwege corona kunnen er voorlopig geen 

nieuwe bewoners worden opgenomen. Afgelopen jaar zijn er een vijftal overleden en enkelen zijn 

overgeplaatst naar een verpleeghuis. Grootste probleem was echter de voedselvoorziening. Normaal zijn de 

bewoners van het Senior Home afhankelijk 

van het z.g. ”dana” d.w.z. van giften van 

voedsel van mensen uit het dorp of 

omgeving. In deze moeilijke tijd is dat veel 

minder het geval en waren ze aangewezen op 

hulp van buitenaf. Dat geldt overigens ook 

voor al die mensen die zonder werk en 

zonder inkomen thuis zaten. Naar aanleiding 

daarvan is onze secretaris, Jo Knubben een 

actie ”Voedselhulp Sri Lanka” gestart. 

Helaas was een bezoek aan Sri Lanka niet 

mogelijk vanwege het corona virus, maar 

gelukkig hebben wij vanuit Nederland toch 

kunnen helpen. 
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VOEDSELHULP SRI LANKA 

 

Samen met zijn reisgenoten van 2019 heeft Jo in de maand juli een 

inzamelingsactie gestart voor voedselhulp samen met de 

plaatselijke monniken in Sri Lanka. Eén van de monniken, ook 

hoofd van de plaatselijke school, Damala Piyananda, heeft de 

afgelopen 6 maanden gezorgd voor verspreiding van 

voedselpakketten aan hen die ’t het hardste nodig hadden. Eén 

pakketje kostte € 12,50 en daarvan kon een gezin een hele week eten. En die actie liep voortreffelijk. De 

actiegroep haalde € 25.000 op en tot nog toe zijn er bijna 2000 van zulke pakketten verspreid. Uiteraard 

worden de pakketten ter plaatse gemaakt en wij zorgen voor de betaling. De actie loopt nog steeds want het 

is heel hard nodig.  

 

AKKARAVISSA SCHOOL TE PINKANDA 

 

Deze Junior School bezochten we voor het eerst in 2018 

en ook dit jaar ondersteunden we hen door middel van 

het bekostigen van een stukje verbouwing in de school. 

Zoals alle scholen in Sri Lanka was ook deze school vanaf 

begin maart gesloten en zodoende kon een kleine 

verbouwing/verandering plaatsvinden. Er werd een 

scheidingswand aangebracht, waardoor een lokaal werd 

opgesplitst in meerdere delen, waardoor meer 

activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. 

 

ST. VINCENT’S HOME 

 

Ook ons jaarlijkse bezoek aan 

jongereninstituut St. Vincent’s 

Home in de plaats Maggone 

hebben we helaas moeten missen. 

Dit project, oorspronkelijk van de 

congregatie van de Oblaten van 

Maria, heeft al jaren onze extra 

aandacht. Pater Oblaat Gerard van 

den Beuken, voormalig pastoor 

van Hulsberg reisde al 5 maal mee 

naar Sri Lanka en dat heeft geleid 

tot een intense samenwerking 

tussen deze congregatie en de 

stichting Senehasa. Het instituut 

werd financieel ondersteund met 

een bijdrage van € 2.500,00. 
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DIVERSEN 

 

 

Een triest bericht ontvingen wij in februari van dit jaar. Toen overleed onze grote Sri 

Lankavriend Wiel Bongaarts uit Meerssen. Wiel had zijn hart verpand aan de arme mensen in 

Sri Lanka en bezocht onze projecten maar liefst 4 maal. Met veel dankbaarheid koesteren wij 

de herinneringen aan Wiel. 

 

Naast onze vaste periodieke betalingen aan het Senior Home droegen 

wij ook bij aan een aantal andere zaken. O.a. betaalden wij  een tweetal oogoperaties 

(incl. alle medicijnen), kochten een hoorapparaat voor een oudere man, lieten het 

meubilair van een school opknappen en kochten laptops voor een drietal studenten.  

 

Al deze zaken waren slechts mogelijk door de vele giften en donaties die wij mochten ontvangen. Naast zeer 

veel kleinere bijdragen waren er dit jaar ook een aantal grotere giften. Dank aan met name Steunfonds 

Rinévé, de Congregatie der Oblaten in Nederland en België, de stichting de Bruijn-Kleinen, het Platform 

Wereldburgerschap en onze secretaris Jo voor de jamopbrengst. Maar ook al die andere gulle gevers zeggen 

we oprecht hartelijk dank. Wij zijn bijzonder blij dat er zoveel mensen achter onze projecten staan. 

 

Wij hopen ook op dezelfde wijze in 2021 op onze donateurs te kunnen rekenen.                                         

Het bestuur van de stichting Senehasa ziet er  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  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      

    

Mede dankzij een bijdrage van het platform 
Wereldburgerschap werd de actie 

Voedselhulp Sri Lanka 2020 een groot succes! 

Dank aan alle gulle gevers! 

 

 

http://www.senehasa.nl/
http://www.senehasa.nl/
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Jaarrekening 2020 Platform Wereldburgerschap 
 

 

 

Jaarrekening 2020, begroting 2021   Platform Wereldburgerschap   Valkenburg aan de Geul    
2020 2020 2021 

  
2020 2020 2021 

pos 
nr 

Baten Begroting Realisatie Begroting pos nr Lasten Begroting Realisatie Begroting 

1 
Saldo 1-1-2020 

 
11.973,29 

 

10 
Bankkosten Regiobank  Platform 150,00 114,00              

120,00  

2 
Subsidie van gemeente 12.330,00 12.330,00 12.330,00 

11 
Bijdrage aan PI's  Valkenburg aan 

de Geul :  €400,- / aktieve PI 
5400,00 5.200,00           

3.600,00  

3 
Andere inkomsten tbv 

Taalcafé. 

 
- 

 

11A 
noodsteun projecten PI's wegens 

Corona 

 
3.000,00   

4 

Donaties en verkoop boek 
"Bevrijding Beleefd" 

 
6.599,40 

 

12 

Interne-adm.-vergaderkosten 
jaarverslag 

700,00 597,05              
450,00  

5 

Vergoed. Expositie, verkoop 
boek Valkenburg 75 jr 

bevrijd 

1.000,00 450,00 
 

13 

Ondersteuning draagvlak 
jongeren uit gemeente 

2000,00 1.000,00           
1.500,00  

6 

uit reserves tbv  project 
Social Sofa's  2021 

  
1.000,00 

14 

Draagvlakaktiviteiten op scholen. 
Youth in the classroom. 

500,00 140,00              
300,00  

 

    

15 

Verhalen van over de hele 
wereld.: cyclus in gemeente 

500,00 
 

             
300,00  

 

    

16 

Activiteiten Vredesweek, dag 
Tolerantie, Tentoonstelling, 

Kerstwaken 

2700,00 1.879,67           
2.500,00  

 
    

17 
Bijz.gebeurtenissen / incidentele 

subsidies , Vredesprijs 
500,00 784,24              

400,00  

 
    

18 
Kosten Taalcafé 1850,00 1.072,90              

800,00  

 
    

19 
Kosten toegevoegd secretaris 

gemeente 
300,00 -   

 
    

20 
Website, PR en advertenties 

Platform 
250,00 -              

250,00  

 
    

21 
Representatie  kosten Platform 200,00 -              

200,00  

 
    

22 
Garantstelling uitgave boek 

"Bevrijding Beleefd" 
2000,00 

 
  

 
    

23 
kosten Boek "Bevrijding Beleefd " 

 
9.202,26   

 
    

24 
Acties Doel Duurzaamheid 2000,00 282,98              

800,00  

 
    

25 
Project Social Sofa's 2021 

  
          
1.500,00  

 
    

26 
Ondersteuning acties  # 500 

vluchtelingen kinderen Lesbos 

  
             
300,00  

 
    

27 
Onvoorzien/diversen 280,00 

 
             
310,00  

 
    

32 
te kort,  uit reserves -6000,00 

 
  

 
    

34 
eindsaldo Bank 

 
8.079,69   

 
Totaal 13.330,00 31.352,69 13.330,00 

 
- 13.330,00 31.352,79 13.330,00     

18 In positief saldo  € 1.800,- extra's door giften van derden voor Taalcafé buiten begrotingsbedrag    
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Jaarrekening 2020 Platform Wereldburgerschap 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
Inkomsten boek "Bevrijding beleefd" Uitgaven boek "Bevrijding Beleefd" 

 pos 4 verkoop boeken totaal  4.099,40  

pos 24 drukwerk, ISBN, promotie, fotoshoot 
Am.Kerkhof 

   
9.202,26  

 pos 5 subsidies boek Bevrijding beleefd 2.500,00       

 Totaal inkomsten van derden  6.599,40  Totale kosten niet begrote posten  

   
9.202,26  

      (negatief resultaat, - € 2.000 begroot)  ) 
  -
2.602,86  

 
H. Aussems  Penningmeester Platform Wereldburgerschap   opmaak 11-1-

2021     
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Evaluatie van de Vredesweek van 18-25 september 2020 in Houthem en 
Valkenburg aan de Geul. 
 
De evaluatie van de vredesweek in Houthem door Claar Habets: 

 
De vredesboom hing weer vol met groot aantal gekleurde vredesvogeltjes met een 
vredesboodschap. Vele bezoekers uit andere regio's uit Nederland spraken hun 
complimenten uit dat we aan de vredesweek aandacht besteden.  
Zelfs een tiental kinderen hebben een vredesboodschap geschreven. Bezoekers uit 
de eigen regio keken naar de vredesboom en na uitleg waarom schreven ze alsnog 
een korte vredesboodschap. Het volgend jaar 
staat de vredesboom er weer. Het aantal 
bezoekers dat toegelaten werd in de St. 
Gerlachuskerk was op dit moment 98. Dit wel 
onder voorbehoud dat er geen verdere 
uitbreiding van het Corona besmetting zou 
komen. In de kerk waren de zitplaatsen 

Coronaproof gemerkt. Voor het overige wordt verwezen naar het 
jaarverslag Vredesgroep Houthem-St. Gerlach.  
 
 
Evaluatie van de Vredesweek in Valkenburg door Anne Margreet Kamphuis. 
 
Voorafgaand aan de Vredesweek vond de Vredesviering in de Sint Nicolaaskerk plaats, met als afsluiting de 
uitreiking van de prijs van de Vrede. De prijs werd uitgereikt aan het echtpaar Mieke en Hub Aussems. 
Namens de commissie vertelde Nelly Kuijs waarom Hub en Mieke de prijs verdiend hadden. 
 
De volledige tekst die Nelly uitsprak:  
 
‘Vrede is een prachtig woord, voor mij staat het voor de aanwezigheid van gerechtigheid, van hoop, van 
liefde. Maar vrede is ook een woord dat bij mij spanning op kan roepen. Mijn gedachten gaan dan naar 
beelden van oorlog, geweld, dood, de ontberingen van vluchtelingen. In alles het tegenovergestelde van wat 
vrede hoort te zijn, nl. veilig, vrij en onafhankelijk zijn in denken en doen. In 2019 waren er volgens de UNHCR 
bijna 80 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, honger en geweld. Als ik aan die arme mensen en kinderen 
denk, dan doet mijn hart pijn. Dan voel ik me machteloos en boos en bespeur ik bij mezelf de neiging om de 
confrontatie hiermee uit de weg te gaan, om dat artikel niet te lezen of over te schakelen naar een andere 
t.v. zender. Daar schaam ik me voor, het allerminste om op te brengen is toch wel kennis hebben van en 
meeleven met hun lot. Bijna 40 jaar geleden kon ik deze gevoelens wel omzetten in activiteit. Bij het uitreiken 
van de vredesvlam vorig jaar werd de lange geschiedenis aangehaald die Valkenburg heeft als het gaat over 
het vredesvraagstuk. In die tijd speelde de kwestie van het stationeren van kernkoppen in Nederland en dat 
bracht een wijdverspreide vredesbeweging op gang . Ook in Valkenburg ontstond een dergelijk initiatief. Op 
9 december 1981 vond de eerste bijeenkomst plaats voor mensen die hadden deelgenomen aan de 
vredesmars in Amsterdam. In 1982 werd de vereniging V4 opgericht, Valkenburg voor Vrede en Veiligheid. 
Het doel was niet alleen om de kernwapens de wereld uit te krijgen maar om een bredere bewustwording 
op gang te brengen over de oorlogsindustrie, een wereldwijde economische factor van belang waarin 
miljarden worden geïnvesteerd en verdiend, waarin wetenschap en techniek de ontwikkeling van nieuwe 
wapens initiëren en zorgen voor veel werkgelegenheid. Deze wapenindustrie lokt oorlog uit, de nieuwe 
wapens moeten worden uitgeprobeerd en de oude verkocht. Hierover werden voorlichting en gastlessen 
gegeven op de middelbare school hier, er werden ook film- en thema avonden georganiseerd. V4 zocht 
contact met de gemeentepolitiek, de kerk en met gelijkgestemden in Maastricht en Heuvelland. 
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Vanaf de eerste bijeenkomst van de werkgroep stelde een van de aanwezigen haar deelname aan onze 
vredesgroep afhankelijk van het opnemen van derde wereldproblematiek in de kerndoelen van de kersverse 
vereniging. En zo geschiedde. Het armoedevraagstuk, de grote ongelijkheid en achterstand op het gebied 
van onderwijs en gezondheidszorg staat in verband met de oorlogsindustrie. Wapens ontnemen 2/3 van de 
wereldbevolking de kans om zich te ontwikkelen, de wapenleveranties aan ontwikkelingslanden worden met 
de honger van miljoenen betaald zo werd betoogd. We hoopten vele mensen te bereiken en te motiveren 
politiek bewuster te worden. We deden zelfs een keer mee aan de carnavalsoptocht waarin we onze missie 
uitbeeldden. Tot eind jaren 80 bleef V4 het aanspreekpunt wanneer het ging om deelname aan 

gebedsdiensten tijdens de vastenactie en de vredesweek 
vanuit deze kerk. Toen V4 ophield te bestaan zette de vrouw, 
die ik eerder noemde, haar bevlogenheid om in Valkenburg 
een Wereldwinkel van de grond te krijgen. De oprichtingsfase 
duurde wel 2 jaar en dankzij haar vasthoudendheid werd het 
een succes, tot het helaas na 22 jaar moest sluiten vanwege 
teruglopende inkomsten. Deze vrouw zette haar idealen en 
sociale betrokkenheid ook in door samen met haar man een 
organisatie op te zetten om meisjes uit de armste gezinnen in 
zuid India intern, onderwijs, vorming en een beroeps 
opleiding te geven. Dankzij hun inspanningen is dat nu al 40 
jaar een groot succes. In het Platform Wereldburgerschap 

hebben ze jarenlang actief meegewerkt aan diverse manifestaties om de ongelijkheid in de wereld onder de 
aandacht te brengen van onze inwoners. Bij het organiseren van de Vredesweek kon er altijd een beroep op 
hen worden gedaan. Voor de nieuwkomers in onze gemeente met een asielstatus hebben ze, samen met 
anderen, het taalcafé opgezet. Ik ken geen mensen die zo trouw zijn aan hun idealen, die hun hele leven 
gerechtigheid voor iedereen hebben nagestreefd, die hun medemenselijkheid en sociale betrokkenheid zo 
hebben uitgedragen op persoonlijk, maatschappelijk, maar ook op politiek niveau als deze twee. Het wordt 
nu tijd dat ik de namen ga onthullen. Met deze mensen bedoel ik het echtpaar Mieke en Hub Aussems. Hen 
willen wij eren en bedanken met de prijs van de Vrede van dit jaar. In het najaar gaan ze onze gemeente 
helaas verlaten, verhuizen ze naar hun nieuwe woning in Maastricht. De verkleinde vredesvlam, dit prachtige 
object, zal hen blijven herinneren aan onze 
dankbaarheid voor hun inzet. Pastoor Jansen was de 
eerste die vorig jaar deze prijs kreeg en ik wil hem 
vragen om de vredesvlam aan jullie uit te reiken. 
Mieke en Hub, willen jullie aub naar voren komen.”  

Gedurende de Vredesweek was ook de kerk in 
Valkenburg in de middaguren geopend. Dankzij de 
vrijwilligers kon dit ook. In de kerk was de 
tentoonstelling te zien Valkenburg beleeft 75 jaar 
bevrijding. De tentoonstelling zag er mooi en 
indrukwekkend uit en was opgezet door Jo, Riet, Nelly en Jos. De bezoekers waren onder de indruk en het 
boek over de tentoonstelling is nog meerdere keren verkocht. Elke middag waren er 100 tot 120 bezoekers. 
Vanwege de Corona maatregelingen was er geen vredesboom in de kerk. Verder waren al de punten van de 
historische fotoroute opgesierd met een Amerikaanse en Nederlandse vlag. De Werkgroep We Do 
Remember richtte in de bibliotheek een tentoonstelling in ter herdenking van de gevallen Amerikaanse 
soldaten in Valkenburg aan de Geul. 
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DUURZAME GEMEENTE 
 

SAMEN GAAN WE ERVOOR! 
 

 


