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Dierbare vrienden,
Vorig jaar heeft het Missieburo Roermond in totaal € 866.867 kunnen besteden aan de realisatie van projecten
in verschillende missielanden (Afrika: € 438.752; Azië: € 331.334 ; Zuid-Amerika: € 80.281; Ukraïne: € 16.500).
Zonder u hadden wij dit nooit kunnen doen! Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u, mede
namens het bestuur, de medewerk(st)ers en vrijwilligsters, heel hartelijk te bedanken voor uw steun en vertrouwen. Natuurlijk doe ik dit ook mede namens de vele mensen in de Missie, die u hiermee heeft geholpen.
Voor de mensen in de Missie is uw geldelijke steun vanzelfsprekend heel belangrijk, want daarmee kunnen zij
cement en andere bouwmaterialen aanschaffen. Zij kunnen daarmee lesmaterialen en cursussen opzetten, om
de mensen te onderwijzen. Zij kunnen daarmee eten kopen voor de kinderen die naar school gaan. Maar voor
hen is geld nooit het allerbelangrijkste. Veel belangrijker vinden zij de betrokkenheid van de gever. Het feit, dat
u met uw bijdrage laat zien, dat u om hen geeft en hen niet aan hun lot wilt overlaten, is
zeker zo belangrijk. Dat is juist wat zij zo zeer waarderen! Het uitsteken van een helColofon
pende hand. Het gevoel van medeleven, van solidariteit. Dat is wat voor de mensen in landen zoals
Missieburo Roermond is
Ghana, India, Brazilë het meeste telt. U heeft laeen kerkelijke instelling
ten zien dat zij er niet alleen voor staan en dat zij
voor de ondersteuning
van geloofsverkondiging
op uw steun en medeleven mogen rekenen. Namens
in missielanden.
hen nogmaals een groot dank-u-wel!
Op onze website (www.missieburo.nl) kunt u binNeerstraat 49, 6041 KB
Roermond
nenkort uitgebreide informatie over enkele projecPostbus 198, 6040 AD
ten vinden, die in het afgelopen jaar zijn gesteund.
Roermond
Wij hebben heel veel leuke reacties gekregen over
W: www.missieburo.nl
Hulp goederen voor vluchtelingen in
T: (0475) 386880
Libanon.
deze website. Enkele bezoekers hebben ons zelfs
Postbank 1045000
zeer bruikbare tips gegeven, die wij dan ook direct
RABO
14.41.01.408
hebben toegepast. Het is de bedoeling, dat deze site ons belangrijkste medium wordt om
MISSION (MISSIe- en
u van informatie over onze activiteiten te voorzien. Heeft u leuke ideeën, laat het ons
ONtwikkelingswerk)
wordt uitgegeven door de
weten. Onze website is ook een beetje uw website! Het internet biedt heel veel mogelijkkerkelijke stichting
heden, veel meer dan de huidige nieuwsbrief. Zo willen wij u meer beeldmateriaal van
Missiebureau Bisdom
de projecten aanbieden. Wij willen u ook veel sneller en uitgebreider berichten over onze
Roermond (Missieburo)
en is een informatieactiviteiten en over de missionarissen die op bezoek komen. Zo willen wij de Missie wat
bulletin over diverse
dichter bij u brengen. Wij hebben heel veel plannen voor de komende jaren en wij hopen
missionaire activiteiten
dat wij ook hiervoor op uw steun mogen rekenen!.
in de Missie.
Verder wil ik nog benadrukken, dat het Missieburo Roermond nog steeds op zoek is naar
Redactie:
Drs. F. Soeterik,
vrijwillig(st)ers, die ons willen helpen bij de realisatie van deze plannen. Heeft u inteMw. L. Klumpkensresse of wilt u eerst meer informatie over de activiteiten? Neem dan een kijkje op onze
Heijnders
website. U kunt ook via de website uw vragen stellen. Wij hebben een speciaal formulier
Donateurs van het
geplaatst, dat u na het invullen van enkele gegevens gemakkelijk naar ons kunt verzenMissieburo Roermond
den. Na ontvangst, zullen wij zo snel mogelijk antwoord sturen.
hebben recht op gratis
abonnement

Drs. F. Soeterik, directeur

Missieburo Algemeen
2

Kosten, die bij het betalingsverkeer gemaakt worden,
kunnen omlaag!
Kosten binnen de perken houden is
voor elke organisatie een zaak die de
onverminderde aandacht moet krijgen. Of het nu gaat om een instelling,
of om een bedrijf, om een vereniging
of een groep enthousiaste mensen die
iets willen opzetten of organiseren,
men zal altijd de kosten van een activiteit vooraf zo goed mogelijk in kaart
moeten brengen en vervolgens deze
voortdurend in de gaten moeten
houden. In het bedrijfsleven zal men
proberen de winst zo hoog mogelijk
te houden, want dat is goed voor het
bedrijf.Hoge (productie)kosten zullen
vanzelfsprekend de winstopbrengst
beperken. In de zorgsector zal men
nog hogere eisen aan de organisatie
of instelling stellen, aangezien men met
geld van de gemeenschap werkt. Men
verwacht, dat er zo goed mogelijk
wordt omgegaan met dat geld.

grenzen blijven. Het is daarom goed,
dat er keurmerken zijn, want daarmee kan men snel de “goede” van de
“slechte” organisaties onderscheiden.
Een keurmerk geeft u een redelijke
garantie, dat uw Euro daadwerkelijk
aan het doel besteed wordt, waarvoor u heeft gegeven. Er zijn ook organisaties, die geen keurmerk hebben,
maar die u dezelfde garanties kunnen
bieden. Heel veel kerkelijke organisaties hebben geen keurmerk, maar
zijn zo transparant dat u zelf kunt bepalen of er goed wordt omgegaan met
uw gift. Uiteindelijk bepaalt uw vertrouwen in de organisatie of instelling
of u wilt geven of niet. U moet er op
aan kunnen, dat de organisatie zo goed
en efficiënt mogelijk met uw bijdrage
omgaat en dat uw bijdrage niet aan
doelen wordt besteed, waar u niet
achter kunt of wilt staan.

Zulke eisen stelt men ook aan instellingen/organisaties zoals het Missieburo Roermond. De donateur verwacht, dat zijn of haar bijdrage zoveel mogelijk aan het doel besteed
wordt. Dat er kosten gemaakt worden, dat weet iedereen. Maar deze
moeten wel binnen aanvaardbare

Het Missieburo besteedt daarom heel
veel tijd en energie aan het geven van
informatie. Waar staan wij voor? Wat
doen we en waarom? Hoe gaan wij
te werk? Letten wij op de kosten?
Dat zijn vragen, waarop wij graag
antwoord willen geven omdat wij beseffen hoe belangrijk deze informatie

voor u is.
Ook op de “kleintjes” moet gelet
worden. Dat is de titel van dit artikel.
Sommige kosten zijn duidelijk. Portokosten, kosten drukwerk, huur en
aanschaf apparatuur zijn kosten die
elke organisatie maakt. Deze moeten
binnen de algemeen aanvaarde grenzen vallen. Daar zal een goed functionerende organisatie vanzelfsprekend op toezien. Dat doet het
Missieburo dan ook. Maar er zijn
ook andere kosten, die ogenschijnlijk klein lijken, maar zoals het spreekwoord zegt: vele kleintjes maken één
grote. Een voorbeeld van de minder
opvallende kosten is de wijze waarop
een donatie gedaan wordt. Men kan
een bijdrage storten via de eigen
overschrijvings-kaarten. Men kan
ook een acceptgirokaart , zoals die u
bij onze nieuwsbrief ontvangt, invullen en opsturen. Heel veel mensen
maken ook gebruik van telebankieren. Uw gift wordt netjes van uw rekening afgeboekt en door de begunstigde verwerkt.
Acceptgirokaarten zijn voor de ontvangende organisatie bijzonder aantrekkelijk omdat deze administratief
een stuk gemakkelijker te verwerken
zijn dan een eigen overschrij-

(Tabel 1)

Tarieven betalingsverkeer m.i.v. 2008
Kosten donateur/schenker
(per afschrijving van bank- of girorekening)
* per telebankieren
* per automatische machtiging (incasso)
* per periodieke betaalopdracht
* per acceptgirokaart
* per eigen overschrijvingsformulier

In Euro
Postbank
0,06
0,09
0,45
0,60
0,90

Kosten ontvanger (Missieburo) op rekeningnr 1045000
* per incasso
* per transactie via telebankieren
* per ontvangen acceptgirokaart
* per losse overboeking

0,08
0,14
0,25
0,27

Rabobank
0,06
0,08
0,45
0,50
0,80
144101408

0,14
0,14

ABN/Amro
0,06
0,09
0,55
0,70
1,10

SNS
0,05
0,09
0,50
0,60
1,00

Telebankieren is voor de schenker
het gunstigst.
De automatische incasso is voor de
ontvanger het goedkoopst! Bovendien
is de verwerking een stuk gemakkelijker.
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vingskaart. Sinds kort kunt u het Missieburo machtigen tot een automatische incasso. Dit betekent dat wij periodiek uw
bijdrage van uw bank-/girorekening mogen afschrijven ten gunste van onze girorekening. Onze administrateur heeft een
tijd geleden de kosten van dergelijke geldtransacties, die door de “gever” en door de “ontvanger” gemaakt worden,
onder de loep genomen. Zijn bevindingen worden in table 1 weergegeven.
Jaarlijks verwerkt het Missieburo heel veel donaties. Het merendeel van onze donateurs maakt gebruik van een meegestuurde acceptgirokaart. Deze donaties kunnen door ons vrij gemakkelijk verwerkt worden. Steeds meer mensen
maken echter gebruik van telebankieren. Als men het “betalingskenmerk” van de acceptgirokaart overneemt, dan
kunnen deze overboekingen ook zeer gemakkelijk door ons verwerkt worden. Gebruikt men “Girotel” dan moeten die
overboekingen helaas op dezelfde wijze worden behandeld als een “gewone” overboeking met eigen
overschrijvingsformulier. Deze kunnen niet automatisch verwerkt worden. Omdat wij alle bijdragen op “naam” moeten
boeken en bovendien een kenmerk moeten meegeven waarvoor de gift bestemd is, kunt u zich indenken dat de
verwerking zeer bewerkelijk is. Los van het feit dat bij elke geldtransactie kosten in rekening worden gebracht- zie
overzicht -, en bij acceptgirokaarten kunnen die oplopen tot minimaal € 1,05, is het zinvol ook rekening te houden met
de bewerkelijkheid van de verwerking en registratie van de donaties. Hoe meer tijd men aan de verwerking moet
besteden, hoe hoger de kosten worden. En dat moeten wij met z’n allen toch proberen zo laag mogelijk te houden. Wij
zouden samen per jaar tienduizenden Euro’s (goed voor de realisatie van enkele kleinschalige projecten in de Missie)
kunnen besparen als men een andere vorm van doneren zou kiezen.
Het Missieburo wil graag de donateurs oproepen het gebruik van de zogeheten machtiging voor een automatische
incasso in overweging te nemen. Deze vorm is voor het Missieburo zeer gunstig omdat de verwerking van de donatie
geheel automatisch gebeurt. Begrotingstechnisch biedt deze vorm van doneren ook andere voordelen. Het Missieburo
kan veel nauwkeuriger inschatten hoeveel projecten aangenomen kunnen worden, omdat de toegezegde bijdragen
hierdoor min of meer vaststaan. Helaas zal deze vorm van doneren voor de mensen, die gewend zijn hun bijdrage via
telebankieren over te maken, wel iets duurder worden (1 Eurocent), maar voor ons brengt de automatische incasso een
enorme besparing met zich mee (geen aanmaak van acceptgirokaarten, gemakkelijke en snelle verwerking van de
donaties en veel lagere kosten)! Wilt u gebruikmaken van de automatische incasso, vul dan het onderstaande machtigingsformulier in en stuur dit in een ongefrankeerde enevlop naar:
Missieburo Roermond
Antwoordnummer 1084
6040 VB Roermond.
U kunt ook via onze website een machtigingsformulier voor een automatische incasso opsturen. Onder de rubriek
“Direct Doneren” vindt u een digitaal machtigingsformulier. U kunt deze machtiging ten allen tijde opzeggen. Een bericht, dat u de machtiging intrekt, is voldoende. Ik hoop van harte dat u zult ingaan op dit verzoek. Alvast heel hartelijk
dank!
(hierlangs afknippen)

Machtigingsformulier voor een automatische incasso
Ik machtig het Missieburo Roermond van mijn rekening af te schrijven t.g.v. Postbank 1045000, tot wederopzegging:
O per jaar O per halfjaar O per kwartaal O per maand (svp aankruisen wat van toepassing is)
€ ........................... Ingangsdatum: ....... / ........ / ......... (dd/mm/jjjj)
Rekeningnummer: .......................................................................................
Dhr./Mevr./Mej. Voorletters:......................Tussenvoegsel:..................
Achternaam:: ...............................................................................
Adres: ........................................................................................................
Postcode: ........................... Woonplaats: ..................................................
Telefoon: (....................) ....................................
E-mail: ...............................................................
O Houdt mij op de hoogte
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Een onverwacht bericht uit Brazilië
De afgelopen maanden heeft het Missieburo diverse activiteiten rondom het
adoptieprogramma georganiseerd. Wij hebben toen gemerkt, dat veel mensen
zich afvragen of een sponsoring of adoptieprogramma nog van deze tijd is of dat
dergelijke programma’s echt helpen. Vanaf 1981 heeft het Missieburo
Roermond een kinderadoptieprogramma, dat tot doel heeft weeskinderen of
kinderen uit zeer arme gezinnen op te vangen en te verzorgen en wel in de ruimste zin van het woord. In verschillende landen worden wees- en opvangtehuizen
ondersteund. Zo zijn wij in ook contact gekomen met Zr. Redempta Bogers, die
reeds vele jaren als missionaris in Brazilië werkt. Kinderen hebben bij haar altijd
een zeer belangrijke plaats ingenomen. Begin maart heeft Zr. Redempta het
Missieburo een brief gestuurd, die een duidelijk antwoord geeft op bovengestelde
vraag. Zij schreef het volgende:
“Hallo Mijnheer Soeterik, Nu kan ik het toch niet laten om u even te schrijven. Van de week was ik een map met papieren kwijt. Na alle heiligen te Foto van José da Silva toen hij in
hebben aangeroepen, vond ik de map die ik zocht. Toen moest ik natuurlijk het adoptieprogramma werd
weer alles opruimen.” De zuster schreef verder: “Maar met al dat romme- opgenomen.
len, kwam ik post van het Missieburo tegen. Ja u gelooft het niet, van 24
jaar geleden. Ik vroeg toen hulp voor een arm kind, dat graag wilde studeren. Het was José da Silva, een kind uit een gezin van 15 kinderen, die werkelijk niets te eten hadden. De
moeder wilde graag dat José naar school ging, maar er was geen geld. Ik maakte een foto van José en stuurde
een kopie op naar het Missieburo. José werd in het adoptieprogramma opgenomen en kreeg hulp van de familie, die toen met het adoptieprogramma
van het Missieburo meedeed. Ik vond ook een brief van u met de beste
wensen van Mijnheer Van der Valk (oud-directeur van het Missieburo). En
dat van 24 jaar geleden. Toch wel grappig!
Ik vond dit zo leuk, want die jongen was heel lang bij ons op school geweest, totdat hij voor onderwijzer slaagde. Laat deze jongen nu de directeur zijn van de Staatsschool hier in Pâo de Açúcar! Van de week was ik
nog op die school en ik nam de oude papieren mee, ook een kopie met
zijn foto, die ik toen naar het Missieburo stuurde. José moest lachen. Hij
stond er van te kijken dat hij op de kopie zo’n lelijk manneke was.... “Hier
lijk ik op mijn neefje” zei hij toen.
Het is toch geweldig dat hij zo’n mooie toekomst heeft opgebouwd, allemaal dankzij de steun die hij als arm kind mocht krijgen. Ze hebben alleen José da Silva achter zijn bureau
Machtigingsformulier voor een automatische incasso
Verstuur dit formulier in een ongefrankeerde envelop naar:

Missieburo Roermond
Antwoordnummer 1084
6040 VB Roermond
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een steuntje in de rug nodig en hulp bij hun studie. Mijnheer Soeterik, ik kon het echt niet laten om u dit even
te schrijven. Veel groeten van José. Hij vond het erg leuk!”
Is sponsoring zinloos? Ik denk dat deze brief een duidelijk antwoord geeft op deze vraag. Zoals Zuster Redempta heeft
geschreven, is er vaak slechts een klein steuntje in de rug en wat financiële hulp nodig om een kind een mooie toekomst
te geven. Zo’n kans mogen wij toch nooit voorbij laten gaan?!
Er zijn nog heel veel kinderen, die geholpen moeten worden. Als u ook aan de zorg van zo’n kind wilt bijdragen, neem
dan contact op met het Missieburo. Éen van onze medewerkers of vrijwilligsters zullen u graag vertellen hoe u dat kunt
doen. Geen een kind een toekomst!

Kinderen, die dankzij het adoptieprogramma nu naar school kunnen gaan!

Investeren in plaats van doneren!
Een bericht over het Mgr. Feronfonds
Financiële hulp geven in het kader van
missie- en ontwikkelingswerk is voor
velen niet nieuw meer. Jaarlijks terugkerende campagnes bevestigen dit.
De ondersteuning van kleinschalige
activiteiten in de Missie is niet voor
niets één van de doelstellingen van het
Missieburo. Velen van u weten, dat
wij, mede dankzij de steun van onze
donateurs, de afgelopen twee decennia de bouw en renovatie van vele kerken en kapellen hebben gesteund.
Ook hebben wij aan jeugd- en vormingsprojecten kunnen bijgedragen
en in de basisbehoeften (voedsel,
drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs) van de mensen kunnen voorzien.
Tijden veranderen en vragen vaak een
andere aanpak. De jonge kerken in
de Missie zijn langzaam maar zeker
volwassen geworden. Veel diocesen,

zoals het Aartsbisdom Cape Coast in
Ghana, hebben zich zodanig ontwikkeld dat zij nu gezien kunnen en mogen worden als gelijkwaardige partners van het ontwikkelde Westen. Bis-

dommen, die vroeger zeer afhankelijk waren van hulp van buiten, kunnen nu heel veel zelf doen en dat is
een duidelijk teken, dat deze hulp niet
tevergeefs is geweest maar echt geholpen heeft. Het is ook een signaal,
dat zij ook anders benaderd kunnen
en mogen worden. Dit vereist een
nieuwe aanpak.
In het voetspoor van Mgr. Frans
Feron, wil het Missieburo Roermond
het missie- en ontwikkelingswerk vernieuwen met het Mgr. Feronfonds.
Maar wie was deze Mgr. Frans
Feron? Hij, geboren te Geleen (18961958), was vicaris-generaal van het
bisdom Roermond. Geconfronteerd
met de gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen uit zijn tijd, werd hij vernieuwer van het missionaire élan in
Limburg.

Mgr. F. Feron (1896-1958)
Schilderij in het bisschophuis te
Roermond

Met het Mgr. Feronfonds wil het
Missieburo geld inzamelen, dat niet

Het Mgr. Feronfonds
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aan projecten in de Zuidlanden wordt
gegéven, maar geleend. Bisdommen
of aan bisdommen verbonden instellingen, die een bepaald niveau van ontwikkeling hebben bereikt, waardoor
zij redelijkerwijs op “eigen benen” kunnen staan, maar die echter niet de financiële ruimte hebben om grotere
(geld genererende) projecten te kunnen financieren, kunnen in aanmerking
komen voor een dergelijke lening.

een zakelijke overeenkomst die voor
alle betrokken partijen bindend is. In
de overeenkomst komen zaken zoals
rente, duur van de lening en terugbetaling aan de orde.

gefinancierd worden.
Het eerste project, dat via het Mgr.
Feronfonds is gerealiseerd, is de bouw
van een studentenflat (hostel) bij de
universiteit van Cape Coast.

Wat betekent het Mgr. Feronfonds voor u?

Via een lening van €275.000 heeft het
aartsbisdom Cape Coast een studentenflat kunnen bouwen. Na wat
vertragingen in de bouw is de studentenflat in oktober 2005 open gegaan.
Het is een gebouw met 48 kamers,
die elk woonruimte biedt voor 4 studenten. De studenten betalen een huur,
die een stuk lager is dan de huur bij
particulieren. Zo worden studenten uit
gezinnen met een laag inkomen gestimuleerd om te studeren aan deze universiteit omdat zij nu wel over betaalbare woonruimte kunnen beschikken.
In de studentenflat wonen nu 192 studenten, het maximale aantal dat ondergebracht kan worden!

Door een bijdrage te geven aan het
Mgr. Feronfonds investeert u in de
Missie, in de toekomst van mensen.

Hoe werkt het?
Het betreft altijd projecten die ingediend en/of goedgekeurd zijn door een
katholieke missiebisschop en die door
externe deskundigen getoetst zijn op
haalbaarheid en rentabiliteit. Met de
ontvangende partij worden de voorwaarden overeengekomen waaronder de lening verstrekt wordt. Dit is

U helpt plaatselijke kerken in de traditionele missielanden zelfstandig te
worden en het gat tussen de arme en
rijke landen te dichten, nu en in de
toekomst, want het fonds blijft in principe intact.
Nadat de lening is terugbetaald, kunnen nieuwe projecten via dit principe

Gereed gekomen studentenflat in Cape Coast

Kamer voor vier studenten.

Vooraanzicht studentenflat

Lees- en studeerruimte
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Projectnr.
2005/AF-106C
2005/AF-106D
2005/AF-111B

Land
Burkina Faso
Burkina Faso
Dem.Rep.Congo

Euro
1870
22500
4216

2005/AF-119C
2005/AF-146A
2005/AF-149C
2005/AZ-314
2005/AZ-314A
2005/AZ-321A

Ghana
Ghana
Mozambique
Indonesia
Indonesia
India

5000
15000
3000
50000
50000
9250

2005/AZ-323
2005/AZ-323A
2005/ZA-210

Indonesia
Indonesia
Brazilie

7500
7500
5000

2006/AF-102
2006/AF-105A

Cameroon
Congo

10000
7500

2006/AF-116
2006/AF-118
2006/AF-118A
2006/AF-119
2006/AF-123
2006/AF-123A
2006/AF-131
2006/AF-133
2006/AF-141
2006/AF-145A
2006/AF-146

Ghana
Kenya
Kenya
Kenya
Malawi
Malawi
Kenya
Cameroon
Togo
Tanzania
Ghana

5000
5000
5000
5000
9250
9250
4025
3800
3500
2001
2500

2006/AF-148
2006/AF-151
2006/AF-156

Tanzania
Tanzania
Malawi

4900
4700
5120

2006/AF-159
2006/AF-160
2006/AF-161
2006/AF-162
2006/AF-163
2006/AF-164
2006/AF-166
2006/AF-167
2006/AF-169
2006/AF-171
2006/AF-175
2006/AF-185

Ghana
Dem.Rep.Congo
Dem.Rep.Congo
Dem.Rep.Congo
Tanzania
Ghana
Zambia
Tanzania
C. African Republiek
Cameroon
Dem.Rep.Congo
Sudan

4000
4000
4400
4000
3500
5000
3000
3400
5000
5000
2000
15000

2006/AF-193

Uganda

5000

2006/AF-197A
2006/AF-199A
2006/AZ-304A

Uganda
Ghana
Papua Nw Guinea

500
2370
7500

2006/AZ-307
2006/AZ-313
2006/AZ-314
2006/AZ-316
2006/AZ-326

India
Nepal
India
Taiwan
Sri Lanka

18200
4000
3700
6000
5000

2006/AZ-326A

Sri Lanka

2500

2006/AZ-330
2006/AZ-346
2006/AZ-349
2006/AZ-356A
2006/EU-002
2006/ZA-204

Philippines
Indonesia
Indonesia
India
Ukraine
Argentina

5000
4000
15000
13000
5000
5000

Omschrijving
Noodhulp (i.v.m. hongersnood).
NCDO bijdrage voor een apotheekin Piéla.
Financiële bijdrage voor de uitrusting van het
ziekenhuis Ntita Kapanga.
Financiële hulp voor de bouw van een school.
Bijdrage voor scholen project in Tamale.
Bijdrage voor aanschaf vrachtwagen (Vrouwen project).
Financiële bijdrage voor de bouw van een school.
Financiële bijdrage voor de bouw van een school (NCDO).
Bijdrage voor de bouw van een overbrugingsschool
voor gestopte leerlingen (drop-outs).
Bijdrage voor de bouw en inrichting van een bliotheek.
Bijdrage voor de bouw en inrichting van een bliotheek .
Bijdrage voor de bouw van een opvang- en vormingscentrum voor werkeloze jongeren .
Bijdrage voor de bouw van een parochiecentrum.
Bijdrage voor de bouw van schooltjes en voor de
aanschaf van lesmaterialen (3-jarig project).
Bijdrage voor bouw kapel in een buitenstatie Loloto.
Bijdrage voor onderwijsproject Masai jongeren.
Bijdrage voor de afbouw van den kerk in Ngong.
Bijdrage voor de bouw van een parochie-/gemeenschapshuis.
Bijdrage voor onderwijsproject van het pastoraal centrum.
Bijdrage voor onderwijsproject van het pastoraal centrum.
Bijdrage voor zelfhulp project weduwen.
Bijdrage voor de aanschaf van leer- en informatiematerialen.
Bijdrage voor de school in Agodeke.
Bijdrage voor weeskinderen project.
Bijdrage voor aanschaf motor ter ondersteuning
jurdische begeleiding van marginaliseerde groepen
Bijdrage voor zonnenpanelen voor gemeenschapshuis.
Financiële bijdrage voor gevangenis pastoraat.
Bijdrage voor onderwijsproject weeskinderen door
Aids, in het diocees Zomba.
Bijdrage voor de opleiding van verpleegkundigen.
Bijdrage voor de renovatie van de kerk in Kanzenze.
Bijdrage voor de bouw van een parochiehuis in Kanina.
Bijdrage voor de bouw van parochiehuis in Kasaji-Gare.
Bijdrage voor zonnenpanelen t.g.v. gemeenschapshuis.
Het afbouwen van een kerk in Bonyon.
Vrijwilligers-training voor radiozender.
Bijdrage voor de aanleg van een waterput.
Bijdrage voor de aanschaf van een auto.
Bijdrage voor verplaatsbare steiger.
Bijdrage voor aanschaf zonnenpanelen.
Bijdrage voor een school en transportkosten
en gebedshuis Holy Trinity Peace Village Kuron
Een studiecentrum-internetcafé om schoolgaande
kinderen te helpen met leesmat. voor hun studie.
Algemene bijdrage voor onderwijsproject.
Financiële bijdrage voor straatkinderen project.
Financiele bijdrage voor ondersteuning diverse
projecten (tgv. randjongeren, een radiozender).
Bijdrage voor vormingshuis gehandicapte kinderen.
Bijdrage voor diverse projecten.
Bijdrage voor St. Joseph’s Boys Home.
Bijdrage voor de vorming van zusters.
Bijdrage voor de bouw van een tehuis voor jongens,
die hun ouders zijn verloren tijdens de tsunami.
Bijdrage voor de bouw van een tehuis voor jongens,
die hun ouders zijn verloren tijdens de tsunami.
Bijdrage voor afbouw huis inter-religieuze dialoog.
Bijdrage voor afbouw scholencomplex Tombasobaru.
Bijdrage de bouw klooster en slaapzaal vormingscentrum.
Diverse projecten in India. (Eigen project van parochie Spaubeek)
Algemene bijdrage/solidariteitssteun. (Priesteropleidingen)
Bijdrage voor rioleringsysteem en aanpassing
sanitaire voorzieningen school voor gehandicapten.
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Projectnr.
2006/ZA-206B
2006/ZA-209
2006/ZA-214
2007/AF-101
2007/AF-102

Land
Honduras
Brazilie
Brazilie
Ethiopia
Ethiopia

Euro
4000
2500
7500
5000
5300

2007/AF-104
2007/AF-110
2007/AF-116
2007/AF-118

Cameroon
Malawi
Mali
Dem.Rep.Congo

5000
5000
2000
8000

2007/AF-120
2007/AF-123
2007/AF-126
2007/AF-130
2007/AF-134
2007/AF-134A

Malawi
Nigeria
Ghana
Dem.Rep.Congo
Burkina Faso
Frankrijk

1900
3000
4650
5000
25000
150000

2007/AF-135
2007/AF-135A
2007/AF-136
2007/AF-138

Gambia
Gambia
Burkina Faso
Zambia

1900
1900
1000
2500

2007/AF-139
2007/AF-141
2007/AF-144
2007/AZ-303

Ethiopia
Uganda
Burundi
Indonesia

5000
1000
1300
12750

2007/AZ-303A

Indonesia

1250

2007/AZ-313
2007/AZ-314
2007/AZ-325
2007/AZ-333
2007/AZ-334A
2007/AZ-334B
2007/AZ-334F
2007/AZ-334FA
2007/AZ-334FB
2007/AZ-334G
2007/AZ-336
2007/AZ-336A
2007/AZ-338A
2007/AZ-338B
2007/AZ-338C
2007/AZ-339
2007/AZ-339A
2007/EU-001
2007/EU-002
2007/ZA-201
2007/ZA-202
2007/ZA-205
2007/ZA-208
2007/ZA-208A
2007/ZA-208B
2007/ZA-210
2007/ZA-212
2007/ZA-213
2007/ZA-213A

India
Sri Lanka
Papua Nw Guinea
India
India
India
India
India
India
India
India
India
Indonesia
Indonesia
Indonesia
India
India
Ukraine
Ukraine
Guatemala
Brazilie
Nederlandse Antillen
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Honduras
Colombia
Peru
Peru

3500
500
10000
200
7500
7500
12900
250
1028
970
560
776
15000
15000
1000
4500
28000
4900
6600
7300
3360
9000
10000
2521
10000
5000
7500
1000
600

Totaal aan uitkeringen:

€ 866.867

Afrika:
Azië:
Zuid-Amerika
Ukraíne:

€
€
€
€

438.752
331.334
80.281
16.500

Omschrijving
Bijdrage voor het opzetten van een thuisbedrijfje.
Bijdrage voor diverse hulpprogramma’s voor de armen.
Onderwijsproject.
Bijdrage voor afbouw kerk in Kidane.
Bijdrage voor de renovatie gemeenschapshuis
in Melka Hola.
Bijdrage voor de bouw van een klooster.
Vrouwenproject
Bijdrage voor uitgave zangboekje in inheemse taal.
Bouw van een middelbare school in de parochie Diur
een stadsdeel van Kolwezi in Dem Rep. Congo.
Rente overboeking Chikwawa Seminary Fund.
Bijdrage voor de realisatie van diverse projecten.
Bijdrage studiekosten van een zuster.
Bijdrage voor straatkinderen project
Algemene bijdrage voor Association Nasongdo te Boulsa, BF
Algemene bijdrage voor de realisatie project in Bangui Centraal
Afrika.
Bijdrage voor een schooltje in Jidda.
Bijdrage voor een schooltje in Jidda.
Bijdrage voor diverse projecten in Oudalan.
Bijdrage voor opleiding weeskinderen Minga Orphan training
project
Bijdrage voor de priesteropleidingen in Emdibir.
Reiskosten adoptiedag 29-09-07.
Algemene bijdrage voor gehandicapten en zieken.
Bijdrage voor aanschaf apparatuur voor
een school voor visueel/auditief gehandicapte kinderen
Extra bijdrage voor aanschaf apparatuur voor
een school voor visueel/auditief gehandicapte kinderen.
Bijdrage voor onderwijsproject.
Bijdrage voor aanschaf kinderbijbels.
Bijdrage inlandse priesteropleidingen.
Algemene bijdrage van donateur.
Bijdrage voor projecten bezocht bij werkbezoek bisschop Wiertz.
Bijdrage voor projecten bezocht bij werkbezoek bisschop Wiertz.
Bijdrage voor een hogere opleiding priester.
Bijdrage voor een hogere opleiding priester.
Bijdrage voor een hogere opleiding priester.
Aanschaf laptop ivm werkzaamheden Missie.
Kinder-Adoptieprogramma (initiatief parochie Brunssum.)
Kinder-Adoptieprogramma (initiatief parochie Brunssum.)
Bijdrage overstromingen Jakarta.
Bijdrage overstromingen Jakarta.
Bijdrage studiekosten meisje uit arm gezin.
Bijdrage voor Evangelisatie project.
Bijdrage voor bouw van woningen voor slachtoffers tsunami.
Renovatie van het dak en ramen van het novicenhuis.
Bijdrage voor de aanschaf tweedehandse auto.
Bijdrage voor het pastoraat van de culturen in Bisdom S. Marcos.
Bijdrage voor de renovatie van de kathedraal.
Huizenproject voor de allerarmsten.
Onderwijsproject t.g.v. kinderen getroffen door orkaan.
Onderwijsproject t.g.v. kinderen getroffen door orkaan.
Onderwijsproject t.g.v. kinderen getroffen door orkaan.
Medische hulp voor de armen.
Bijdrage voor opvang kinderen in arme wijk.
Noodhulp slachtoffers aardbeving.
Noodhulp ivm aardbeving.

