
JAARVERSLAG 2014 
STICHTING JW SUPPORT  
 

De stichting JW Support is actief om de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen in 

ontwikkelingslanden te verbeteren. We doen dat in Bangladesh door het steunen van 

projecten op het gebied van onderwijs, eerlijke handel en medische zorg. Het bestuur is 

dankbaar dat we met de hulp van onze internationale achterban de kwetsbare medemens de 

hand kunnen reiken en met hen te bouwen aan een betere toekomst. 
 

Financiële achtergrond 
In 2014 was het hard werken om het benodigde budget gefinancierd te krijgen, Via het 

fondsenboek, kringloopwinkels en internet nieuwe donateurs gezocht (4 keer gebeld en 10 

brieven en/of mails verstuurd), maar dat heeft niet geleid tot nieuwe donaties. 

Gelukkig was december, net als altijd, een maand met een gouden randje, zodat het tekort bij 

een kleine 2000 euro is gebleven. Dit hebben we ten laste van het eigen vermogen kunnen 

boeken. In de jaren dat we meer ontvingen dan we nodig hadden, hebben we het overschot op 

een spaarrekening gezet, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. 

De belangrijkste projecten zijn het kindertehuis in Savar, de meisjesschool in één van de 

sloppenwijken (slums) van de hoofdstad Dhaka en de vakopleiding naaien en borduren.  

Onze inkomsten komen zowel via particuliere giften (vaste donateurs, huwelijksjubilea of 

bijzondere verjaardag, studiefonds familie Stolte), als via een aantal (kerkelijke) 

organisaties, zoals de Pelgrimshoeve,  PKN Sommelsdijk, ZWO commissie Voorburg, 

Solidariteitsfonds van de Keizersgrachtkerk, Kringloopwinkel de Wisselbeker en de Kring in 

Reeuwijk. Sinds eind 2013 ontvangen we ook regelmatig giften van particulieren in Bangladesh. 

 

Namens alle betrokken in Nederland en Bangladesh héél veel DANK !!! 
 

De projecten 
De praktische invulling van onze doelstelling heeft vijf hoofd projecten.  

1. De opvang van straatkinderen en (half)wezen via onze Dutch Shalom Family for Children in 

Savar.  

2. Hulp aan arme, vaak alleenstaande, vrouwen door de verkoop van prachtig handwerk. 

3. Vakopleiding naaien en borduren 

4. Steun aan een schoolproject voor meisjes in de slums van Dhaka.  

5. Het betrekken van de (vaak arme) plattelands bevolking bij Golpata Eco Tours 

 

Shalom Family for Children 
Een hoogtepunt begin 2014 was de geboorte van Tawhid, de zoon van 

onze manager Monir. 

Onze Shalom familie is in de loop van 2014 een beetje gekrompen. Een 

tweetal jongeren hebben hun (vak)opleding afgerond en hebben werk 

gevonden: Nil Raton werkt als elektricien in een kledingfabriek, Rabbi 

werkt als elektricien in een solar project. Anderen zijn naar hun 

familie terug gegaan, omdat ze een oudere broer of zus met een 

baantje hebben, zodat die verder voor hun opleiding zorgen (Rony, 

Subarna, Subro). Een aantal kinderen hadden het niet (meer) naar hun 



zin bij ons en zijn ook terug naar hun familie of een ander opvanghuis 

(Sabina, Shohel, Dhuku en Reshma). Natuurlijk zijn er ook weer nieuwe 

kinderen bijgekomen: Gesan, Jollosha, Jewel and Joynal) 

10 jongeren hebben hun middelbare school afgerond en Jorina, hun 

Nederlandse zus, heeft hen getrakteerd op een tweedaagse reis naar 

Cox’s Bazar, dé badplaats van Bangladesh. Een aantal gaat nu naar 

college en een aantal volgen een één of meerjarige vakopleiding. 

We kijken samen met de jongeren wat het beste past bij hun wensen en 

wat goed is voor hun toekomst. Er zijn vele jongeren met een 

universitaire opleiding werkloos, dus we kijken ook naar de 

arbeidsmarkt bij het maken van een keuze. 

 

Fair trade 
De promotie van Fair Trade producten is in 2014 verder afgenomen. 

Doordat de “motor” van de activiteiten, Joke regelmatig een paar 

maanden in Bangladesh was, is er maar één markt bezocht en dat was 

de Markt van Hoop in Goes. Daarnaast is er bij de vrouwen van Nu in 

Bodegraven en Alexanderpolder een presentatie gegeven over het werk 

van JW Support, waarbij ook voor 175 euro aan eerlijke producten is 

verkocht. 

Hoewel de activiteiten op een lager pitje staan, zijn we nog steeds 

geinteresseerd in deelname aan een geschikte markt. Ook bij een 

presentatie over het werk van JW Support worden de producten voor 

het voetlicht gebracht. U kunt onze producten bekijken op 

www.jwsupport.nl. 

 

Vakopleiding naaien en borduren 
Gelukkig konden we ook in 2014 de vakopleiding naaien en borduren voor 

jonge vrouwen voortzetten. Het stemt ons blij en dankbaar dat er elke 

keer weer organisaties en mensen zijn, die  onze projecten van harte 

steunen. De betrokkenen in Bangladesh zijn heel erg dankbaar en laten 

dit tijdens mijn bezoeken duidelijk merken.  

 

Slumgirls 
De school voor de meisjes in één van de slums (sloppenwijken) van 

Dhaka draait op volle toeren. Er wordt vijf dagen per week in twee 

groepen les gegeven aan kinderen uit de klassen 1-5 (lagere school) en 

alle kinderen krijgen dagelijks een verantwoorde maaltijd. Eén keer per 

maand krijgen ze ook nog seizoensfruit.  

Totaal ontvangen nu 180 kinderen scholing via dit project. Het zijn vaak 

kinderen uit eenouder gezinnen en het leven in de stad is erg duur. De 

huur voor een paar vierkante meter in een sloppenwijk staat niet in 

verhouding tot het inkomen. Maar omdat er grote woningnood is voor de 

miljoenen inwoners van de stad hebben huis en grondeigenaren vrij spel.  

 

Lokale inkomsten 
De dames, die ons in november 2013 voor het eerst bezochten en 

beloofden regelmatig een bijdrage te geven, hebben woord gehouden. 

Regelmatig krijgt onze boekhouder een telefoontje om het geld op te 

halen. In november had één van de dames een meevaller van 1000 euro, 

http://www.jwsupport.nl/


die rechtstreeks aan ons werk overhandigd. Totaal hebben we ruim 

4.000 euro gekregen en is er een overheerlijke lunch gedoneerd met 3 

soorten vlees! 

Eén van de manieren om minder afhankelijk te zijn van donaties, is lokaal 

geld verdienen. Joke is samen met een Bengaalse businesspartner een 

reisbureau en Bed & Breakfast gestart. 

In eerste instantie wordt het verdiende geld geïnvesteerd om de B & B 

comfortabeler te maken (Airco, koelkast en geyser) en we hebben een 

nieuwe website gebouwd, maar volgend jaar hopen we dat we een 

bescheiden bijdrage aan de Shalom family kunnen overhandigen.  

 

Golpata Eco Tours 
In 2014 hebben we de rondreizen verder uitgebreid, heeft Joke flink 

aan de weg getimmerd bij Nederlandse reisbureaus, hebben we ons B & 

B is naar een andere (goedkopere) locatie verhuist en natuurlijk 

moesten er weer een paar werkbezoeken worden afgelegd. Dit keer 

zijn we in de Hill Tracts aan de grens met Myanmar geweest, hebben 

we de eilanden Hatiya, Mondpura & Nijum Dwip bezocht en in 

December is Joke nog even naar Barisal, het Venetié van Zuidoost 

Azië, geweest. Overigens wordt dit allemaal met privé geld betaald. 

Omdat we graag de (arme) bevolking willen laten meedelen in onze 

activiteiten, kiezen we ervoor om zoveel mogelijk bij mensen thuis te 

slapen. In Barisal bijvoorbeeld hebben we gelogeerd bij een familie 

met twee tienerzoons, die door de inkomsten van de gasten kunnen 

studeren. Naast het financiële voordeel voor de gastfamilie, is het 

grote voordeel voor de gasten dat je een kijkje kunt nemen in het 

dagelijks leven van de Bangladeshi én kunt genieten van hun 

gastvrijheid en vaak uitmuntende kookkunst. 

Omdat we op internet beter vindbaar wilden zijn en omdat de servcie 

van de webmaster steeds meer te wensen overliet hebben we een 

nieuwe domeinnaam gekocht en een nieuwe website gebouwd. Het ziet 

er allemaal prachtig en zeer professioneel uit. Kijk op 

www.bangladeshecotourism.com en raak geïnspireerd door de 

schoonheid en gastvrijheid van Bangladesh. 

 

Tenslotte 
Het bestuur spreekt het vertrouwen uit, dat zij nog jaren op velerlei 

manieren kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden kan helpen. Zij 

verzoekt een ieder die ons werk een warm hart toedraagt ons 

(financieel) te steunen. Kent u organisaties of personen, waar wij voor 

support kunnen aankloppen of een presentatie kunnen verzorgen, laat 

het ons weten. Alle tips, die onze doelen ondersteunen, zijn van harte 

welkom. Zonder uw hulp kunnen wij niets! 

 

Hartelijke groet, 

Joke Wittekoek 
 

 

 

 

http://www.bangladeshecotourism.com/


 

 

Financiële kerncijfers 
 

          Euro      Euro  

Inkomsten t.b.v. straatkinderen en slumschool  30.680        Uitgaven  29.782 

Inkomsten t.b.v. tailoring                                      2.895 

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

        30.680     32.677 

 

 

Specificatie uitgaven “straatkinderen en slumschool” bij Jaarverslag 2014 

 

Rubriek       Euro 
 

Huisvesting       5.485 

Dagelijkse kosten kids                       11.692 

Personeel en overhead      7.770    

Scholing        9.135 

Festiviteiten (Moments of Joy)      1.450 

                                                                          --------- 

Totaal                35.532 * 

 

* Totale kosten zijn hoger dan we in euro’s hebben overgeboekt. Dit is enerzijds opgevangen 

door lokale donaties t.w.v. bijna 4300 euro en er stond nog een buffertje op de lopende 

rekening             
 
        
Omzet textiel en sieraden 

Verkoop textiel en sieraden        458 

Kosten bank,  postzegels, papier, cartridges      283  

                         --------- 

Netto opbrengst         175    

         

Dit geld wordt meteen weer gebruikt om nieuwe aankopen te doen 

Voorraad goederen per 31 december 2014 is € 2.270 

 

Voorburg, 16 mei 2014 

 

Stichtingsbestuur: 
 

Voorzitter:   Joke Wittekoek  Initiatiefneemster 
 

Secretaris:   Daniëlle van Dijk 
 

Penningmeester:   Johan van Bruggen 
 

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl  
 

Email:   whitecake@jwsupport.nl  Telefoon: 070-3477620 
 

Giften kunt u overmaken op bankrekening: NL63 ABNA 09804 73098 t.n.v JW Support te Zoetrmeer  
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