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Vincentius in beweging
De laatste tijd hoor ik steeds meer de
vraag: “Goh, bestaat de Vincentiusvereniging nog?”, terwijl ik aan de jongere
mensen dan moet uitleggen wat de
Vincentiusvereniging werkelijk doet.
In financieel-economische zware tijden
zien we dat het armoedeprobleem – ook
met een terugtredende overheid - steeds
meer toeneemt. Intern constateren we verder dat het aantal betrokken mensen (vrijwilligers) bij de lokale afdelingen afneemt
en hun leeftijd toeneemt; ook nemen de
middelen (geld) af. Extern vraagt de
samenleving, maar ook de sponsoren, om
“good governance”, wat betekent dat het
bestuur aandacht moet besteden aan een
heldere missie en visie met duidelijke
doelen, een transparante verslaglegging
en een overzichtelijk meerjarenbeleidplan.
Kortom, we moeten met minder samen
meer doen. In de Vincenpaul van september 2010 heb ik u al geïnformeerd over ons
professionaliseringsplan “Vincentius met
Hart en Ziel”, waarin we met externe hulp
antwoord willen geven op bovenstaande
problemen en een beeld voor de toekomst
uiteenzetten.
De afgelopen tijd is er vanuit het bestuur al
een aantal stappen gezet rondom de “good
governance”: we hebben onze financiën
meer transparant gemaakt en een aantal
fondsen in elkaar geschoven. De jaar
rekening 2010 en begroting 2011 zijn in de
ledenvergadering van 19 maart jl. vastgesteld;
• de lokale en nationale statuten zijn geactualiseerd. Enerzijds is daarbij de relatie
tussen de lokale en (inter)nationale ver-

eniging helder geformuleerd (met
name gericht op het onderschrijven
van de doelstelling van Vincentius en
de (financiële) binding met elkaar;
anderzijds is ook ingespeeld op de
wens van de leden om de lokale vereniging meer autonomie te geven en
de statuten te zien als richtlijn om naar
te handelen. In onze ledenvergadering
van 19 maart jl. is met een paar kleine
wijzigingen ingestemd met beide statuten. Op korte termijn krijgt u de statuten in definitieve vorm aangeboden;
• in november 2009 is onze missie en
visie vastgesteld in het zgn. “Verdrag
van Etten Leur”;
• met hulp van een klankbordgroep
(bestaande uit leden van diverse lokale
verenigingen) is er nader gekeken naar
onze website en huisstijl. Tijdens de
ledenvergadering van 19 maart jl. is de
website gepresenteerd, waarbij er een
koppeling is gelegd tussen de lande
lijke en lokale verenigingen. Gevraagd
is om nu tot nader invulling van de
website over te gaan met informatie uit
uw eigen vereniging;
• de resultaten van de enquête “meten =
weten” zijn gepresenteerd, waarbij
een beeld wordt geschetst van wie wij
zijn en waar we voor staan; helaas is
de respons op onze enquêtevragen
minimaal geweest en zullen wij in het
professionaliseringsplan daar nader bij
stil staan;
• de ledenvergadering heeft op 19 maart
jl. ingestemd met de verdere uitwerking van het professionaliseringsplan.
De kosten bedragen max. 40.000E (incl.
btw). Onder leiding van de heren
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Beerkens en De Graaf zal een werkgroep bestaande uit ongeveer 10
leden (samengesteld vanuit de lokale
leden en een hoofdbestuurslid) zich
hierover gaan buigen. Naast externe
financiële ondersteuning via een ons
welgezind fonds (15.000E) en middelen
uit de landelijke vereniging (10.000E),
zullen de lokale afdelingen de overige
middelen moeten betalen. Inmiddels
hebben de afdelingen Arnhem,
Den Bosch en Haarlem elk al 1500E
toegezegd en zijn alle afdelingen aangeschreven om een bijdrage beschikbaar te stellen.
Al met al kan geconcludeerd worden
dat ledenvergadering en hoofdbestuur
er samen in geloven dat met bovengenoemde werkwijze getracht wordt om
onze Vincentiusvereniging voor nu en in
de toekomst te laten floreren. Langs
deze weg wil ik graag de klankbordgroep, maar met name ook Harrie Dirkx
en ons secretariaat (Elma Kuipers en
Marijke Grozema) hartelijk bedanken
voor hun grote inzet bij het opstarten
en vervolmaken van dit belangrijke
traject.

In memoriam
In de afgelopen periode zijn twee zeer verdienstelijke oud-bestuursleden van
Vincentiusvereniging Nederland, de heren Cor van Wieringen (zie svp ook de bijdrage
van VV Zoetermeer op pagina 3) en Jan Tap overleden. Tijdens de ledenvergadering
van 19 maart jl. heeft voorzitter Berry Link een in memoriam uitgesproken.
De VVN is beide heren zeer veel dank verschuldigd voor wat zij gedurende hun lange
Vincentiusleven hebben gedaan. Met grote erkentelijkheid zullen wij hen blijven
herinneren.
Bestuur VVN.

Cheque boekenbeurs VV Venlo

Met Vincentiaanse groet,
Berry Link, voorzitter.

voorzitter Link neemt de cheque van de VV Venlo in ontvangst

Tijdens de ledenvergadering mocht voorzitter Berry Link een cheque ter waarde van
18.000E in ontvangst nemen van de Venlose VV. De heer Harry van Heijst (voorzitter
VV Venlo) legde uit dat dit bedrag het resultaat is van de 25-ste Venlose boekenbeurs
die begin dit jaar is georganiseerd en waarvan de totaalopbrengst 60.000E bedroeg.
Het bedrag is bestemd voor de Kamanga Tithandizane open Community School in
Zambia, gericht op het betalen van leerkrachten, materiaal en het opzetten van een
fonds om leerlingen verder te laten studeren. Voorzitter Link complimenteerde de
Venlose afdeling met dit prachtige resultaat.

Vakantie landelijk secretariaat
Vanaf 20 juli tot 8 augustus is het landelijk secretariaat vanwege vakantie gesloten.
U wordt vriendelijk verzocht hier rekening mee te houden.
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Nieuwe bestuursleden
In de ledenvergadering van 19 maart jl. is ingestemd met de toelating van drie nieuwe bestuursleden:
mevrouw Carla Breuer, mevrouw Cindy Reijnders en de heer Cees van der Velden.
In de eerstkomende bestuursvergadering zullen de portefeuilles van alle bestuursleden worden besproken,
waarover wij u dan nader zullen informeren.
Berry Link, voorzitter.

vlnr: Carla Breuer, Cees van der Velden en Cindy Reijnders

Overlijden
Cor van Wieringen

Cor van Wieringen

Op 9 december 2010 is de heer Cor van
Wieringen overleden. Cor, lid van de
Vincentiusvereniging sinds 1957, was
oud-voorzitter en erelid van de Vincentiusvereniging Zoetermeer. Gedurende
vele jaren heeft hij zich ingezet voor het
werk van de vereniging ten gunste van
de meest kwetsbare mensen in onze
samenleving. Hij was een van de grondleggers van het Schuurtje van Vincentius,
de zeer succesvolle kringloopwinkel met
de opbrengst waarvan vele activiteiten
van de vereniging binnen en buiten
Zoetermeer worden gefinancierd.

We hebben Cor gekend als een rustige,
bedachtzame, integere en altijd vriendelijke
man en hij was daarom geliefd bij velen.
Wij zijn hem voor alles wat hij gedurende
zijn lange “Vincentiusleven” heeft gedaan,
veel dank verschuldigd. Met grote erkentelijkheid zullen wij hem blijven herinneren.
Bestuur Vincentiusvereniging Zoetermeer
Joke Aelmans – van den End, secretaris.

Daarnaast heeft Cor van 1987 tot 1998
vele functies vervuld binnen Vincentius
Nederland, als vice-voorzitter, secretaris
en penningmeester. Ook hierbij stonden
de “stille armoede en directe hulpverlening”, speciale groepen zoals zwerfkinderen en gezinnen die nooit op vakantie
konden, centraal.
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India-actie
Een overzicht
De India-actie is ontwikkelingssamenwerking
Kort samengevat:
• ’t Gaat om huisjes in plaats van krotten
• om werk waar men niet aan de slag kan komen
• om onderwijs waarmee kennis wordt opgedaan en men verder komt
• om gezondheidszorg voor mensen die er naast staan
• om nood (zakelijke) hulp aan mensen die het aan alles ontbreekt.

De speerpunten

Door deze Vincenpaul heen leest u waar
het in de India-actie om gaat. Eigenlijk
kunnen we zeggen, dat sinds de start van
dit werk in 1960 het gaat om de allerarmsten in India. Want hoewel er welvaart is
in India en een sterke economische ontwikkeling, wie iets van de opbouw van de
bevolking weet en van de tradities in dat
land gelezen heeft, weet ook hoe diep de
armoede is onder mensen uit de laagste
bevolkingsgroepen. Vele duizenden
vincentianen spannen zich voor deze
mensen in en wij mogen daar, in solidariteit, een bijdrage aan leveren.
De speerpunten in de India-actie zijn:
huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid,
blindheidbestrijding, medische zorg,
directe hulp. Niet omdat wij in Nederland
dat uitgevonden hebben, maar omdat de
terzake kundige vincentianen in India dit
met hun rijke ervaring ons als verzoek
voorleggen. Per onderdeel gaan we er
hierna wat dieper op in. Onder elk hoofdstukje is in cursief weergegeven welk
bedrag aan die projecten is besteed.
In totaal is in de periode juni 2008-april
2011 aan alle projecten besteed ¤ 303.700,-,
waarvan ¤ 51.850,- afkomstig is van externe
fondsen en ¤ 251.850,- is opgebracht door
onze eigen verenigingen en haar leden,
congregaties en geïnteresseerden in ons
werk. Werkelijk een prachtig resultaat!
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Huisvesting

Zonder huis kan niemand. Want een dak
boven je hoofd is een eerste vereiste.
Dat is gemakkelijk gezegd. Maar hoe is
het als er niets anders is dan wat muurtjes van leem met palmbladeren bedekt.
Tochtig en ongezond. Een makkelijke
prooi voor storm en regens. Dit is bittere
armoede. De India-actie doet daar wat
aan. Door eenvoudige huisjes te bouwen.
Van steen. Met een echt pannendak.
Huisjes met een paar vertrekken en een
kookplaats. Soms kunnen huisjes worden
gerenoveerd, zodat er toch -hoe eenvoudig ook- gewoond kan worden. Bij heel
wat projecten wordt gezorgd voor sanitaire voorzieningen, een waterput, een
waslokaal waar de plaatselijke bevolking
gebruik van maakt. Soms is er samenwerking met de regionale overheid,
die meefinanciert. In de periode juni 2008april 2011 is aan deze projecten ¤ 26.000,besteed.

Onderwijs

Scholing, scholing, scholing. Voor nieuwe generaties essentieel. De India-actie
helpt via een aantal programma’s:
Vidya Jothi Scholarship (VJS): studiebeurzen aan jongeren uit de armste conferenties die geen mogelijkheden hebben
een eigen bijdrage te doen aan scholieren; kosten voor 1 beurs ¤ 25,- per jaar.
Het Vocational Trainings Program (VTP):
studiebeurzen aan jongeren voor kort
durende beroepsopleidingen van meestal
één jaar; opleidingen in de technische
sector, naaldvakken, handenarbeid,
computerkunde; kosten voor 1 beurs
¤ 30,- per jaar.

Het Technical Trainings Scheme (TTS):
studiebeurzen aan jongeren voor middelbare en hogere beroepsopleidingen van
meestal 2 a 3 jaar; opleidingen onder
wijzer(es), verpleegster, technicus, talenstudie, e.d.; kosten voor 1 beurs ¤ 60,per jaar.
Het Van Ruiten Memorial Scholership
(RMS): studiebeurzen aan studenten voor
hogere beroeps- en universitaire opleidingen van ongeveer 4 a 5 jaar studie;
alle studierichtingen komen hiervoor in
aanmerking; kosten voor 1 beurs ¤ 80,per jaar. Per jaar rekent de Vincentius
vereniging-India op ¤ 10.000,- aan bij
drage van onze kant. Gemiddeld genomen
betekent dit voor 240 studenten een studiejaar. In de periode juni 2008-april 2011 is
voor deze projecten ¤ 30.000,- besteed.

projecten besteed: Tsunamiproject
¤ 64.000,- (waarvan ¤ 27.800,- afkomstig
is van de Internationale Vincentiusver
eniging Parijs); Basisonderwijs aan
150 kinderen in overstromingsgebied
Zuid-India ¤ 2.400,-.

Regionaal georganiseerde opleidingen:
kleding-naaischolen, borduur-opleidingen, elektrotechniek, type- en computercursussen, tot officiële opleidingen toe.
Vaak gebeurt dit door een studiefonds
op te richten, waaruit schoolkosten of
beurzen worden betaald. In de periode

In het kader van werkgelegenheid zijn er
de volgende voorbeelden te noemen:
Goat- en cowbanks – gezinnen ontvangen geiten, schapen of een koe (of
enkele kippen of varkens) en van de
opbrengst heeft men een inkomen en
kan men ook iets terugbetalen aan de
‘bank’ – en van dat geld ontvangt een
ander gezin dan weer….Micro-krediet
dus.
Leenbanken voor vissersvrouwen,
maar ook (bak)fietsen-projecten, start
small business, aankoop van pettyshops
(kleine dorpswinkeltjes) werken op
dezelfde wijze. Vaak Micro-krediet.
Oprichting van meubelwerkplaatsen,
en tevens metaalworkshops, naaiateliers, mattenmakerijen, handkarren,
boekbinderij, drukkerij, begrafenisonderneming.

juni 2008-april 2011 is voor deze doelen
besteed: Naaischolen en naai- en
borduurmachines ¤ 8.300,-; Gebouwtje
en secretariaatswerk ¤ 1.500,-; Computer
centra ¤ 20.000,-.

Projecten basisonderwijs: het Tsunami
project is er een mooi voorbeeld van –
1600 kinderen die slachtoffer van de
Tsunamiramp zijn geworden ontvingen tot
juni 2010 5 jaar basisonderwijs a ¤ 20,per kind per jaar. Maar ook op regionaal
niveau worden initiatieven genomen om
te stimuleren dat kinderen in de basisschoolleeftijd naar school gaan. In de

Projecten vormingswerk en ontwikkelingsprogramma’s voor zowel vincentianen als voor de bevolking, b.v. voor
vrouwengroepen, aidsvoorlichting,
gehandicaptenzorg en andere thema’s.
In de periode juni 2008-april 2011 is aan
vormingswerk besteed ¤ 2.900,-.

Werkgelegenheid

Er is een veelheid aan projecten, erg
creatief van opzet, erg effectief in resultaat.

Begeleiding van jongeren naar werk,
bv. op het gebied van naai- en borduurwerk, computer, ict.
Opleiding en werkgelegenheid – bij tal
van projecten ligt dit in elkaars verlengde,
zodat de projectinvestering iets extra’s
heeft – bv. bij metaal, hout, naai, borduur,
type, computer. De machines worden in
dergelijke projecten gebruikt voor zowel
studie als voor productie. In de periode
juni 2008-april 2011 is aan deze projecten
besteed ¤ 42.800,-

Blindheidbestrijding

Van de ruim 37 miljoen blinden in de
wereld woont ongeveer 1/3 deel in India.
Dat is een onvoorstelbaar groot aantal.
Bovendien ligt het blind worden als gevaar
om de hoek. Voedsel, hygiëne, vitaminen –
als dat niet in orde is slaat blindheid toe.
Nog preciezer: kinderen, maar ook volwassenen, krijgen schade aan de ogen
door gebrek aan vitamine A. Wereldwijd
wordt elke minuut een kind blind. Eigenlijk
onnodig, want met voorlichting en vitamine A-preventie kan dit voorkomen worden.
Met controle kan blindheid of slechte toestand van de ogen opgespoord worden.
Met goede voorzieningen kunnen veel
mensen geholpen- of geopereerd worden
en weer gaan zien. Bij blijvende blindheid
kan met speciale projecten (studie, vak
leren) gezorgd worden voor toch een
zelfstandig en zinvol leven. De India-actie
werkt inmiddels ruim 30 jaar aan blindheidbestrijding. Onder andere in het:
Het Luke Momerial Eye Hospital, in 1985
in Perumbavoor gereedgekomen idem.
Met dit oogziekenhuis werkt de Vincentiusvereniging-India en onze India-actie nauw
samen op de volgende onderdelen:
Een mobiele oogkliniek gaat elke 14
dagen in het weekend naar de afgelegen
dorpen en steden in de wijde omgeving
voor onderzoek en preventie, de z.g.
Free-Eye-Camps.
Aan 8000 patiënten per jaar wordt een
behandeling gegeven tijdens deze FreeEye-Camps en in het hospitaal zelf.
500 oogoperaties aan staar worden uitgevoerd; kosten ¤ 8,- per operatie.
Schoolpreventieprogramma’s worden
gehouden.
Nieuw instrumentarium – heel recent is
nog een nieuw instrument gefinancierd
Opleidingen voor blinde jonge vrouwen
en mannen dankzij het verstrekken van 35
studiebeurzen per jaar; hierdoor kunnen
zij later in eigen onderhoud voorzien;
kosten per studiebeurs ¤ 40,-.

periode juni 2008-april 2011 is aan deze
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Het Eye Hospital zet zich in voor de
armen en onze vereniging ondersteunt
het hospitaal daarin. In de projectenlijst
achterin deze Vincenpaul ziet u hoe en
waarmee. In de periode juni 2008-april
2011 is aan deze projecten besteed: 1126
oogoperaties ¤ 8.275,-; 109 studiebeurzen
voor blinde jonge mensen ¤ 3.900,-;
twee nieuwe instrumenten voor het Luke
Memorial Eye Hospital ¤ 48.825,- (waarvan
¤ 24.050,- afkomstig is van een extern
fonds).

Medische hulp en zorgprojecten

Deze sectoren behoorden tot de eerste
projecten van de India-actie. Thans zien
we op dit terrein:
Bejaardenhuizen: bouw, inrichting en
verzorging. In feite een betrekkelijk nieuw
fenomeen in India.
Medische klinieken: verzorging medicijnen, injecties, andere voorzieningen,
artsen en zusters.
Medische fondsen: oprichting van deze
fondsen om bijzondere ziektekosten te
kunnen betalen.
Ambulance, zieken- bejaardenvervoer:
aanschaf of ombouw van een wagen.
Aidsprojecten: Nabij Bombay functioneert al enkele jaren een door de Indiaactie meegefinancierd opvanghuis, een
centrum dat voorheen een lepra-kliniek
was en nu is omgebouwd. Thans is er een
nieuw Aidsproject dat de aandacht
vraagt in de zuid-oostelijke Deelstaat
Andhra Pradesh.
In de periode juni 2008-april 2011 is aan
deze projecten besteed: Bejaardenhuizen
¤ 4.100,-; Huis voor opvang van zieken
¤ 12.700,-; Klinieken, fonds bijzondere
ziektekosten, vervoer ¤ 13.000,-.
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Directe hulp

Zoals in ons eigen land directe hulp aan
mensen in moeilijkheden soms nodig is,
zo is dit in India zeker het geval. De soms
verpletterende armoede van gezinnen
nodigt de vincentianen uit deze hulp te
verstrekken. Wij kunnen daarbij helpen.
Door een TWINNING aan te gaan met
een lokale conferentie in India; dat is
een partnerschap tussen een vereniging
(of persoon) hier met een Vincentius
vereniging in India. Tegen een bedrag

van ¤ 300,- per jaar kunt u zo’n TWINNING
aangaan. Van die ¤ 300,- gaat ¤ 150,naar de conferentie rechtstreeks voor
directe hulp: voedsel, kleding, hulp bij
ziekte, zorgen dat een gezin huisvesting
heeft, enzovoort. En ¤ 150,- gaat naar de
gezamenlijke projecten studiebeurzen –
zie elders beschreven in deze Vincenpaul.
Het is een nationaal studiebeurzenproject door de Hoofdraad gecoördineerd en
waar in beginsel alle 6.800 conferenties
in India aan mee doen. In de periode juni
2008-april 2011 is aan Twinning besteed

¤ 15.000,-.

Nieuwe projecten

Achteraan treft u een lijst aan van nieuw
te financieren projecten. Hier willen we
een twee projecten er even uitlichten.
1. Aidsproject in Andrah Pradesh.
Het is een voluit Vincentiaans project.
Want niet alleen de Nijmeegse
Vincentiusvereniging en onze nationale
vereniging werkt hier aan. In India zelf
zijn het de Lazaristen, de Vincentius
fathers, die de kar trekken. Aids is
taboe in India en mensen met Aids en
hun familie worden verstoten. Daarom
hebben de Lazaristen al een kliniek en
een hospice voor stervenden gebouwd,
is er al een opvanghuis voor wezen,
zodat zij weer naar school kunnen.
Nu willen de Lazaristen hier midden in
dit centrum ook zelf gaan wonen en
daartoe moet een huis gebouwd
worden. Kosten ¤ 70.000,-. Er is al
¤ 20.000,- bijeen. In Nijmegen wordt
actie gevoerd en wij doen daar aan
mee en zoeken ¤ 10.000,- voor dit
project.

2. Schoenfabricage-project. Een project
voor de Dalits in Tiruchirapalli zuidoost India. Dalits zijn de allerarmsten,
de z.g. ‘onaanraakbaren’. Vincentius
doet al het nodige, zoals studie faciliteiten voor de kinderen. Maar nu dus
dit werkgelegenheidsproject voor
schoeisel. Er is goed onderzoek
gedaan naar de haalbaarheid en vastgesteld is dat zo’n project levensvatbaar is. Met een beetje goede wil
kunnen de 250 gezinnen hier straks
een inkomen verdienen bij het maken
en verkopen van schoeisel, via eigen
fabricage en showroom. De eerste
ruim ¤ 800,- is ter plaatse al bijeen
gebracht. Van ons wordt gevraagd
¤ 3.350,-.
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Nieuwe Projecten ter financiering voorgedragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Andrah Pradesh, extra hulp na zware overstroming voor huisraad, kleding
Andrah Pradesh, Aidsproject, bouw huis in de kliniek voor de verzorgers
Cochin, Golden Jubilee Project, fondsvorming medische hulp bij ziekten als kanker
Coimbatore, door overstroming is ambulance beschadigd, gaarne steun bij reparatie
Dharmanathapuram, bij Tiruchirapalli: Schoenfabricage-project – aanschaf machines,
grondstoffen, magazijn, showroom, klein materiaal
Elluru, vervanging oude auto bejaardenhuis, voor ziekenvervoer en artsenbezoek, e.d.;
de auto wordt ook gebruikt voor uitstapjes bejaarden en voor de plaatselijke bevolking
Guntur, 5 handkarren voor verkoop groenten, fruit, e.a. voor 5 vrouwen zonder werk
Guntur, 15 naaimachines voor 15 jonge vrouwen zonder werk; les en richting werk
Hyderabad, Start Computer Centre in 2 lokalen aan steeds 40 jongeren; aanschaf
7 computers, tafels, stoelen
Marthandam, deze nieuwe Centrale Raad begint met computerles in klein lokaal
Mumbai, electriciteitsvoorzieing in ‘Shanti Bavan’ Bejaardencentrum
Muvattupazha, bouw huisje voor gezin van 4 personen in stadje Valakom
Muvattupazha, bouw huisje voor gezin van 5 personen in stadje Marottickal
Muvattupazha, bouw huisje voor ouder echtpaar levend in hutje, in Perumbavoor
Nellore, Call Centre en Computer Training aan 40 meisjes met begeleiding naar werk;
aanschaf 20 computers en wat tafels, stoelen, electra, kantoormateriaal
Nellore, Computer Training is tevens werkgelegenheidsproject voor enkele trainers
Nellore, Kaarsenmakerij: training en aanschaf machines, grondstoffen, meubels;
Punalur, huisreparatie aan 5 huizen voor 5 gezinnen in Kulathurpuzha
Tiruchirapalli, aanschaf medicijnen, injecties, verband, e.a. voor Ozanam Kliniek
Visakhapatnam, bouw en inrichting houten winkeltjes voor 10 gezinnen,div dorpen
Adoptiebijdragen (Twinning) in een periode van 2 jaar
Technical Training Scheme – studiebeurzen in 2 jaar
Vocational Training Programme – studiebeurzen in 2 jaar
Vidya Jothi Scholership – studiebeurzen in 2 jaar
Van Ruiten Memorial Scholership – studiebeurzen in 2 jaar
Luke Memorial Eye Hospital:
1000 oogoperaties a ¤ 8,- in 2 jaar
80 studiebeurzen voor blinde jongeren a ¤ 40,- in 2 jaar
Kinder preventie programma

¤
¤
¤
¤

3.000,10.000,4.000,960,-

¤

3.350,-

¤
¤
¤

8.000,720,720,-

¤
¤
¤
¤
¤
¤

2.960,960,1.440,800,800,800,-

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

6.200,1.600,8.000,800,2.064,320,10.000,6.000,6.000,3.000,5.000,-

¤
¤
¤

8.000,3.200,1.000,-

Bij alle projecten wordt in India een eigen bijdrage van tussen de 10 en 30% bijeengebracht.
Projecten 7 en 8 zijn Micro-krediet projecten. Dus via terugbetaling wordt het geld opnieuw ingezet.

Wil, tenslotte, nog weten, dat we dit jaar 2011
in het 50e jaar leven van de India-actie.
Een jubileumjaar dus. Daarom: neem en lees.
En wil vooral steunen! Met een Jubileumgift.
Dat kan met de bijgevoegde acceptgiro.
U kunt ook zelf uw bijdrage storten op
giro 59142 of bankrekening 1332.20.931 tnv
Vincentiusvereniging-Nederland, Rijswijk.
Met vermelding van INDIA-ACTIE.
Of u kiest een project en vermeldt dit er dan
bij of stuur ons een email of brief met uw
keuze.

Kijk ook op de website www.vincentiusvereniging.nl
en zie daar de meer uitgebreide informatie en alle
projecten die ter financiering voorliggen. Of vraag
bij het secretariaat de India-projectenlijst op.

De werkgroep Internationale Projecten VVN
zegt u bij voorbaat dank voor uw steun en mede
werking:
Ton Henskens, Hans Schouten, Alfons ten Velde.
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