Stichting werkgroep “Een Aarde”
Asten
JAARVERSLAG

2017

Het verlenen van steun aan het werk van ontwikkelingswerkers die op een of
andere manier een band hebben met Asten en/of de regio.

Secretariaat Ada van Dorp
Moost 6, 6035 RC Ospel
Telefoon: 06 520 86 518
Email: ada2325@xs4all.nl
K.v.K 41088291
www.eenaarde.nl
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Inleiding
Met de naam: “Een Aarde” wilden de oprichters in 1974 uitdrukken, dat we samen verantwoordelijk zijn
voor elkaar en de omstandigheden, waarin wij en de toekomstige generaties zullen moeten leven.
43 jaar lang staan wij achter de doelstellingen, zoals die door de oprichters zijn geformuleerd.
Wij, georganiseerd in Stichting werkgroep Een Aarde, zijn ruim honderd vrijwilligers, die het zinvol
vinden om de handen uit de mouwen te steken ten bate van het werk van ontwikkelingswerkers die met
de regio verbonden zijn.
De ondersteuning van diverse projecten in derde wereldlanden is heel divers: van mondelinge en
schriftelijke contacten onderhouden tot financiële ondersteuning voor het realiseren van aangevraagde
projecten.
Het is een verplichte noodzakelijkheid dat we deskundige contactpersonen uit de regio hebben die de
uitvoering van genoemde projecten kunnen garanderen door hun relatie met de werkers in het veld.

Geldelijke middelen komen, naast giften in geld en goederen, uit het runnen van een kringloopwinkel
aan de Molenakkers 11 in Asten.
Daarnaast genereert Een Aarde inkomsten uit het slopen van onverkoopbare apparaten en het verkopen
van de vrijgekomen metalen en de verhuur van eigen marktkramen.
Ook haalt Een Aarde i.s.m. ONA kleding op en sorteert die voor verzending, verkoop in de
kringloopwinkel of voor benutting door andere ontwikkelingsorganisaties.
Jaarlijks worden er twee vlooienmarkten georganiseerd en doet de werkgroep mee met plaatselijke
happenings als de Braderie.

Op allerlei manieren wordt door ons informatie gegeven over onze projecten en de situatie van de
mensen waarom het gaat. Een van de middelen om u te informeren is onze website www.eenaarde.nl.
Ook proberen wij u via email op de hoogte te houden van op handen staande activiteiten.
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Het is iedere jaarvergadering weer een goed moment om even stil te staan bij al het vele werk dat
gedaan moet worden: ophalen en wegbrengen van diverse goederen, sorteren, opruimen, repareren,
verkopen, slopen, sorteren voor en storten op de milieustraat, corresponderen met
ontwikkelingswerkers, folders en labels rondbrengen, aangevraagde projecten bestuderen en het
bestuur hierin adviseren, de website bij de tijd houden, de p.r. onderhouden, enz., enz.!
Het bestuur wil haar dank en waardering uitspreken tegenover al die vrijwilligers die op welke wijze dan
ook de doelstelling van de werkgroep mogelijk maken!
Graag vermelden we ook, dat dit jaar leerlingen van het Varendonck college hun maatschappelijke stage
of hun snuffelstage bij ons hebben doorlopen.
Dank ook aan plaatselijke organisaties voor de goede samenwerking: de Gemeente Asten, de lokale en
regionale pers, ONIS en particulieren.
Tenslotte bedanken we in het bijzonder diegenen die ons geheel belangeloos ruimten en parkeermogelijkheden ter beschikking hebben gesteld voor onze activiteiten. Zonder deze steun zou dat niet
mogelijk zijn.
In het verdere verslag vindt u een chronologisch overzicht van activiteiten 2017.
In het financieel jaarverslag 2017 hebt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van onze stichting.

Namens het bestuur
Ada van Dorp
Secretaris

Ton Hendrix
PR
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JAARVERSLAG 2017
Januari
Start van ons 3e volle jaar in onze winkel aan de Molenakkers in Asten.
Februari
De jaarvergadering over 2017 op 20 februari werd door ruim vijftig belangstellenden bezocht. Er kon
teruggekeken worden op een succesvol jaar. Speciale dank is uitgesproken aan Ben en Gerard van de
slopersploeg. De 20e en laatste vrijwilligersschaal van de gemeente Someren werd door wethouder van
de Moosdijk uitgereikt aan Jacques de Wit.
Maart
Op zaterdag 25 maart werd kleding opgehaald in samenwerking met ONA en Jong Nederland.
April
Op 9 april tussen 11.00 en 16.00 uur hielden we de Vlooienmarkt.
Het was prachtig weer. De hele dag was het dan ook gezellig druk.
De opbrengst was maar liefst € 10.307,25; exclusief BTW is dat € 8.518,39. Ten opzichte van het
vorige jaar is dit een lichte stijging.

De opbrengst was dit jaar voor Kameroen, Bafoussam.
Het doel van het project “Opvang jonge prostituees” is
jonge meisjes uit de prostitutie te halen en hen te
helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Pater Fons
Huisken heeft vanaf oktober 2016 tot nu toe de eerste
belangrijke stappen gezet om dit project uit te bouwen
tot een stevig geworteld Kameroenees project.
Mei, Juni, Juli, Augustus
De zomermaanden verlopen altijd veel rustiger. De winkel blijft natuurlijk op de gebruikelijke tijden
open, maar Stichting Een Aarde ontplooit verder geen extra activiteiten.
September
Op 3 september werd weer de jaarlijkse braderie gehouden. Een Aarde was aanwezig met twee kramen.
De opbrengst was € 907,17. Weer een nieuw record, dit ondanks het koele weer.
Oktober
Op 8 oktober werd de Boeken-/Vlooienmarkt weer
georganiseerd met de nadruk weer op veel, heel veel
boeken. Hoewel het weer niet best was, was de
belangstelling weer enorm.
De opbrengst bedroeg maar liefst € 8.854,51,75, daarmee
€ 7.470,17 exclusief BTW, een kleine daling ten opzichte
van vorig jaar, maar een zeer tevreden resultaat.
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De volgende doelen werden hiermee ondersteund:
1. Brazilië, Minas Gerais:
Parochie San Pedro ontvangt een bijdrage voor de aanbouw van een grote zaal met keuken aan
de bestaande kerk en de herinrichting van het parochiaal centrum om de diverse activiteiten te
ondersteunen.
2. Sri Lanka
Stichting Ya-Luva ontvangt een bijdrage voor het verder organiseren van noodzakelijk
schoolbusvervoer voor kansarme kinderen in Sri Lanka. Naar school kunnen gaan betekent dat ze
minder risico lopen om vroegtijdig ingezet te worden voor arbeid.
Wederom werd op zaterdag 28 oktober kleding opgehaald in samenwerking met ONA en Jong
Nederland. Dit was de laatste keer dat er kleding werd opgehaald. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die
hierbij jarenlang geholpen hebben !
November
Evenals andere jaren organiseerde Een Aarde ook dit jaar weer de "Dank je wel avond" voor al haar
vrijwilligers. Met dit gezellige samenzijn in Den Dissel wil het bestuur iedereen bedanken die zich op de
een of andere wijze heeft ingezet voor Een Aarde.
December
Op 3 december deed Een Aarde voor de tweede keer mee met de Astense Koopzondag.
De nadruk lag op de verkoop van Sinterklaas- en Kerstartikelen. Het was gezellig druk en de opbrengst
was prima: ca. € 1.000, inclusief BTW.
Na een fijne en heel erg drukke Sint en Kersttijd in onze winkel, kijken wij dankbaar terug naar weer een
veelbewogen en beslist succesvol jaar bij Een Aarde.
We hebben veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, de onderlinge sfeer is geweldig en we hopen
dat we dit mooie werk nog jaren samen mogen blijven doen!
Met onderstaande wens sloten wij het jaar dankbaar af.
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Financieel verslag en vergelijking 2016 / 2017

Stichting Werkgroep Een Aarde
Resultaten Rekening
2017
Opbrensten
Verkopen winkel
- Kleding
- Overig
- Boek en plaat
Verkopen metaal
Donaties
Activiteiten
Diverse inkomsten
Totaal opbrengsten

51.039
172.030
18.979
6.103
18.328
1.300
267.779

2016

48.955
151.093
18.645
5.823
20.463
11.499
312
256.790

2017 vs 2016

2.084
20.937
334
280
-2.135
-11.499
988
10.989
-

Uitgaven
Btw betalingen
Huisvesting
Auto
Publiciteit
Diverse onkosten
Donaties aan projecten
Totaal uitgaven

-

90.284
28.409
6.120
3.290
23.701
172.126
323.931

63.144
28.427
5.363
3.861
17.210
176.380
294.384

27.140
-17
757
-571
6.491
-4.254
29.546
-

Resultaat Stichting activiteiten
Banksaldi 1.1
Bankksaldi 31.12

-56.152

-37.595

123.324,00
67.366,00

160.919,00
123.324,00

Opmerking: Btw betalingen zijn hoog a.g.v. naheffing belastingdienst over afgelopen jaren
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-18.557

Ondersteunde projecten 2017
Project
code
Contacten

Omschrijving besteding

Bedrag

Brazilië
Brazilië
Brazilië
Brazilië

BR 08
BR 09
BR 09
BR 12

5.152,57
7.000,00
2.792,00
2.400,00

Colombia
Dem. Rep.
Congo

COL 1
DRC 2

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noord Oost Brazilië
Liceo San Berardo del Viento
Ordem da Companhia de Maria

Bouw zaal met keuken
Salariskosten leerkrachten
Bouw studiezaal
Lesmateriaal, kleding, voedsel
Salariskosten leerkrachten
Onderwijs/opvang aan jongeren en
wezen

2.625,00
2.000,00

Dem. Rep.
Congo
Gambia
Gambia
Ghana
Ghana
Guatemala
India
India
Indonesië

DRC 2

Ordem da Companhia de Maria

Bouwkosten

6.200,00

GA 2
GA 5
GH 5
GH 5
GU 3
INDI 2
INDI 4
INDO 1

Future for Young People
The Future Gambia
Stichting Hulp Zonder Strijkstok
Marly Dirks, stichting HSZ Afrika
Amitera Gatineau Guatemala
Stichting Zanskarscholen
Heralds Minor Seminary
Missiezusters Franciscanessen
van de H. Antonius

Broodoven
Bouwkosten school
Bijdrage onderwijs kindertehuis
Bouw klaslokaal
Bouw 2 klaslokalen en toiletten

Indonesië

INDO 2

Elly Verrijt

Opleiding tien jong volwassenen tot
ecofarmers

1.500,00

Indonesië
Indonesië
Kameroen

INDO 3
INDO 3
KA 2

Stichting Kita Juga
Stichting Kita Juga
Mission Catholique - pater Fons
Huisken

3.000,00
2.850,00
9.000,00

Kameroen

KA 2

Mission Catholique - pater Fons
Huisken

Renovatie ruimtes en materialen
Aankoop I-pads
Opvang van jonge prostituees door
deze uit de prostitutie te halen en hen
te helpen een nieuw bestaan op te
bouwen
Onderwijsfonds

Kameroen

KA 4

Congrugatie van de H. Geest pater Paul Cuijpers

Land- en bosbouw + EHBO-kist

6.700,00

Kenia
Mozambique
Nederland

KE 7
MO 1

Nyumbani Children's Home

Aankoop diverse apparatuur

Dr. J.G.M. Tinnemans

5.400,00
1.000,00
1.500,00

Nepal
Nepal
Nicaragua
Niger

NED 2
NEP 5
NEP 5
NIC 2
NI 1

Read to Grow
Stichting Project Nepal
Stichting Project Nepal
Stichting Nica Friends
Zusters van Gethsémani

Studiefinanciering student
Inzamelingskosten boeken + extra
ritten
Aankoop zonnepanelen
Noodhulp opknappen dorp

Niger
Niger
Niger

NI 1
NI 2
NI 3

Zusters van Gethsémani
Centre Medico Social Alomar
Association de Gethsémani

Land

Zusters Campanhia de Maria
Aldeia Infantil Estrela Da Manha
Aldeia Infantil Estrela Da Manha

Winterjassen, dekens
Drinkwatervoorziening voor semenarie
Opleiding en opvoeding 4 Dayak
meisjes

Bouw en inrichting klaslokalen
Verzorging, voedsel, scholing, aanleg
groententuin
Studiefinanciering 4 studenten
Bijdrage algemene kosten kliniek
Medische kosten en verpleegopleiding
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1.835,00
6.000,00
1.500,00
3.500,00
10.000,00
3.000,00
4.500,00
2.000,00

3.000,00

7.500,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
11.294,41
4.200,00
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Bestuur verantwoording
Afgelopen jaar hebben we 8 bestuursvergaderingen belegd.
Jean Louis van Gorp heeft om gezondheidsredenen het penningmeesterschap overgedragen aan Jan
Verrijt. Jan Louis blijft wel in het bestuur. Miranda Nijssen is halverwege 2017 gestopt met haar
bestuursfunctie. Een Aarde is Miranda en Jean Louis zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet.
De projectcommissie, verantwoordelijk voor het besteden van de gelden, is 6 keer bij elkaar gekomen.
Chris Verborg is voorzitter van de projectcommissie. Nelly de Wit is secretaris.
Yvonne van den Boom, Trees Stege, Henriet Heijligers, Piet Peters, Ad Boot en Marrie Uijterlinde waren
in 2017 de overige leden van de projectcommissie.
De bestuursleden van de Stichting Werkgroep Een Aarde in 2017:
Naam/Functie

Adres

Postcode

Plaats Telefoon

Fons Tinnemans
Voorzitter

Lindestraat 54

5721 XP

Asten 692625

Ada van Dorp
Secretaris

Moost 6

6035 RC

Ospel 0652086518

Jean Louis van Gorp
Penningmeester

Neptunusstr. 10

5721BJ

Asten 692604

Jan Verrijt
Penningmeester

Nieuwstraat 4

5721XB

Asten 695860

Henriëtte Cortooms
Rigaud de Cockstraat 5 5721 JT
Bestuurslid- coördinatie winkel

Asten 693441

Helma Peerlings
Leverkruid 21
Bestuurslid- coördinatie activiteiten

5721 RE

Asten 696487

Miranda Nijssen
Dijkstraat 64
5721 AR
Bestuurslid- coördinatie activiteiten, post-attenties

Asten 670300

Ton Hendrix
Bestuurslid- P.R.

Asten 693924

Kleine Bergdijk 12

5721 VZ

Voor iedereen die dit verslag ontvangt: Hartelijke dank voor de samenwerking.
Graag gaan we, met u, verder op onze weg naar een rechtvaardige en duurzame wereld.
Namens alle mensen van Stichting Werkgroep Een Aarde:

Fons Tinnemans
Voorzitter

Ada van Dorp
Secretaris

Jean Louis van Gorp
Penningmeester
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Jan Verrijt
Penningmeester

