Stichting werkgroep “Een Aarde”
Asten
JAARVERSLAG

2019

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: info@eenaarde.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.
45 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 en
boeiend vinden om de handen uit de mouwen te steken ten bate van het werk van ontwikkelingswerkers
die met de regio verbonden zijn. Werk dat er toe doet en altijd (financiële) hulp kan gebruiken!
De ondersteuning van de diverse projecten in ontwikkelingslanden is zeer gevarieerd: van mondelinge en
schriftelijke contacten onderhouden tot financiële ondersteuning voor het realiseren van aangevraagde
projecten. En vervolgens het opvolgen en controleren van de uitvoering natuurlijk.
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 onze 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.
Jaarlijks wordt er in het voorjaar een grootse vlooienmarkt georganiseerd op het eigen terrein.

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 diverse e-mails geinteresseerden 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
rondbrengen, aangevraagde projecten bestuderen en al of niet honoreren, de website bij de tijd houden,
de PR 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, ORO, 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 ons werk niet
mogelijk zijn.
In het verdere verslag vindt u een chronologisch overzicht van activiteiten 2019.
In het financieel jaarverslag 2019 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 2019
Januari
Start van ons 5e volle jaar in onze winkel aan de Molenakkers in Asten. Het wordt steeds drukker en er is
veel vraag en aanbod. Mensen komen graag terug en dat is een fijne constatering. De omzet groeit.
Februari
De jaarvergadering over 2018 op 18 februari werd door ruim zeventig belangstellenden bezocht. Er kon
teruggekeken worden op een succesvol jaar. Speciale dank is uitgesproken aan Toon van de Ven voor zijn
jarenlange geweldige inzet.
Later dit jaar mocht Toon hiervoor ook nog een koninklijke onderscheiding ontvangen van de
burgemeester van Asten. Klik hier voor een mooie film van/door Toon over de geschiedenis van Een Aarde.

Maart
Op vrijdag 15 maart deden we mee met NL Doet.
Samen met enige vrijwilligers van de ORO werd het
buitenterrein vrij van onkruid gemaakt.
Dank voor de inzet!

April
Op 14 april tussen 11.00 en 16.00 uur hielden we de jaarlijkse voorjaar Vlooienmarkt, na een intensieve
voorbereiding met de geweldige hulp van weer zovelen.
Ondanks het wat minder goede weer was het toch weer gezellig druk.
De opbrengst was een geweldige € 10.592,66; exclusief BTW is dat € 8.974,99. Ten opzichte van het vorige
jaar is dit een lichte daling, maar nog steeds een fantastisch resultaat!
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De opbrengst was dit jaar bestemd voor twee doelen.
1. Colombia, dak en algemene schoolrenovatie van een
lagere school in het dorp San Bernardo del Viento in de
provincie Cordoba. 80 % van de dorpsbevolking leeft onder
de armoedegrens.
2. Brazilië, broeder Eric Verdegem werkt al sinds 1973 in
Amoreira in het kindertehuis Estrela Da Manha (Morgenster)
met verwaarloosde en moeilijk opvoedbare kinderen of
kinderen uit probleemgezinnen.
Zij kunnen er naar de naschoolse opvang en krijgen er
bijscholing, sport en spel.
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 1 september werd weer de jaarlijkse braderie gehouden.
Een Aarde was aanwezig met drie kramen.
De opbrengst was helaas slechts € 558,35.
Het bestuur heeft derhalve besloten dat dit de laatste keer
was dat Een Aarde hieraan heeft deelgenomen.
De opbrengst is relatief laag, afgezet tegen de kosten van de
kramen en het vele werk dat hiervoor gedaan moet worden.
Voortaan zal echter in plaats hiervan op de zondag van de
braderie de winkel geopend zijn.
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.
Dit jaar was de avond extra bijzonder door de donatie van
de Rabobank Clubkas Campagne eerder dit jaar die hier
aan besteed mocht worden: ‘het extra in het zonnetje
zetten van alle vrijwilligers van Een Aarde’. Graag gedaan!

Op de zondagen 3 en 24 november was de winkel extra geopend.
De nadruk lag op de verkoop van Sinterklaas- en Kerstartikelen.
Het was gezellig druk en de opbrengst was uitstekend: beide zondagen
elk ca. € 1.000, inclusief BTW.
Een mooie opbrengst om aan een van de vele goede doelen van Een Aarde
te besteden.
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December
Op 20 december hielden Henriet Heijligers en Ton
Hendrix een presentatie aan alle VWO 5 scholieren van
het Varendonck college.
In het kader van Kerstviering 2019 had deze groep het
idee opgevat om allemaal een of meerdere artikelen
van huis mee te nemen en die aan Een Aarde te doneren
voor een goed doel.
Ruim 80 scholieren en docenten luisterden aandachtig
naar het verhaal van Een Aarde over haar doelstelling,
de winkelactiviteiten en de projecten die Een Aarde steunt.
Uiteraard zijn we heel blij met deze actie en de opbrengst van de verkoop van deze artikelen komt zeker
goed terecht.

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 goed 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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Voorlopig financieel verslag en vergelijking 2019 / 2018
Onderstaand opgenomen zijn de opbrengstcijfers van de diverse Kringloop activiteiten voor 2019 en
2018, alle bedragen zijn excl. BTW.
Verder is opgenomen het totaal bedrag dat door Een Aarde uitgekeerd is aan de vele projecten.
Een gedetailleerd overzicht daarvan treft u op pagina 8 aan.
Wij benadrukken dat dit voorlopige cijfers zijn en dit geen complete formele financiële verslaglegging is
van de Stichting activiteiten.
Hiervoor wordt in samenwerking met ons accountant bureau een formele jaarrekening opgesteld die
later dit jaar op onze website geplaatst zal worden, zodra deze gereed en goedgekeurd is.

Opbrengsten
Meubels
Winkel
Boeken
Kleding
Metaal
Donaties
Inkomsten
Totaal

Projecten uitgekeerd

Totaal 2019
57.786,66
80.622,18
17.494,69
39.160,06
6.922,90
79.455,50
4.277,37
285.719,36

Totaal 2018
71.000,72
76.682,80
16.798,30
45.797,80
8.275,10
26.980,30
10.964,50
256.499,52

165.860,02

217.846,00

Opmerking:
In 2019 werd Een Aarde geconfronteerd met een daling van de directe opbrengsten uit de diverse
(winkel-)activiteiten, maar ontving wel enkele ruime donaties. Een Aarde is daar zeer dankbaar voor.
Het bestuur van Een Aarde heeft verder in 2019 besloten een deel van de opbrengsten te gaan
reserveren voor een mogelijke toekomstige aankoop van een eigen winkelpand. Dit om op langere
termijn een veel betere opbrengst te kunnen realiseren uit de winkel activiteiten, die besteed kan
worden aan de projecten.
Dientengevolge heeft Een Aarde in 2019 minder aan projecten gedoneerd dan het jaar daarvoor, wat
echter een uitzonderlijk succesvol jaar was. Het jaar 2019 is vergelijkbaar met de jaren 2016 en 2017.
De bedragen die Een Aarde aan projecten de laatste jaren gedoneerd heeft zijn:
Projecten uitgekeerd
Bedrag

2015

2016

2017

2018

2019

€ 207.048,65

€ 176.379,81

€ 172.125,56

€ 217.846,00

€ 165.860,02
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Land

Project

Ondersteunde projecten 2019
ContactPersonen
Omschrijving besteding

Bedrag

Bos.Herzogowina
Brazilie
Brazilie
Columbia
Columbia
Columbia
Curacao
Gambia
Gambia
Gambia
Gambia
Gambia
Honduras
India
Kameroen
Kameroen
Kenia
Kenia
Kenia

BOHE 1
BR 9
BR 9
COL 1
COL 1
COL 1
CUR 1
GA 9
GA 2
GA 10
GA 8
GA 9
HON 1
INDI 4
KA 4
KA 4
KE 7
KE 5
KE 9

Stg. Buducnost
Stg. Aldeia Infantil Estrela Da Manha
Broeder Eric Verhagen
Henriet - Liceo de San Bernardo
Henriet - Liceo de San Bernardo
Adriaan van der Velden
F.Jeuken
Les Amis des Gambie
Otto Spierings
Miek Verijt - Second Home
Aankie van Eijk - Stg. Hand in Hand
Les Amis des Gambie
Stg, Momeless Child - Trees
Pater Xavier - Herald of Good News
Pater Paul Cuijpers
Pater Paul Cuijpers
Maria Santegoeds
Sisters of Mary
Henny Stege - Samen Succes

Vakantiewerk Getraumatiseerde Kind.
Bouw Sportzaal
Bouw Grote Zaal
Salarissen Onderwijzend personeel
Onderwijs 5 kinderen
Vervangen dak School
Schoolmeubels Curacao
Uniformen
Transport Verscheping Schoolmubilair
Bedden , transport Meubilair
Dak nieuwe School
Aanschaf Zonnepanelen
Opvang Achterstands-kinderen
Schoolmeubilair
Inrichten Voedselvelden
EHBO Post
Kantoor en Keukenspullen
Wasautomaten
Bouw 2 Schoollokalen

1.000,00
4.000,00
10.000,00
2.000,00
625,00
4.437,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
1.800,00
7.000,00
2.500,00
5.700,00
7.500,00
5.000,00
1.800,00
5.300,00
3.000,00
8.000,00

Malawi
Malawi
Mexico
Nederland
Nepal
Nepal
Nicaragua
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Peru
Roemenie
Roemenie
Sri Lanka
Tanzania
Thailand
Uganda
Zuid - Africa
Zuid - Africa
Zambia

MLW 1
MLW 1
MEX 1
NED 2
NEP 2
NEP 5
NIC 2
NI 1
NI 2
NI 2
NI 3
NI 2
PE 2
ROE 2
ROE 4
SRL 2
TA 2
THA 1
UG 2
ZA 7
ZA 8
ZAM 1

Syg. Misuku Malawi
Stg. Misuku Malawi
Pater Frans van der Hof
Robert Romme
Angela Breedveld
Angela van Hoof
Nica Friends
Zusters van Gethsemani
Dr. Wolo
Dr. Wolo
Madame Dige Baco
Dr. Wolo
Henriet - Por Eso
Christine Jacobs
Stg. Caritas Catolica Oradea
Stg. Ya-Luva Sri Lanka
Broeder Moses Mbwambo
Henriet - Asian Kidz Support
Tjeu Vinken - Farmers Family Future
Henyy Stege - Care for Care
Willy Joosten - Sithandizingane
Ad Boot

Inrichten 2e Kleuterlokaaltje

1.800,00
6.100,00
8.000,00
5.000,00
7.500,00
557,30
5.000,00
6.000,00
1.310,32
1.321,40
4.000,00
7.400,00
8.544,00
2.600,00
1.800,00
2.650,00
5.000,00
6.115,00
4.000,00
1.500,00
5.000,00
-1.000,00

Bouw 2 Schoollokalen
Koffiesorteermachine
Huur Volume Bussen
Watervoorziening
Onderwijs kinderen
Learning Centers
Beschibaarstelling Weeshuis
Medische Apparatuur
Medische Apparatuur
Beschikbaar stelling Fistelvrouwen
Medische Apparatuur
Schoolmoestuin Projecten
Vervoer, Diesel, Tol en voedsel
Kookketel School
Busvervoer
Educatieve Boeken
Onderwijsprogramma Gehandicapte
Zaden en Gereedschap
Ondersteuning Universitaire Studie
Aanschaf Zonnepanelen
Afgebroken Project Terugstort

TOTAAL
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€ 165.860,02

Bestuur verantwoording
In het jaar 2019 zijn er 7 bestuursvergaderingen belegd.
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, Ruud van Mullekom, Ad Boot, Cees Reynhout en
Marrie Uijterlinde waren in 2019 de overige leden van de projectcommissie.
Ruud van Mullekom en Marrie Uijterlinde zijn in de loop van 2019 gestopt met hun werk voor de
projectcommissie, Cees Reynhout is erbij gekomen. Het bestuur is Marrie en Ruud zeer erkentelijk voor
hun bijdrage aan de projectcommissie.
De bestuursleden van de Stichting Werkgroep Een Aarde in 2019:
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

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

Ton Hendrix
Bestuurslid- P.R.

Kleine Bergdijk 12

5721 VZ

Asten

693924

Rob Hogervorst
Bestuurslid

Beukelaar 27

5711 BK

Someren

0644764808

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

Fons Tinnemans
Voorzitter

Ada van Dorp
Secretaris

Jan Verrijt
Penningmeester
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