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

Secretariaat: Anne-Mie Hoefnagels
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.
Al 48 jaar lang staan wij achter deze doelstelling, zoals die door de oprichters zijn
geformuleerd. Daar is veel aandacht en inzet voor nodig.
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 onze regio verbonden zijn. Werk dat er
toe doet en altijd (financiële) hulp kan gebruiken!
Maar er is meer:
•
•
•
•

Binnen Een Aarde vinden we het fijn en zinvol bij te dragen aan onze wereld.
Het biedt mensen/vrijwilligers van alle leeftijden de mogelijkheid zich daar
samen op een zinvolle manier voor in te spannen in een enthousiaste omgeving.
Met onze inspanningen maken wij het mogelijk, dat ook mensen uit onze eigen
regio met een kleinere beurs goede en mooie producten kunnen blijven kopen.
Door onze inspanningen dragen wij bij aan een duurzamere wereld. Producten
die anders (vroegtijdig) op de milieustraat zouden eindigen krijgen nog een
kans op een ‘tweede leven’! Minder verspilling dus.
En tenslotte natuurlijk, met de opbrengsten van onze activiteiten helpen wij
vele duizenden mensen in vele ontwikkelingslanden aan een wat betere
toekomst. En dat is hard nodig!

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.
Op allerlei manieren wordt door ons informatie gegeven over onze projecten en de
situatie van de mensen waarom het gaat. Wij informeren u via:
•
•
•

Onze website www.eenaarde.nl
Facebook www.facebook.com/stichtingEenAarde/
Instagram www.instagram.com/eenaarde/
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Het (2e Corona) jaar 2021
Het jaar 2021 stond, evenals 2020, grotendeels in het teken van
Corona. In de maanden januari, februari en de helft van maart moest
onze winkel gesloten blijven. Daarna mochten we weer
mondjesmaat en stapje voor stapje verder opengaan.
Op 14 december 2021 moest er echter wederom gesloten worden,
wéér een lock down en weer pas op de plaats.
Dit alles betekende een grote negatieve impact op onze verkopen en dus de
beschikbare gelden om projecten te kunnen steunen.
In de sluitingsperiode hebben onze vrijwilligers hard gewerkt om diverse zaken intern
aan te pakken zoals: het ophalen en wegbrengen van diverse goederen, sorteren, flink
opruimen, poetsen, repareren, verkopen, slopen, sorteren voor en storten op de
milieustraat, corresponderen met ontwikkelingswerkers, aangevraagde projecten
bestuderen en al of niet honoreren, de website actueel houden, de PR onderhouden,
enz., enz.
Een groot ‘Chapeau’ voor deze club mensen en hun ongekende inzet.

Financieel heeft Een Aarde, ondanks de vele coronabeperkingen, toch nog een
alleszins redelijk jaar gedraaid. Dit was te danken aan de fantastische aanloop van
klanten op het moment dat we weer open mochten en gelukkig wisten velen de weg
naar onze kringloopwinkel weer te vinden. Dank daarvoor.

Natuurlijk was het financiële resultaat in 2021
ook minder dan in de pré-corona periode, maar
we kunnen er met recht trots op zijn, dat we
afgelopen jaar toch bijna € 82.000,- konden
overmaken naar de diverse projecten in
ontwikkelingslanden.
Zie hiervoor ook het financieel jaarverslag.
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In 2021 konden we door Corona ook weer geen ‘Vlooienmarkten’
organiseren.
In plaats daarvan besloten we de winkel iedere eerste zondag van
de maand te gaan openen en dat werd een heel groot succes met
veel bezoekers. Als gevolg hiervan is besloten ook in de toekomst
geen markten meer te organiseren maar door te gaan met de
zondag openingen.
In 2021 hebben we weer een drietal stagiaires van het Varendonck College kunnen
helpen met hun maatschappelijke stage bij Een Aarde. Wij helpen er graag aan mee
deze scholieren iets van de maatschappij te laten zien in onze winkel.
Binnen onze organisatie is afgelopen jaar een nieuw rooster van aftreden opgesteld
voor zowel het bestuur alsmede de projectcommissie.
Het bestuur vergaderde in 2021 zeven maal fysiek samen, daarnaast vond zeer
frequent onderling overleg plaats over lopende zaken en situaties.
Eind 2021 telde Een Aarde 116 enthousiaste vrijwilligers.
Het bestuur wil haar dank en waardering uitspreken tegenover al die vrijwilligers die
op welke wijze dan ook de doelstelling (het verlenen van steun aan het werk van
ontwikkelingswerkers die op een of andere manier een band hebben met Asten en/of
de regio) van de Stichting werkgroep Een Aarde mogelijk maken!
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 de activiteiten van
2021. In het financieel jaarverslag 2021 treft u een overzicht van de inkomsten en
uitgaven van onze stichting.
Namens het bestuur

Anne-Mie Hoefnagels
Secretaris
Ton Hendrix
Bestuurslid PR
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Januari
Start van het 7e volle jaar met een lock down in onze mooie winkel
aan de Molenakkers in Asten.
Tijdens de verplichte lock down is er veel en hard gewerkt in de
winkel. Er zijn nieuwe rekken geplaatst bij de meubel en elektra
afdeling, de winkel werd eens flink opgeruimd en vooral ook
intensief gepoetst.
Februari
In februari ging het ineens heel hard en lang vriezen. Met de winkel
dicht besloten we de grote voorraad schaatsen online via Facebook
en Marktplaats te gaan aanbieden en verkopen.
Super en heel leuk om te zien dat dit zo goed werkte!
Maart
Vanaf 17 maart mochten we weer
klanten ontvangen, maar alleen op
afspraak. Een planning werd opgezet,
en maximaal 20 mensen mochten per
blok van 45 minuten shoppen. Dit heeft
geduurd tot 28 april.
Tijdens de eerste opening op afspraak
kregen we van de eerste klant zelfs iets
lekkers bij de koffie, de klanten hadden
ons gemist 😊!
De winkelblokken waren steeds snel
volgeboekt. Vanaf 30 maart werden er
weer spullen opgehaald.
April
Een vlooienmarkt organiseren was helaas niet mogelijk in verband met Corona.
Vanaf 1 april besloten we in het vervolg een extra dagdeel te gaan openen voor onze
klanten en wel op de dinsdagochtend. Deze dinsdagochtend is nu een vast
openingsmoment voor onze winkel.
Mei
Als gevolg van het vervallen van de Vlooienmarkten besloten we voortaan elke 1e
zondag van de maand als koopzondag open te gaan. Dit bevalt erg goed en is nu deel
van onze vaste openingsuren.
De koopzondagen werden in het jaar worden uitstekend bezocht.
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Juni
Vanaf 8 juni was onze winkel weer ‘normaal’ geopend, weliswaar met een ‘beperkt’
aantal klanten in de winkel.
Voldoende echter om weer betere verkopen te kunnen gaan realiseren en weer over
te kunnen gaan tot het opbouwen van budget om projecten te gaan financieren.
Onze jaarvergadering vond plaats in Den Dissel op 7 juni in een kleine
bezetting met alleen afdelingsleiders, bestuur en projectcommissieleden.
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van voorzitter Fons
Tinnemans en deze taak is nu overgenomen door Rien van den Broek.
Een groot, warm en heel hartelijk bedankt aan Fons voor al zijn actieve
inzet voor onze Stichting als voorzitter.
Gelukkig blijft Fons wel actief voor Een Aarde als vrijwilliger.

September
Als de nieuwe secretaris van Een Aarde wordt Anne-Mie Hoefnagels benoemd.
Het bestuur heeft een nieuw rooster van aftreden opgesteld met betrekking tot de
zittingsduur van de bestuursleden. Dit zal en kan in de toekomst een betere
doorstroming kunnen bewerkstelligen.
In deze periode is de winkel verder gewoon open en is het met vlagen erg druk met
vele (buiten) wachtende klanten die onze winkel willen bezoeken.
De Project Commissie kon eindelijk weer starten met een eerste vergadering om
project aanvragen te beoordelen.
Oktober
Het bestuur heeft formeel besloten dat de jaarlijkse vlooienmarkt definitief verleden
tijd is. De 1e zondag van de maand openstelling als ’compensatie’ hiervoor is een
succes gebleken.
De Project Commissie is een uiterst belangrijke commissie in onze stichting.
Zij bepalen welke aanvragen van ontwikkelingsmedewerkers wel of niet gehonoreerd
worden. Verder zien zij toe op de uitvoering en feed-back van de projecten.
Het bestuur en de Project Commissie hebben in oktober
de werkwijze en verantwoordelijkheden opnieuw duidelijk
besproken voor een verantwoorde en succesvolle
toekomstige werkwijze.
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November
Al vanaf oktober was er plaats ingeruimd voor de Sinterklaas- en
Kerstartikelen, de aanvoer van spullen daarvoor was zoals
gewoonlijk weer groots.
In de maand november was er heel veel interesse voor, het was
gezellig en goed druk en de opbrengst was uitstekend.
Vanaf 18 november was de winkel op donderdagavond dicht in
verband met de avond lock down.

December
Met het oog op de Kerstperiode startten we met een pilot om
cadeaubonnen te verstrekken, deze bonnen hebben een waarde van 5
euro en zijn bij de kassa verkrijgbaar.
Op 14 december ging de winkel weer dicht in verband met de nieuwe
Corona lock down. In deze periode is er weer hard gewerkt door de
vrijwilligers om de winkel grondig op te ruimen.
Ook de ophaaldienst lag weer stil.
Als alternatief voor de jaarlijkse ‘Bedankavond’ ontvingen alle actieve vrijwilligers van
Een Aarde ook dit jaar een mooie cadeaubon met een kerstpakket (met dank aan
Midas/Albert Heijn Asten).

We sluiten een turbulent jaar af, niet zozeer bij Een Aarde, ook al hebben daar de
nodige verschuivingen plaatsgevonden, maar wel maatschappelijk.
We zijn het jaar gestart met een Covid winkelsluiting en we sloten het ook weer af met
zo’n zelfde winkelsluiting.
Moeilijke periodes, maar samen met onze vrijwilligers hebben we ook deze periodes
goed doorstaan.
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Bij Een Aarde hebben er in het bestuur enkele mutaties plaatsgevonden (secretariaat
en voorzitter). Een woord van dank ook voor Ada, die tijdelijk de honneurs van het
secretariaat heeft waargenomen, is hier op zijn plaats.
Daar willen wij anderen niet mee te kort doen, velen van ons zijn immers bijzonder
betrokken en actief bij Een Aarde, dit zagen wij terug bij hartverwarmende reacties
van klanten en collega’s de laatste zaterdag dat we open waren.
Om stil van te worden.

†

In memoriam †
We hebben in 2021 helaas afscheid moeten nemen van onze vrijwilligers Antoon van
Heugten en Wim Kaag. Mensen met een groot hart voor Een Aarde, die gedurende
vele jaren ongelooflijk veel werk hebben verzet voor onze stichting.
Een heel hartelijk dank daarvoor en wij wensen de families en vrienden veel sterkte
met het verwerken van hun verlies en verdriet.
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Beknopt financieel verslag en vergelijking 2021/2020
Onderstaand opgenomen zijn de opbrengstcijfers van de diverse Kringloop activiteiten
voor 2021 en 2020, alle bedragen zijn excl. BTW.
Verder is opgenomen het totaal bedrag dat door Een Aarde uitgekeerd is aan de
projecten. Een gedetailleerd overzicht daarvan treft u op pagina 10 aan.
Wij benadrukken dat dit beknopte cijfers zijn en dit geen complete formele financiële
verslaglegging is van de Stichting activiteiten.
Hiervoor wordt een formele jaarrekening opgesteld die later dit jaar op onze website
geplaatst zal worden, zodra deze gereed en goedgekeurd is.
Opbrengsten

Totaal 2021

Totaal 2020

43.175
69.147
18.022
30.279
6.998
25.029
10
192.660

30.927
57.446
11.293
21.726
5.608
18.207
9.524
154.731

81.948

72.349

Meubels
Winkel
Boeken
Kleding
Metaal
Donaties
Overige Inkomsten
Totaal
Projecten uitgekeerd

Opmerking
Ook in 2021 werd Een Aarde getroffen door de Corona maatregelen van de overheid.
Minder winkel opening en het vervallen van een aantal activiteiten, waardoor onze
inkomsten in 2021 weer lager dan ‘pré-Corona’ waren. Als gevolg hebben wij ook
minder aan projecten uit kunnen keren.
Onderstaand een overzicht van de bedragen, die de laatste jaren aan projecten
gedoneerd zijn:

Projecten uitgekeerd
Bedrag

2015

2016

2017

2018

€ 207.048,65

€ 176.379,81

€ 172.125,56

€ 217.846,00

2019

2020

2021

€ 165.860,02

€ 72.349,00

€ 81.948,00

Projecten uitgekeerd
Bedrag

U I T G E K E E RDE
P ROJ E C T E N
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00

€ 50.000,00
€ 0,00
2015

2016

2017

2018
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2019

2020

2021

Ondersteunde projecten 2021
Land
Kameroen
Brazilie

Project
code
KA4
BR9

Kameroen
Kameroen
Kameroen
Nigeria
Columbia
Columbia
Gambia
Srilanka
Srilanka
Mexico
Nicaragua
Nederland
Zuid-Africa
Uganda
Kenia
Nepal
Thailand
Nigeria
Kenia

ContactPersonen Omschrijving besteding
Cuijpers

Bedrag

Careas

Studie Pigmeen
Kinderdorp

€ 4.000,00
€ 7.000,00

KA 4

P.Cuijpers

Scholing

€ 3.600,00

KA4 a
KA2
NI1
COL1
COL1
GA9
SRL2
SRL2
MEX1
NIC2
NED2
ZA 7
UG2
KE9
NEP5
THA1
NI2
KE5

P.Cuijpers

EHBO kist
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Energiesystemen
Busvervoer
Busvervoer
Tuinbescherming
Onderwijs
Vervoer
Voedselpakketten
Groenteteelt
Leslokalen
Onderwijs
Onderwijs
Salariskosten
industr. Wasmachine

€ 2.500,00
€ 5.200,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 625,00
€ 1.500,00
€ 2.650,00
€ 2.890,00
€ 6.000,00
€ 1.800,00
€ 3.000,00
€ 5.250,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 8.000,00
€ 7.033,00
€ 4.400,00
€ 1.500,00

TOTAAL

€ 81.948,00

Yvonne
Nelly Derix
A.v/d Velden
A.v/d Velden
Jac Verhoeven
Tinneke van Dijk
Tinneke van Dijk
Ans van der Hoff
Ton Hendrix
Robert Romme
Rinske Stege
T.Vinken
Stg. Samen
A.v.Hoof
Henriet
Yvonne
M en A Haenraets
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Vooruitblik
Net als alle mensen op deze wereld kijken wij uit naar een nieuwe toekomst, een
nieuwe tijd met hopelijk geen Corona perikelen meer. Een tijd waarin we weer gewoon
kunnen gaan werken en bouwen aan onze steun voor mensen, die in
ontwikkelingslanden zo veel goed werk doen. Dat is nodig!
We richten onze ogen nu op het komende jaar én alvast op het jaar 2024, dat op twee
gebieden belangrijk is:

1. Jubileum 50 jaar
In 2024 zal onze Stichting naar verwachting
haar 50 jarige jubileum gaan vieren. Een
mijlpaal waar we ongelooflijk trots op zijn.
In 1974 opgericht in Heusden op locatie Gerard
Le Noble en vele jaren later, nu zo actief op de
Molenakkers in Asten met zo’n grote groep
vrijwilligers.
Klik hier voor het verhaal over onze
geschiedenis.
De voorbereidingen voor het jubileum zijn
begonnen en we gaan er beslist iets heel moois
van maken.

2. Huisvesting
Oók in 2024 (november), loopt het huurcontract voor onze huidige locatie op de
Molenakkers ten einde en zal naar alle waarschijnlijkheid niet verlengd kunnen worden.
Sinds medio 2021 is het eigendom van het pand gewisseld en is de huidige eigenaar,
een investeringsmaatschappij uit Luxemburg, voornemens een andere bestemming
aan deze locatie te gaan geven.
Het betekent dat we er vanuit moeten gaan, dat Een Aarde eind 2024 een andere
locatie zal moeten hebben om de huidige activiteiten te kunnen voortzetten. Een flinke
uitdaging gezien de huidige moeilijke situatie op de onroerend goed markt.
Er zijn al volop gesprekken geweest en zullen er nog komen met
makelaars en de gemeente Asten om gezamenlijk te zoeken
naar een oplossing voor onze huisvesting.
We hebben er echter het volste vertrouwen in, dat we ook deze
uitdaging aankunnen en dat we in 2024 in een nieuw/ander
pand in de regio Asten actief zullen kunnen zijn.
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Bestuur verantwoording
In het jaar 2021 is het bestuur in totaal 7 keer bijeen gekomen. Medio 2021 heeft er
een wisseling binnen het bestuur plaatsgevonden:
Fons Tinnemans is als voorzitter teruggetreden, alsmede Ada van Dorp die tijdelijk het
secretariaat heeft waargenomen. Graag willen wij hen van harte bedanken voor hun
inzet en toewijding voor Een Aarde gedurende de afgelopen jaren.
Nieuwe bestuursleden zijn Rien van den Broek (voorzitter) en Anne-Mie Hoefnagels
(secretaris).
De Project Commissie (PC), verantwoordelijk voor het besteden van de gelden, is in
2021 twee keer bij elkaar gekomen (reden is dat er pas per september weer opgestart kon
worden). Chris Verborg is voorzitter van deze commissie, Nelly de Wit is secretaris.
Per eind 2021 zijn dit de overige leden van de PC: Yvonne van den Boom, Trees Stege,
Henriet Heijligers, Ad Boot, Cees Reynhout en Jacques van Bussel.
De bestuursleden van de Stichting Werkgroep Een Aarde per eind 2021:
Naam

Functie

Rien van de Broek
Ton Hendrix
Noud Schweren
Anne-Mie Hoefnagels
Angela van Seccelen

Voorzitter
Vicevoorzitter/PR
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid

Wij willen al onze vrijwilligers en iedereen die dit verslag ontvangt, hartelijk danken
voor de positieve samenwerking in 2021. Graag gaan we, samen met jullie, verder op
onze weg naar een rechtvaardige en duurzame wereld.
Namens alle mensen van Stichting Werkgroep Een Aarde:

Rien van de Broek
Voorzitter

Anne-Mie Hoefnagels
Secretaris
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Noud Schweren
Penningmeester

