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Geachte donateur,

Het bestuur van stichting Jales wil u hartelijk bedanken voor uw bijdrage in 2015. U 
maakt het mogelijk dat Jales haar doelstellingen kan realiseren. In deze brief informeren 
we u over de aanpassing van de werkwijze, die we vanaf juni 2016 willen gaan invoeren.

In de nieuwsbrief van 2014 meldden we al dat het bestuur al enige tijd aan het nadenken is over 
enkele noodzakelijke aanpassingen in de werkwijze. Deze aanpassingen zijn nodig om ook in de 
toekomst de onderwijsdoelstellingen van Jales te kunnen blijven realiseren. In november is de 
nieuwe werkwijze besproken tijdens een drietal informatiebijeenkomsten, waarvoor alle dona-
teurs waren uitgenodigd. Het grootste aantal donateurs ondersteunt kinderen op de Filipijnen. 
Om deze reden was bij de informatiebijeenkomsten ook Sr. Maricel de la Cruz aanwezig, die 
namens Jales de uitvoering van de werkzaamheden op de Filipijnen coördineert. Ook in Brazilië 
ondersteunen donateurs kinderen. 

Oorsprong
Stichting Jales werd in 1968 opgericht door de heer Theo Schoffelmeer met als doel om door 
middel van financiële ondersteuning van donateurs onderwijs mogelijk te maken in derde 
wereldlanden. Door het volgen van onderwijs verbeteren de kansen op een goede toekomst. 
Vanaf de oorsprong van Jales vond de ondersteuning plaats in de vorm van gezinsadoptie. 

De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats via een netwerk van plaatselijke 
coördinatoren, die de lokale situatie goed kennen en ervoor zorgen dat de beschikbare mid-
delen conform de uitgangspunten van Jales worden aangewend. Sinds haar bestaan is Jales 
actief geweest in verschillende derde wereldlanden, o.a. Brazilië, Zaïre, Filipijnen, India. Op dit 
moment ondersteunen de donateurs van Jales gezinnen op de Filipijnen en in Brazilië. Dankzij 
schenkingen heeft Jales in de afgelopen jaren een vermogen kunnen opbouwen. 
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Jales wil dat vermogen inzetten voor het realiseren van onderwijsdoelstellingen in de derde 
wereld en doet dat o.a. door het ondersteunen van diverse projecten in allerlei landen. Via de 
nieuwsbrieven hebben wij u daarvan op de hoogte gehouden. 

Activiteiten 2015
In 2015 was Jales in de gelegenheid om de uitbreiding van een school in Subic Zambales op 
de Filipijnen te financieren. Daarnaast werden schoolprojecten in Oeganda, Zambia en Ghana 
ondersteund en werd na de aardbeving in Nepal de reparatie van een school gefinancierd. 
In de Filipijnen wil Jales tevens een bijdrage leveren aan zogenaamde ‘livelihood projecten’, een 
nieuwe vorm die lijkt op microkrediet. Een gezin ontvangt een startkapitaal van ongeveer 60 
euro, waarmee ze een winkeltje of handeltje kunnen beginnen en daarmee zelf in hun levens-
onderhoud kunnen gaan voorzien.

Bestaande en nieuwe donateurs
In de afgelopen jaren is het aantal donateurs van Jales sterk gedaald. Er is een zeer beperkte 
aanwas van nieuwe donateurs. Omdat Jales het gezin niet in de steek wil laten als een donateur 
stopt, neemt Jales de financiële ondersteuning aan het gezin over en bekostigd dat vanuit de 
rente van het opgebouwde vermogen. Inmiddels wordt een groot aantal kinderen rechtstreeks 
door Jales ondersteund. 

Samenwerking met lokale contactpersonen
Voor het feitelijke uitvoeren van de werkzaamheden is Jales aangewezen op de samenwerking 
met de contactpersonen in Brazilië en de Filipijnen. Voor Brazilië is Jales zeer verheugd dat 
Hanny Martins Viera-Limbeek enkele jaren geleden de werkzaamheden van de zusters heeft 
overgenomen.
Op de Filipijnen coördineerde Sr. Josephti gedurende een groot aantal jaren de werkzaam-
heden en had contact met ongeveer twintig lokale begeleiders. Door de vergevorderde leeftijd 
van Sr. Josephti, werd het voor haar steeds moeilijker om de werkzaamheden te blijven coör-
dineren. In de afgelopen jaren was de administratie in de Filipijnen en Nederland niet goed op 
elkaar afgestemd, waardoor we geen kerstpost ontvingen. 
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Om de gang van zaken te evalueren en bespreken bracht een van de bestuursleden van Jales, 
Otto Sechterberger, in 2014 een bezoek aan de Filipijnen. 

Bezoek Filipijnen
Tijdens het bezoek aan de Filipijnen vonden diverse gesprekken plaats met de overste van de 
zusters Franciscanessen, en diverse lokale coördinatoren. Bijna alle locaties werden bezocht en 
met heel veel gezinnen werd kennis gemaakt, zodat een goed en actueel beeld ontstond van de 
situatie op de Filipijnen. Ook werd samen gesproken over enkele  knelpunten in de organisatie 
en kwamen enkele wensen voor de toekomst aan de orde. De gezinnen leven in zeer armoedige 
omstandigheden en hebben al hun energie nodig om te voorzien in hun primaire levens-be-
hoeften.  Door de vele overstromingen van de orkanen blijven de problemen bestaan.

Tijdens het bezoek werd overduidelijk dat de hulp die Jales via haar donateurs kan bieden erg 
hard nodig is en dat de beschikbare middelen door de plaatselijke contactpersonen op een 
uitstekende wijze worden besteed. De gezinnen zijn de donateurs erg dankbaar. Wel werd 
duidelijk dat het systeem van gezinsadoptie ertoe lijdt dat de financiële bijdrage per kind lang 
niet altijd evenredig is. Het ene gezin krijgt soms meer financiële ondersteuning dan het andere 
gezin. En daarnaast is het aantal kinderen per gezin vaak verschillend, wat ertoe leidt dat de 
financiële bijdrage per kind ongelijk is. In deze brief informeren we u over de aanpassing van de 
werkwijze, die we vanaf juni 2016 willen gaan invoeren, nader toe.

Werkwijze vanaf juni 2016
Aan het eind van het werkbezoek vond een uitgebreide evaluatie plaats, waarbij werd afgespro-
ken dat een van de jongere zusters de coördinatie van Sr. Josephti zou gaan overnemen. Sinds 
juni 2014 heeft Sr. Maricel de werkzaamheden overgenomen en heeft veel overleg gevoerd 
met de lokale coördinatoren(mediators) op de Filipijnen en het bestuur van Jales. Het is duide-
lijk dat de nood op de Filipijnen soms erg hoog is. De mediators gaven ter overweging dat zij 
graag zouden willen overgaan naar een systeem van een studiebeurs per kind. De financiële 
bijdrage kan dan nadrukkelijk gekoppeld worden aan de studietijd van een kind. Daarbij kan 
afhankelijk van de vorderingen en leeftijd de bijdrage worden aangepast aan de noden die er 
zijn. Uitgangspunt wordt een  normbedrag per kind, per soort onderwijs en per gezin worden 
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twee kinderen financieel ondersteund. In het afgelopen jaar heeft sr. Maricel de aanpassing in 
de werkwijze geïnventariseerd en met het bestuur van Jales besproken. 

Omdat Jales het van groot belang vindt om de onderwijsdoelstelling ook in de toekomst te 
kunnen garanderen, heeft het bestuur besloten om gehoor te geven aan de wensen vanuit de 
Filipijnen, en werd er een overeenkomst nieuwe werkwijze (studiebeurzen aan kinderen) onder-
tekend door het bestuur van Jales en Jales Filipijnen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar in juni 2016 wil Jales de donaties dan ook omzetten naar 
een studiebeurs per kind. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de kinderen uit de huidige ge-
zinnen ondersteuning blijven behouden. Sr Maricel heeft de adoptiegezinnen ingelicht over de 
nieuwe werkwijze, waarop door de gezinnen positief is gereageerd.

Met de mediators is afgesproken dat de vorderingen van de schoolresultaten worden bijgehou-
den. Het bestuur van Jales zal periodiek worden geïnformeerd over de resultaten. Via de nieuws-
brief en website van Jales willen we de donateurs ook blijven informeren. Vanaf juni 2016 wil 
het bestuur van Jales graag een studiebeurs verstrekken, die per kind als volgt is opgebouwd: 

Studiebeurs per kind 
kind - lager onderwijs    € 14, - per maand
kind - middelbaar onderwijs   € 20, - per maand
kind - studie hoger onderwijs   € 30, - per maand

Brazilië
Het is de bedoeling dat in Brazilië vanaf het nieuwe schooljaar dezelfde werkwijze zal worden 
toegepast. In het voorjaar komt onze contactpersoon naar Nederland. Het bestuur zal dan met 
haar de nieuwe werkwijze bespreken. 

Informatiebijeenkomsten
Tijdens de informatiebijeenkomsten met de donateurs is bovenstaande werkwijze besproken. 
Een deel van de aanwezige donateurs gaf aan dat het wel jammer is dat de koppeling met een 
gezin gaat vervallen. Anderzijds was er begrip voor de redenen waarom het bestuur de nieuwe 
werkwijze wil gaan invoeren. De toelichting die het bestuur gaf werd zeer op prijs gesteld en 
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de suggestie werd gedaan om soortgelijke bijeenkomsten in de toekomst wellicht nog eens te 
herhalen. Ook de aanwezigheid van Sr. Maricel bij de bijeenkomsten werd zeer op prijs gesteld. 
Sr. Maricel kon dankzij haar beschrijving van de feitelijke situatie op de Filipijnen duidelijk ma-
ken hoezeer de bijdragen van de donateurs nodig zijn en door de gezinnen wordt gewaardeerd.
Ook werden door de donateurs enkele suggesties gegeven aan het bestuur op het gebied van 
werving van donateurs, en communicatie via email. Een andere suggestie betrof het transparan-
ter maken van financiële gegevens op de website en werd voorgesteld om de mogelijkheden 
voor financieel gunstig schenken op de website beter bekend te maken. 

Voortgang 
Van harte hopen we dat we in deze brief aan u duidelijk hebben kunnen maken wat de redenen 
zijn om de werkwijze van Jales enigszins aan te passen. Het bestuur heeft er alle begrip voor dat 
sommige donateurs het wellicht jammer vinden dat de binding met een gezin wordt los gela-
ten. Niettemin is het bestuur van mening dat het verstrekken van studiebeurzen nodig is om 
ook in de toekomst de onderwijsdoelstelling van Jales te kunnen blijven realiseren.
We hopen dan ook dat u uw donatie aan Jales wilt voortzetten en eens wilt bezien in hoeverre 
uw bijdrage overeen komt met de normbedragen die hierboven genoemd zijn.

Zoals al vermeld in de brief die u in oktober van ons ontvangen hebt, is in 2015 geen jaarlijkse 
nieuwsbrief verstuurd. Eind dit jaar ontvangt u wel weer de jaarlijkse nieuwsbrief van 2016.

Folder 
Tot slot treft u bijgaand enkele nieuwe folders aan waarin de werkzaamheden van Jales worden 
beschreven. Deze folders zijn bedoeld om nieuwe donateurs te werven. We stellen het zeer op 
prijs stellen, als u mensen in uw omgeving attent wilt maken op het bestaan van Jales.  Als u 
meer folders nodigt hebt laat het ons dan gerust weten. Een telefoontje of mail is voldoende.
We sturen ze u graag toe.

Namens het bestuur van Jales,

Cor Sonnemans,
Voorzitter 

Nieuwsbrief per e-mail 

Jales wil in de toekomst ook nieuwsbrieven per mail 
gaan versturen. Daarmee sparen we druk- en ver-
zendkosten.  Wilt u de nieuwsbrief ook graag digitaal 
ontvangen?  
Geef dan aub uw e-mailadres door via info@jales.nl.


