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Geachte donateurs,

Als bestuur van de stichting Jales willen we u 
hartelijk bedanken voor uw bijdrage in 2016.
U maakt het mogelijk dat Jales haar doel-
stellingen kan realiseren. In deze nieuwsbrief 
willen we u informeren over de stand van 
zaken binnen onze stichting. We geven u een 
inzicht in onze werkzaamheden. Belangrijkste 
zijn daarbij de financiën van onze stichting.
Tevens treft u in deze nieuwsbrief een verslag 
aan van de reis naar Filipijnen van de voorzitter 
en de penningmeester. Verder geven onze 
contactpersonen in de Filipijnen en Brazilië 
een impressie van hun werk voor de stichting. 
Op de Filipijnen ondersteunen we momenteel
703 studenten, voor het basis, middelbaar en

 

hoger onderwijs. In Brazilië ondersteunen we 
22 studenten. Onze intentie is om het aantal 
studiebeurzen in Brazilië uit te breiden. Ook op 
bestuursniveau hebben we enige mutaties te 
melden.
Vanwege privé-omstandigheden zijn dit jaar de 
heren Breuer, Rontberg en van Houtert gestopt 
met hun bestuursactiviteiten. Bij deze doen we 
dan ook een oproep voor nieuwe kandidaten.
Mocht u interesse hebben, of iemand kennen 
die hierin geïnteresseerd is, dan graag een 
mailtje via mailadres of telefoontje naar onze 
secretaris, dhr. Sechterberger.

Cor Sonnemans, voorzitter Jales.
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Deze jaarbrief is mede mogelijk gemaakt door
Ware Communicatie, Delft

PROJECTEN JALES 2016
Stichting Jales heeft in 2016 uit het eigen 
opgebouwde vermogen meerdere projecten 
ondersteund, met name: 

 Onderwijsproject Noord-Oeganda
 Twee onderwijsprojecten in Wit Rusland
 Onderwijsproject Future for All  

te Gambia
 Twee onderwijsprojecten Stichting 

Kapatiran Filippijnen
 Onderwijsproject Chainda te Zambia
 Ondersteuning via studiebeurs van  

10 studenten Francis College Filippijnen
 Ondersteuning via studiebeurs van  

20 studenten in Brazilië

november 2016 

Beste donateurs,  
                                    
Voor de Brazilianen is het een turbulent jaar 
geweest. De internationale pers heeft veel 
aandacht besteed aan de olympische spelen, 
dit heeft ook de arme mensen een beetje 
afleiding gegeven van de dagelijkse zorgen.
 
De afzetting van president Dilma was een 
goed voorbereide actie. Na haar herverkiezing 
twee jaar geleden was het voor de oppositie 
moeilijk om dit te accepteren en wat ook 
meetelt is, dat een vrouw gewonnen heeft. 
Daarbij kwam dan nog dat zij de corruptie te 
lijf ging waarbij heel veel aan het licht kwam 
wat voor veel politici ongewenst was.
 
Voor de arme mensen is het erg want er staat 
nu veel op de tocht zoals o.a. kinderbijslag, 
bezuininingen op gezondheidszorg, sociale 
voorzieningen en onderwijs. Studeren wordt 
weer een voorrecht voor de rijken en dan 
spreek ik niet alleen over universitaire oplei-
dingen. Het is algemeen bekend dat over het 
geheel het onderwijs van de overheid bene-
den peil is. Daarom zijn er veel particuliere 
scholen van bisdommen, parochies, religieu-
zen. Op deze scholen is het onderwijs 
aanmerkelijk beter maar daarvoor moet men 
maandelijks schoolgeld betalen dus u weet al 
voor wie dat is weggelegd.
 
Het dagelijkse leven is door deze crisis erg 
duur geworden. De prijzen van de levens-
middelen zijn het afgelopen jaar met ongeveer 
75% gestegen. De ouders willen hun kinderen 

eerst eten geven en dan komt onderwijs. Met 
honger kun je niet studeren maar wij kunnen 
ze helpen met onderwijs. Want alleen met 
onderwijs maak je kans op een betere 
toekomst en ben je mondig om de huidige 
politiek te weerstaan.
 
Om arme kinderen deze kans te geven 
hebben we uw hulp nodig. Gelukkig hebben 
we al veel kunnen helpen dankzij uw steun. 
Er zijn al kinderen die afgestudeerd zijn aan 
de faculteit dankzij u. Zij hebben nu hun 
eigen gezinnetje en je merkt dat zij hun 
kinderen al mondig maar respectvol opvoeden. 
Deze gezinnen hebben een betere toekomst 
gekregen door goede studie.
 
Namens deze mensen heel hartelijk dank 
voor uw hulp. Ik wens u allemaal een 
voorspoedig en vooral gezond 2017.
 
Veel lieve groeten,
Hanny Martins Vieira-Limbeek

BRIEF VAN:
SUSHMITA BULCIO
21 jaar oud en het derde kind van een vier-
ling. Ik heb de elementary school, basis-
school, afgemaakt. Daarna kon ik verder stu-
deren aan de St. Louis Scool in Pacdal. Mijn 
resultaten waren heel goed. Daarna vervolgde 
ik met een studie Business Administration, die 
ik cum laude afsloot aan de University of the 
Cordilleras als specialist in financieel mana-
gement. En nu vervolg ik mijn ontwikkeling 
bij de Bank of Phillipine Islands. 
Ik schrijf dit niet om indruk te maken, maar 
wil graag laten zien en voelen dat armoede 
ons niet altijd verhindert om de beste scholen 
en universiteiten te bezoeken. 

Voor wat betreft de familie Bulcio; we voelen 
ons gezegend, door alle ups en downs heen. 
Altijd voelden we ons gesteund door de 
andere Jales begunstigden in onze omgeving, 
met wie we onze ervaringen konden delen, en 
door de gedachte dat zoveel gulle gevers 
jarenlang bijdragen aan Stichting Jales waar-
door wij ons konden ontwikkelen. Dat heeft 
mij en onze “groep” gebracht tot waar we nu 
zijn. Ik ben een trotse Jales student!
En voor ons als ontvangers van de hulp geldt 
dat wij ook op onze beurt onze tijd en talenten 
kunnen geven om anderen om ons heen te 
ondersteunen.

BRIEF VAN: 
HANNY MARTINS  
VIEIRA-LIMBEEK
PÃO DE AÇÚCAR 

Meer brieven vindt u op onze website: 
www.jales.nl 
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Van 29 juli t/m 12 augustus 2016 hebben 
onze voorzitter, dhr. C Sonnemans en de 
penningmeester, dhr. B. Moman een werk-
bezoek gebracht aan de Filipijnen.
De aanleiding was de afspraak die we vorig 
jaar met Sr. Maricel gemaakt hadden om de 
projecten die Jales heeft en financiert te 
bezoeken. Tegelijkertijd met dit bezoek heeft 
de transitie plaatsgevonden van de oude 
werkwijze naar de nieuwe werkwijze van 
Jales. Met ingang van juni 2016 zijn de 
donaties van de donateurs omgezet naar een 
studiebeurs per kind.

Na onze landing op het vliegveld van Manilla 
werden we hartelijk welkom geheten door de 
zusters Franciscanessen, Sr. Maricel en Sr. 
Nanet. De eerste dagen verbleven we in 
Quezon City (Manilla) waar we logeerden in 
een hotel dichtbij het moederhuis van de 
zusters. In Manilla bezochten we een project 
in Marikina, ten noorden van Manilla.

Marikina 
In een van de straten van Marikina hebben 
de zusters een noviciaatsgebouw, vanwaar ze 
de gezinnen ondersteunen en maandelijks 
voedselpakketten uitdelen.
Tijdens ons bezoek werden ook de voedsel-
pakketten uitgedeeld. Vooraf werden we 
getrakteerd op een muzikaal optreden van de 
gezinnen, zowel ouders als kinderen. Daarna 
vervolgden we onze reis en hebben een 
rondreis gemaakt over het eiland Luzon. Met 
het transportbusje van de congregatie en met 
Sr. Maricel en enkele andere zusters, hebben 
we diverse projecten bezocht.

 

Projecten in Bambang, Bayombong, 
Solano, Bagabag en Villaverde
In de eerste week bezochten we gezinnen in 
Bambang, Bayombong, Solano, Bagabag en 
Villaverde waar we vele families en studenten 
ontmoette. Hier kregen we een presentatie 
van de zusters en de families in de vorm van 
lokale dansen en muziek.
Ontroerend om te zien hoe dankbaar de 
mensen zijn voor de steun die zij van Jales 
ontvangen. Overal werden ons cadeaus 
aangeboden. Veelal zelf gemaakte producten.

Ook hebben we gesproken met de diverse 
mediators (tussenpersonen) van de zusters, 
die de contacten met de families, maar ook 
met de scholen waarop de leerlingen zitten 
onderhouden. We hebben ook enkele 
scholen bezocht.

Subic Zambales
Via Baguio in het noorden gingen we door 
de bergen naar het westen van het eiland.
Hier bezochten we de plaatsen Pangasinan 
en Mangaldan. Via Aliminos bij de kust,

waar we een boottocht hebben gemaakt naar
de Hundred Islands (het toeristische hoogte-
punt van de Filipijnen!) reden we naar Subic 
Zambales.
De ontmoeting met de mensen in Subic 
Zambales was heel indrukwekkend en voor 
ons het “hoogtepunt” van de reis. In Subic 
Zambales bezochten we een school, het St. 
Franciscus Learning Centre. 

Deze school werd opgericht in 1991 na de 
vulkaanuitbarsting van de Mount Pinatubo 
in 1991. Aan de basis van deze school en ook 
het project staat Sr. Mary Francis. Zij trok 
naar dit gebied om de allerarmsten te gaan 
helpen. Met name de kinderen van de berg-
volken.
Deze kinderen worden niet geaccepteerd in 
de Filipijnse samenleving, vanwege hun 
afkomst en uiterlijk.
Indrukwekkend was het om te zien hoe de 
zusters daar in primitieve omstandigheden 
hun werk doen.

We hebben de nieuwe school gezien die daar 
is gebouwd met geld van Jales.
Na ons bezoek zijn we teruggereden naar 
Manilla, waar we de laatste dagen nog 
uitvoerig met Sr. Maricel hebben gesproken 
over financiële zaken m.b.t. de uitvoering en 
monitoring van de diverse projecten.

We kunnen terugkijken op een geslaagd 
werkbezoek. We hebben met eigen ogen 
gezien hoe het werk van onze stichting op de 
Filippijnen gewaardeerd wordt. Maar wat 
wellicht nog belangrijker is de financiële 
bijdragen vanuit Jales conform de uitgangs-
punten worden aangewend.
Kort maar krachtig: elke uitgegeven euro 
komt terecht daar waar het voor bedoeld is.
Kansarmen een toekomst bieden en d.m.v. 
onderwijs een toekomstperspectief kunnen 
geven.

Cor Sonnemans en Bart Moman

JALES BEZOEKT PROJECTEN
IN DE FILIPIJNEN

  
    
 Ontvangen donaties           
 Overige inkomsten  
 Totaal inkomsten  
 Bijdragen aan Filipijnen incl. voedingsproject            
 Bijdragen aan Brazilië 
 Overige projecten 
 Organisatiekosten  
 Totaal kosten 
 Resultaat  

FINANCIEEL OVERZICHT

In de bijna drie jaar dat ik coördinator van 
Jales in de Filipijnen ben heb ik veel dingen 
meegemaakt die me leerden hoe mooi het 
leven is. In het eerste jaar moest ik onder-
zoeken, verkennen en bedenken waar te 
beginnen gelet op de taak en de verantwoor-
delijkheden die me waren toevertrouwd.

In deze periode heb ik geleerd om creatief te 
zijn, mijn verbeeldingskracht te gebruiken en 
me te houden aan mijn levensbestemming.  
En ik begon te accepteren en waarderen dat ik 
bij de mensen moet zijn die hulp ontvangen.  
Die opdracht is niet gemakkelijk maar met 
Gods hulp, en de ondersteuning en het 
vertrouwen van Zuster Julie en het bestuur  
van Jales kan ik veel uitdagingen aan. 

Mijn structurele bezoeken aan de armen, die 
ondersteund worden door Jales, hebben mij 
geholpen om een beeld te krijgen van hun 
noden en behoeften. Het sneed me door mijn 
ziel te zien hoe arm en hulpeloos velen zijn.  
De volgende fase was het structureren van de 
hulp volgens de doelen en afspraken die 
gemaakt waren met het bestuur van Jales. 

We werkten in overleg ook nog een voorstel 
uit om armen te ondersteunen om een bestaan 
als zelfstandige op te bouwen en hen te leren 

hoe ze verantwoordelijk konden zijn voor hun 
eigen onderneming en zelfvoorzienend met de 
inkomsten uit hun bedrijfje. 

Ik voelde mij gezegend dat ik in het tweede 
jaar de gelegenheid kreeg om naar Nederland 
te gaan en de gulle gevers en ook het bestuur 
van Jales persoonlijk te ontmoeten. De periode 
van mijn bezoek aan Nederland was een 
aanvulling van mijn beeld van het werk van 
Jales. Vanuit de Filipijnen droeg ik alle 
dankbaarheid, de verhalen en ervaringen met 
me mee. Wat ik meenam vanuit Nederland 
was hoopvol, dromen en verwachting voor 
onze “ontvangers” door de afspraken en 
richtlijnen die ik met het bestuur had kunnen 
bespreken. 

Nu, wat later, kan ik zeggen dat de nieuwe 
koers een extra impuls is voor de scholieren en 
studenten die  ondersteund worden. Ze zijn 
ervan doordrongen dat scholing en studie niet 
alleen voor een beter financieel vooruitzicht 
zorgt; maar ook bijdraagt aan hun menselijke 
waardigheid. Sta me toe te zeggen dat er, 
godzijdank, zoveel mensen zijn die ruimhartig 
delen wat zij hebben verworven. Hen dank ik 
ook voor het vertrouwen, dat inspireert mij 
om deze missie voor de minder bedeelden hier 
te blijven uitvoeren. 

Ik hoop en bid dat u allen ons zult blijven 
ondersteunen. Zonder uw hulp kunnen veel 
kinderen hun droom niet waarmaken. Dat is 
wat uw hulp doet: dromen waarmaken, ook al 
moeten de kinderen en studenten daarbij veel 
problemen in het leven overwinnen; zij voelen 
zich ondersteund!!!!

Sr. Maricel Dela Cruz, SFIC

‘‘ALLE ONTMOETINGEN IN HET LEVEN HEBBEN, 
DENK IK EEN REDEN’’ 

2016
€ 95.000
€ 258.000
€ 353.000
€ 187.000
€ 32.000
€ 33.000
€ 18.000
€ 270.000
€ 83.000

2015
€ 109.000
€ 82.000
€ 191.000
€ 162.000
€ 13.000
€ 20.000
€ 14.000
€ 209.000
€ -18.000

2014
€ 145.000
€ 11.000
€ 156.000
€ 157.000
€ 13.000
€ 34.000
€ 6.000
€ 210.000
€ -54.000

Voor de volledige jaarrekening verwijzen we u naar onze website: www.jales.nl 

BRIEF VAN: 
JASON CARDONA UIT SOLANO NUEVA  VIZCAYA  
Tijdens mijn terugblik zag ik voor me wat er gebeurd zou kunnen 
zijn als mijn moeder, voordat ze stierf, niet de hulp bij Jales had 
gezocht. 

Een mogelijke uitkomst zou zijn dat ik nu al kinderen zou hebben 
die ik niet te eten zou kunnen geven en niet naar school zou kunnen 

sturen. Ik zou ook niet met mijn vrouw kunnen trouwen omdat we 
te arm zouden zijn. Het slechtste scenario zou zijn dat ik een man 
was geworden zonder richting in het leven, die her en der met illegale 
activiteiten bezig was voor een beetje geld. Ik zou dan zonder meer 
geëxecuteerd hebben kunnen worden; het vreselijke nieuws dat in 
ons land steeds rondzingt. 
Dat mijn moeder hulp bij Jales had gezocht en ik daardoor naar 
school kon, gaf mijn leven weer richting en kon ik momenten van 
geluk ervaren. Ik voel me trots op wie ik nu geworden ben als 
bachelor voor journalistiek en kan optimistisch vooruit kijken 
dankzij de onvoorwaardelijke steun van de zusters Franciscanessen. 
Stichting Jales geeft hoop aan ouders dat hun kinderen betere 
mogelijkheden krijgen in hun leven dan zij konden verwachten en 
beter dan zijzelf hebben ervaren. 
En ik hoop dat wij, als ontvangers van hulp, op onze beurt, 
geïnspireerd zullen zijn om compassie en commitment te tonen met 
anderen om ons heen die onze hulp nodig hebben.


