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Het jaar vliegt voorbij en voor u ligt 

dan ook alweer de nieuwsbrief 2018 

van Stichting Jales. 

 

Op de eerste plaats wil ik u allen we-

derom hartelijk bedanken voor uw 

bijdrage in 2017. 

 

U als donateur maakt het mogelijk 

dat Jales haar doelstellingen kan rea-

liseren. 

Bij deze wil ik nogmaals benadrukken 

dat wij een stichting zijn die u zeker-

heid geeft dat uw donaties volledig 

ten gunste komen van de mensen 

die het nodig hebben in de Filippijnen 

en Brazilië. 

 

Zoals vorig jaar reeds vermeld heb-

ben we dit jaar, mede door uw bij-

drage onze activiteiten in Brazilië 

kunnen uitbreiden. 

Dankzij onze coördinator ter plekke, 

Hanny Martins Vierira-Limbeek zijn 

we nu in staat om nog meer kansar-

me kinderen te helpen. 

Dit doen we door het aanbieden van 

een studiebeurs, conform de nieuwe 

richtlijnen die we in 2016 met elkaar 

hebben afgesproken. 

 

De kracht van Jales is dat we werken 

met een lokaal netwerk van plaatse-

lijke coördinatoren.  

 

In de Filipijnen middels zuster Maricel 

de la Cruz en in Brazilië door Hanny 

Martins Vierira-Limbeek. 

Doordat de feitelijke uitvoering van 

de werkzaamheden plaats vindt via 

deze coördinatoren is er de garantie 

dat de beschikbare middelen conform 

de uitgangspunten van Jales worden 

aangewend. 

 

Namens het bestuur hoop ik dat u 

veel plezier beleeft aan het lezen van 

deze nieuwsbrief. 

Nogmaals dank voor uw steun, ook 

in 2018, en ik wens U namens het 

bestuur een goed en gezond jaar 

toe. 

 

Cor Sonnemans, voorzitter Jales 
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Muziek 

Henk Ankoné 

Chris Michels 

Colegio São 
Vicente  

Op werkbezoek in 
Brazilië 

 

Edilson 

FINANCIEEL OVERZICHT 2017 2016 

Ontvangen donaties  €           86.000  € 95.000 

Overige inkomsten  €         141.000  € 258.000 

Totaal inkomsten  €         227.000  € 353.000 

Bijdragen aan Filipijnen incl. voedingsproject *  €         107.000  € 187.000 

Bijdragen aan Brazilië  €           37.000  € 32.000 

Overige projecten  €             3.000  € 33.000 

Organisatiekosten  €           10.000  € 18.000 

Totaal kosten  €         157.000  € 270.000 

Resultaat  €           70.000  € 83.000 

* De kosten voor de Filipijnen zijn dit jaar beperkt omdat eerst het tegoed op de spaarrekening in de Filipij-
nen is verbruikt 

Brieven 



Op school hebben wij een school-

band. Helaas ontbraken er een aan-

tal instrumenten. Dankzij Jales heb-

ben we deze instrumenten voor de 

kinderen kunnen aanschaffen. 

De kinderen krijgen dagelijks mu-

ziekles. Hier leren ze, behalve mu-

ziek, ook hoe het is om samen te 

werken in groter verband. De volledi-

ge band bestaat uit 150 kinderen en 

het vraagt veel discipline van hen om 

de aanwijzingen van de dirigent op 

te volgen en tegelijkertijd naar de 

andere bandleden te luisteren.  

 

Hanny Martins Vieira-Limbeek 

contactpersoon in Brazilië  

MUZIEK 
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De Kinder-Vredesprijs werd afgelo-

pen jaar toegekend aan Mohamed Al 

Jounde, een 16-jarige Syrische 

vluchteling in Libanon. Omdat er in 

het vluchtelingenkamp waar hij te-

recht kwam geen onderwijs was, 

heeft hij met hulp van zijn familie 

een schooltje opgezet. Als 12-jarige 

gaf hij op dat schooltje zelf les in 

wiskunde en Engels aan leeftijdge-

noten. Momenteel heeft de school 

200 leerlingen. 

 

Het verhaal van Mohamed geeft aan 

hoe belangrijk kinderen het vinden 

om te kunnen leren. Het belang van 

onderwijs staat buiten kijf: want als 

je niet kunt lezen, schrijven en reke-

nen en enige basale kennis hebt 

over de manier waarop de samenle-

ving functioneert, dan ben je ge-

doemd tot een bestaan in de marge 

en wordt er makkelijk misbruik van 

je gemaakt. Als donateur van Jales 

hoef ik u daarvan niet te overtuigen, 

want u geeft met uw donatie die 

kinderen die in de knel zitten dat 

steuntje in de rug dat ze nodig heb-

ben. De rest doen ze zelf. 

 

Onlangs ben ik toegetreden tot het 

bestuur van Jales. Dat hangt samen 

met het opgaan van de Stichting 

Kapatiran in de Stichting Jales.  

 

Kapatiran is opgericht in 1990 door 

Filipijnse migranten in Nederland en 

had vergelijkbare doelstellingen als 

Jales. Het was echter veel kleiner 

dan Jales en om ook in de toekomst 

continuïteit en voldoende bestuurlij-

ke slagkracht te garanderen heeft 

Kapatiran toenadering gezocht tot 

Jales. Dat leidde eerst tot samen-

Chris Michels 

Henk Ankoné werking in enkele projecten en re-

sulteerde uiteindelijk in het opgaan 

van Kapatiran in Jales. 

 

Voor Kapatiran ben ik vele jaren ac-

tief geweest, eerst als vrijwilliger, 

daarna als bestuurslid en de afgelo-

pen jaren als voorzitter. Ik wil de er-

varing en het netwerk dat ik daarmee 

in de Filipijnen heb opgebouwd graag 

inzetten om de doelen van Jales te 

helpen realiseren. Omdat mijn echt-

genote Filipijnse is, kom ik al 45 jaren 

met enige regel-

maat in dat land en 

ken de cultuur 

daarom vrij goed. 

Nadat ik in 2012 

gestopt ben met 

betaald werk, ver-

blijven wij een flink 

deel van het jaar in 

de Filipijnen.  

 

 

Via mijn schoonouders heb ik Jales 

leren kunnen. Mijn vrouw en ik zijn 

al sinds 1990 donateur van Jales. 

 

Tijdens de bijeenkomst in 2016 van 

Jales werd er gevraagd of er men-

sen waren die affiniteit met ICT en 

met het beheren van websites heb-

ben. Hiervoor heb ik mij toen aan-

gemeld.  

Ik ben werkzaam als consultant, 

gericht op het ondersteunen van 

bedrijven en organisaties met infor-

matiseringsprocessen.  

Vanaf dat moment ondersteun ik 

Jales op dit gebied. In mei 2017 

ben ik toegetreden als bestuurslid. 

 

Het mooie van Jales vind ik dat de 

projecten erop gericht zijn om de 

eigen mogelijkheden van mensen 

te versterken. Verder vind ik het 

belangrijk dat er nauwelijks kosten 

worden gemaakt 

zodat alle middelen 

daar terecht ko-

men waarvoor ze 

bedoeld zijn. 

 

Chris Michels 

Stichting Jales ontvangt regelmatig 

brieven van leerlingen die via Jales 

een studie-ondersteuning ontvangen. 

Hieronder stukjes uit de brieven van 

Aerol en Julie, zij wonen in Diadi in de  

Filipijnen. Beide leerlingen zijn dank-

baar voor de ondersteuning.  

Aerol vertelt over de arme omstandig-

heden waarin zijn ouders verkeren: 

Mijn vader heeft een karbouw, daar-

mee bewerkt hij een deel van ons 

stukje land. Bij het werk in de groen-

tetuin help ik hem. We verbouwen 

pinda’s, bonen, bittere komkommer en 

courgettes. Zodra de planten vrucht 

dragen, plukt mijn moeder die en ver-

koopt ze dan huis aan huis in de 

buurt. Deze inkomsten zijn heel be-

langrijk voor onze eigen dagelijkse 

behoeften.  

Julie laat ons weten dat haar studiere-

sultaten beter zijn dan vorig jaar. Na 

schooltijd helpt ze haar moeder in hun 

winkeltje en in de huishouding. Het 

Joseph College organiseert ieder jaar 

een inzamelingsactie van kleding en 

speelgoed die ze vervolgens weer uit-

delen aan heel arme mensen. Julie 

heeft zelf ook wat kleding en speel-

goed afgegeven voor de nog arme 

kinderen. Tenslotte vertelt ze dat van-

af december het regenseizoen in Dai-

da begint: we kunnen niet zonder de 

regen voor onze gewassen. 

BRIEVEN 



Colégio São Vicente is 50 jaar geleden 

opgericht door de Missiezusters uit 

Asten en was een parochieschool van 

het bisdom.  Sinds kort valt de school 

onder een ander schoolbestuur. 

Volgens de Braziliaanse wet zijn paro-

chiescholen, scholen van stichtingen, 

kloosters etc. allemaal  privé- ofwel 

particuliere scholen. Zij krijgen daar-

om geen subsidie of enige andere 

steun van de overheid. Aangezien het 

onderwijs op scholen van de overheid 

veel te wensen over laat, willen veel 

ouders hun kinderen naar een particu-

liere school sturen, waar het onderwijs 

aanmerkelijk beter is. Echter, op parti-

culiere scholen moeten de ouders 

schoolgeld betalen. Als ze dat niet op 

kunnen brengen, dan helpen familiele-

den, goedgeefse particulieren en cha-

ritatieve instellingen daarbij. Zo steunt 

Jales hier op onze school 40 leerlingen 

op de basischool en de middelbare 

school en twee studenten aan het ho-

ger onderwijs.   

Colégio São Vicente heeft sinds kort 

een nieuwe directie en valt niet meer 

onder de parochie maar onder Digam-

ma, een particuliere stichting die die 

als overkoepelend schoolbestuur al 

geruime tijd onderwijsinstelingen be-

heert.  Het hoofdkantoor van Digam-

ma is gevestigd in São Paulo. Ik ben 

daar op bezoek geweest en heb gerui-

me tijd met de algemeen directeur 

gesproken. Hij is zeer begaan met 

mensen in minder bevoorrechte situa-

ties en via het onderwijs wil hij hen 

vooruit helpen.  

De ouders en de kinderen op het colé-

gio merken van deze bestuurlijke ver-

anderingen weinig. Ik zorg er voor dat 

het geld dat we uit Europa krijgen op 

de goede plaats komt. Daarbij wordt 

ik geholpen door Galtiery en Everaldo,  

resp. hoofdadministrateur van de ba-

sisschool en het hoger onderwijs en 

door Anderson hoofdadministrateur en 

contactpersoon met Digamma in São 

Paulo. Anderson en Galtiery komen 

beide hier uit Alagoas.   

Jales betaalt een deel van het school-

geld voor onze arme kinderen zodat 

ze goed onderwijs krijgen.   

Dankzij u hebben deze kinderen kans 

op een betere toekomst want alleen 

Colégio São Vicente 
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Dat maakt het mij makkelijk om daar 

regelmatig projecten van Jales te be-

zoeken om namens u te kijken of 

alles daar naar wens gaat.  

Mijn werkervaring als leraar en on-

derwijskundige komt mij daar ook 

goed bij van pas. 

Tijdens projectbezoeken spreek ik, 

behalve met de lokale projectcoördi-

nator, ook met de kinderen en hun 

ouders of verzorgers. Vaak ga ik ook 

met enkele kinderen mee naar hun 

school en spreek met hun leerkrach-

ten en klasgenoten. Altijd vertellen de 

kinderen mij dan ook over hun toe-

komstplannen en hun dromen en het 

geeft een enorme voldoening om 

daaraan een stukje bij te kunnen dra-

gen. Dan besef je weer heel indrin-

gend waar we het allemaal voor 

doen. 

Henk Ankoné 
Doetinchem (NL) / Cagayan de Oro (PH) 

In oktober 2017 heeft de penning-

meester Bart Moman een kort be-

zoek gebracht aan het project 

Chainda in Lusaka Zambia.  

Reden hiervoor was dat er overleg 

noodzakelijk was over de opvolging 

van de huidige directrice omdat de-

ze inmiddels de leeftijd van 70 jaar 

had bereikt en niet langer in staat is 

om het project op adequate wijze te 

leiden en het bestuur van Jales van 

de juiste informatie te voorzien.  

In de afgelopen twee jaar heeft het 

bestuur herhaalde malen aangege-

ven dat er opvolging noodzakelijk 

was mede vanwege leeftijd en ont-

breken of niet verstrekken van juiste 

informatie. Gedurende de gesprek-

ken bleek dat de huidige directrice 

niet bereid was terug te treden on-

danks dat een van de onderwijs-

krachten bereid was haar positie 

over te nemen.  

Ook overleg met de Zambiaanse 

tussenpersonen, die het standpunt 

van Jales volledig steunden, mocht 

niet baten.  

Samen met de Zambiaanse tussen-

personen is toen besloten om het 

project te beëindigen.  

De resterende financiële middelen 

voor 2017 ad € 4000,- zijn inmiddels 

via de Zambiaanse tussenpersonen 

door Jales retour ontvangen en voor 

andere doeleinden aangewend. 

met goed onderwijs kom je vooruit.  

Heel hartelijk dank hiervoor, 

 

Mede namens de studenten, 

Hanny Martins Vieira Limbeek  

Beëindiging project Chainda 
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Van 6 t/m 10 augustus 2017 heb ik 

als voorzitter van Jales een werkbe-

zoek gebracht aan Brazilië. 

De aanleiding was de afspraak die 

we vorig jaar gemaakt hadden om 

minimaal een keer de projecten van 

Jales te bezoeken. 

 

Na een lange reis kwam ik op zon-

dag 6 augustus aan in Paç de Acu-

car, de plek waar Hanny Martins 

Vieira-Limbeek al jaren voor ons als 

coördinator werkzaam is. 

De daaropvolgende dagen heb ik 

samen met haar de projecten, met 

name de middelbare school Colegio 

Sao Vicente bezocht. 

 

Op deze school studeren de meeste 

van de door Jales ondersteunde kin-

deren. 

Hanny heeft me gedurende deze 

dagen met al de facetten van haar 

werk laten kennis maken. 

Ik werd rondgeleid door de school, 

en hartelijk welkom geheten door 

de directie en de docenten. 

 

Zelf ben ik docent en zo kon ik het 

natuurlijk niet laten om ook zelf een 

les te verzorgen. 

Via korte informatieve gesprekjes 

heb ik mij door de leerlingen laten 

informeren over hun studie en hun 

levensomstandigheden. 

 

De meeste kinderen zijn afkomstige 

uit de lagere sociale klassen. 

Ze zijn heel dankbaar voor het feit 

dat ze mogen en kunnen studeren. 

Hun enthousiasme en blijheid raakt 

je tot in het hart. De school waar 

onze studenten studeren heeft te 

maken met een transitie. 

Hiermee bedoel ik een verandering 

van het managementstructuur. 

De slechte economische situatie in 

Brazilië heeft ook het onderwijs ge-

raakt. Met nog minder financiële mid-

delen probeert men het onderwijs  

overeind te houden. Gelukkig kan ik 

nu meedelen, dat nu orde op zaken is 

gesteld. (lees hiervoor ook het ver-

slag van Hanny op pagina 3. in de-

ze nieuwsbrief). 

 

Aan het eind van mijn bezoek kan 

ik terugkijken op een geslaagd 

werkbezoek. 

Ik heb met eigen ogen gezien hoe 

het werk van onze stichting in 

Brazilië wordt gewaardeerd. En 

vooral mede dankzij het goede 

werk van Hanny. 

In september 2017 werd zij tot 

ereburger van Paç de Acucar be-

noemd, vanwege haar inzet voor 

de armen kinderen van de ge-

meente. 

 

Het is mooi om te zien dat mid-

dels het enthousiaste werk van 

haar het doel waarvoor onze 

stichting ooit werd opgericht, n.l. 

kansarmen kinderen een toe-

komst bieden, d.m.v. onderwijs, 

zo concreet gestalte krijgt. 

 

Cor Sonnemans 

Hallo mijn naam is Edilson. Ik ben 15 
jaar en woon met mijn ouders Edilson 
en Prazeres en mijn twee broertjes 
Gustavao en Hiarly. Wij wonen in een 
huisje met erachter een klein stoepje.. 
Mijn ouders werken als schoonmakers, 
ze  maken scholen schoon. ’s Morgens 
doe ik eerst het huishouden: ik veeg 
het huis, ruim de spullen op en maak 
het toilet en de douche schoon. Daar-
na maak ik mijn huiswerk. ‘s Middags 
eten we rijst met bonen, soms ook ei 
en heel soms worst en als we geld 

hebben vlees.  ‘s Avonds ga ik naar 
school. Ik zit in het eerste jaar van de 
middelbare school. Om 18.30 uur be-
ginnen de lessen en om 22.20 uur 
eindigen ze. Dan ga ik direct naar 
huis.  

Op zaterdagochtend heb ik Engelse 
les. Op zondag gaan we naar de kerk 
en rest van de dag zijn we samen. We 
zijn eenvoudige mensen die niet veel 
hebben, maar we zijn gelukkig en 
dankbaar voor wat we hebben. Ik ben 
gelukkig omdat ik ondersteuning krijg 

om naar school te gaan, waardoor 
mijn leven zal verbeteren.   

Bedankt, Edilson 

Edilson 

Op werkbezoek in Brazilië 

 


