
Stichting  
Gezinsadoptie Jales 
Slotlaan 80,  
7006 HG Doetinchem 
Telefoon: 06 - 22 04 72 39 
E-mail: info@jales.nl 
Website: www.jales.nl 
 
NL05 ABNA 04 46 69 96 32 
NL39 INGB 00 01 66 61 66 
Ten name van  
Stichting Gezinsadoptie Jales  
Doetinchem 

 
 

Alweer is een jaar voorbij, en informe-
ren wij u graag middels de nieuwsbrief 
over de activiteiten van de Stichting 
Jales. 
 

Op de eerste plaats wil ik allen weder-
om hartelijk danken voor uw bijdrage in 
2019. 
U als donateur maakt het mogelijk dat 
Jales haar doelstellingen kan realiseren. 
Bij deze wil ik nogmaals benadrukken 
dat wij een stichting zijn die u zekerheid 
geeft dat uw donaties volledig ten gun-
ste komen van de mensen die het nodig 
hebben in de Filippijnen en Brazilië. 
 

Het was wederom een jaar waarin er 
veel gebeurd is. 
Zowel in de Filippijnen als in Brazilië. 
In mei 2019 heeft zuster Maricel haar 
eeuwige professie afgelegd binnen haar 
orde. 
Onze vertegenwoordiger in de Filippij-
nen, dhr. Henk Ankoné was namens het 
bestuur hierbij aanwezig. 
Gelukkig blijft ze voor ons als contact-
persoon namens Jales optreden. 
Dit is zo afgesproken met haar overste 
zuster Julie. 
 

Ook in Brazilië is er weer het nodige 
gebeurd. 
Zoals we u reeds vorig jaar geïnfor-
meerd hebben zijn we gestopt met de 
financiële ondersteuning van het Cole-
gio Sao Vicente. Dit vanwege een be-
stuurlijke en financieel wanbeleid. 
Echter in het voorjaar is een nieuwe 
directeur voor deze school benoemd. 

Dat is padre Thiago. Zijn opdracht is, 
namens het bisdom orde op zaken te 
gaan stellen. 
 

Van onze contactpersoon ter plaatse 
Hanny Martins Veirira-Limbeek hebben 
we begrepen dat deze nieuwe directeur 
voortvarend te werk  gaat. 
Trouwens ik heb hem zelf ontmoet tij-
dens mijn privé bezoek aan Brazilië in 
augustus. 
En ik ondersteun de conclusie van Han-
ny. Afgesproken is dat we aan het eind 
van dit jaar besluiten of we opnieuw 
financiële steun willen geven aan deze 
school. 
Wel ondersteunen we nog steeds indivi-
duele leerlingen in Brazilië met hun stu-
die. 
 

Tot slot wil ik u meedelen dat we bezig 
zijn met een update van onze website. 
Dank zij de vrijwillige medewerking van 
Anne Lea van Ooijen, een studente, en 
geïnteresseerd in ons werk, zijn we be-
zig onze site te vernieuwen. 
Ik nodig u dan ook van harte uit om 
deze nieuwe site eens te bezoeken. 
 

Namens het bestuur hoop ik dat u veel 
plezier beleeft aan het lezen van deze 
nieuwsbrief, en ons werk wilt blijven 
ondersteunen. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Cor Sonnemans, 
voorzitter Jales. 

VOORAF 
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Vooraf en 
Voorwoord 

Buigzaam als 
bamboe: Kaye 

Even 
voorstellen: 
Anna-Lea 

Bericht van on-
ze contactper-
soon in Brazilië 
 

Op Werkbezoek 
in Brazilië 

Periodieke 
giften 

Geachte donateur, 

 

U ontvangt deze jaarbrief 2020 later dan U gewend bent, deze vertraging ont-
stond door de corona-crisis. 

Wij vragen U daarvoor begrip. 

Het bestuur wenst U voor de toekomst een goede gezondheid en hoopt , dat U  
stichting Jales, financieel wilt blijven ondersteunen. 
 

Bedankt!! 

VOORWOORD 
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Van 26 juli t/m 13 augustus 2019 
heb als voorzitter van Jales een privé-
werkbezoek gebracht aan Brazilië. 
 

Na een lange reis kwam ik op maan-
dag 30 juli aan in Paç  de Acucar, de 
plek waar Hanny Martins Vieira-
Limbeek al jaren voor ons als coördi-
nator werkzaam is. 
 

De daaropvolgende dagen heb ik sa-
men met haar de studenten bezocht 
die we als stichting Jales ondersteu-
nen. 
Verder heb ik gesprek gehad met 
padre Thiago de nieuwe directeur van 
het Colegio Sao Vicente. 

 

Zoals we vorig jaar in onze nieuwsbrief 
meedeelden ondersteunen we op dit 
moment de leerlingen van deze school 
niet. 
De financiële administratie en organi-
satie was niet op orde. Maar de situa-
tie is aan het veranderen. In positieve 
zin. 
In een goed gesprek legde padre Thia-
go uit met een herstelplan voor de 
school bezig te zijn. Maar gezien de 
moeilijke situatie kan dit nog enige tijd 
duren. 
 

De Braziliaanse manier van werken is 
toch een andere dan de Nederlandse. 
Ook gezien het feit dat justitie zich 
met de zaak bezig houdt. Het was een 
openhartig gesprek. Padre Thiago 
heeft in Rome gestudeerd en ook is hij 
8 jaar directeur geweest van een 
school in Palmeira. 
Omdat de komende tijd enkele belang-
rijke juridische beslissingen worden 
genomen hebben we afgesproken dat 
hij me op de hoogte zal houden van 
nieuwe ontwikkelingen. 
 

In het bestuur van Jales hebben we 
afgesproken pas dan weer studenten 
financieel te gaan ondersteunen als de 
zaak op orde is. 
 
Ook heb ik met Hanny een bezoek 
gebracht aan Sao Jose da Tapera. 
Deze school is opgericht door wijlen 
zuster Redempta Bogers. 
 

Toen we aankwamen werden we har-
telijk ontvangen door de directie van 
de school. Rosineide dos Santos Fer-
reira (vice director) en Joao Alves Al-
meida (docent). 
Ik was blij verrast door de gang van 
zaken op deze school. Een prima 
school, bouwtechnisch, maar ook een 
financieel gezonde school. Met een 
goed managementteam. 
 

Na mijn bezoek aan Pao de Acucar 
ben ik doorgevlogen naar Belo Hori-
zonte. 
 

Hier heb ik samen met Frater Theo 
Adams, van de fraters van Tilburg eni-
ge projecten bezocht. 
 

Onder andere heb ik 2 kindercréches 
bezocht. Te weten kindercréche ASKE 
en kindercrèche Euncie Lanza in 
Pindorama. 
 

Ook heb ik buiten Belo Horizonte het 
project Assecig bezocht. Een project 
waar men kinderen uit de laagste mili-
eus de kans geeft om onderwijs te 
volgen. Dit doet men onder meer door 
met een bibliotheekbus rond te rijden, 
met materialen waar men in de dor-

Op werkbezoek 
in Brazilië 

Bibliotheek in de school van de zusters in Tapera. 

Hanny (links) samen met onze student 
Bruno. Hij studeert rechten 

pen voor de kinderen onderwijs 
verzorgt. 
 

Ik zie terug op een geslaagd werk-
bezoek aan Brazilië. 
 

Het is iedere keer mooi en indruk-
wekkend om te zien hoe mensen 
zich, soms met kleine budgetten en 
financiële middelen inzetten om 
onderwijs te verzorgen aan kin-
deren. 
 

En dat is toch ook de doelstelling 
van Jales: Kansarme kinderen, 
d.m.v. onderwijs een toekomst bie-
den. 
 

Cor Sonnemans,  

voorzitter Jales. 

Kindercrèche Belo Horizonte 

De school van de zusters in Tapera 
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Buigzaam als bamboe: Het verhaal van Kaye 
Er heerste complete verslagenheid in 
het gezin van Kaye Michelle Mirantos 
toen afgelopen augustus hun huis tot 
de grond toe afbrandde als gevolg 
van kortsluiting.  

Twee maanden eerder was zij door 
de screening van het Jales project-
team gekomen en was haar een te-
gemoetkoming in de studiekosten 
toegekend. Die toelage bedraagt 
2000 pesos (ongeveer € 36) aan het 
begin van het schooljaar voor een 
schooluniform, een paar schoenen en 
een schooltas en een maandelijkse 
toelage van 700 pesos (bijna €12) 
voor schoolbenodigdheden, vervoer 
van en naar school en een maaltijd.  

De elfjarige Kaye zit in de vijfde klas 
van de openbare lagere school in de 
wijk Camaman-an, een van de armste 
wijken van de stad Cagayan de Oro 
op het zuidelijke eiland Mindanao. Zij 
is een van de dertig leerlingen op 
deze school die een tegemoetkoming 
van Jales krijgen omdat zij uit een 
arm gezin komen en goed hun best 
doen op school.   

Kaye’s vader is een eenvoudige fiets-
taxichauffeur die van een schamel 
inkomen van ongeveer € 125 per 
maand een gezin van zeven moet 

onderhouden. Haar moeder heeft 
geen werk buitenshuis en zorgt voor 
Kaye en haar vier jongere broertjes 
en zusjes en ook nog voor haar beide 
ouders.  

Nadat hun één-kamer-woning volle-
dig uitgebrand was, heeft het gezin 
tijdelijk onderdak gekregen in een 
plaatselijk klooster. Zij zijn sterk af-
hankelijk van giften om hun hoofd 
boven water te houden en proberen 
zo goed en zo kwaad als het gaat hun 
huisje weer op te bouwen.   

Ondanks die grote tegenslag bleef 
Kaye het goed doen op school: ze 
miste geen les en is nog 
steeds een van de beste leer-
lingen van de klas. Ze is als 
klassevertegenwoordiger lid 
van de leerlingenraad van de 
school.  

Onlangs won ze een prijs 
met een videoclip over mili-
eu. Haar lerares omschrijft 
haar als studieus, punctueel 
en bovendien altijd bereid 
haar klasgenootjes te helpen.  

De steun van Jales is voor 
het schoolsucces van Kaye 
van groot belang: zonder 
deze toelage had het gezin 

niet geweten hoe ze de schoolbeno-
digdheden hadden kunnen bekosti-
gen en had Kaye de schooldag zon-
der lunch door moeten zien te ko-
men.  

Het is prachtig te zien dat Kaye zich 
niet door tegenslag uit het veld laat 
slaan. Ze is als bamboe: ze buigt mee 
met tegenwind maar veert daarna 
weer terug.  

Estrella Carrasco  

(Jales-vrijwilliger en lokaal project-
coördinator)  

Mijn naam is Anna-Lea van Ooijen en ik ben 23 jaar oud.  

Ik studeer culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en ben dit 
jaar begonnen aan mijn master.  

Voor mijn bachelor heb ik meer dan een jaar in de Filipijnen gewoond. 
Hier werd ik niet alleen verliefd op het land, maar ook op de mensen en 
leefde erg mee met de omstandigheden waarin sommige mensen daar 
leven.  

Ik wil graag, zij die het moeilijk hebben, hoop geven en verandering te-
weeg brengen in het leven van deze mensen. Vandaar dat ik bij Jales te-
recht ben gekomen.  

Met idealisme, hoop en positiviteit hoop ik dat deze wereld een mooiere 
plek wordt 

Even voorstellen: Anna-Lea 
 

Sinds de zomer van 2019 ondersteunt Anna-Lea Jales bij het verbeteren van onze website en de communicatie naar 
de donateurs en nieuwe leden.  
Jales is dankbaar met haar trouwe donateurs. Helaas, bijvoorbeeld door overlijden neemt het aantal donateurs niet 
toe. In de komende periode hopen wij middels nieuwe communicatie vormen meer donateurs te kunnen werven. 
Wij zijn blij dat Anna-Lea ons hierbij wil ondersteunen.  
 
                                                         Anna–Lea stelt zicht voor: 
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Pao de Acucar,  januari 2020 
 
Beste donateurs, 
 
Brazilië is het afgelopen jaar veel in de wereldpers geweest. 
De huidige politiek maakt het voor veel groepen mensen 
niet gemakkelijk. 
 
Het verschil tussen arm en rijk groeit overal. 
 
Gelukkig hebben we toch weer veel kunnen doen hier en 
dan voornamelijk in het onderwijs. Vijf kinderen van de 
middelbare school hebben via Jales hulp gekregen voor een 
voorbereidende cursus voor de faculteit, van 1 jaar. 
Hierdoor zijn ze nu beter voorbereid om aanmerking te ko-
men voor een studiebeurs. Door uw hulp heeft een student 
lichamelijke opvoeding zijn studie met goed gevolg afgeslo-
ten en kan nu gaan werken. Vier studenten die hun rech-
tenstudie met goede resultaten voortzetten. In december 
2020 zal de eerste student rechten zijn studie hopelijk met 
goed gevolg afsluiten. De opvolgende jaren zullen de ande-
ren slagen voor hun studie.  
 
Dit dankzij uw hulp, hiervoor onze hartelijke dank!!! 
 
Namens alle geadopteerde mensen, wens ik al het goede 
voor dit jaar. 
 
Veel dank, 
 
Hanny Martins Vieira-Limbeek  

Bericht van onze contactpersoon 
in Brazilië  

Nieuwe uiterlijk van onze 
 

 Periodieke gift in geld 
Jales voldoet aan de ANBI status. Een gift aan een 
ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u 
aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.  
 
Wat is een periodieke git? 
De belastingdienst accepteert een periodieke gift als 
u aan deze 3 voorwaarden voldoet: 
1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde 

instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw 
jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt. 

2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer 
mag ook. 

3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. 
Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt. 

 
Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, 
gewone giften niet 
Want voor gewone giften gelden een drempel en een 
maximum. Het bedrag boven de drempel mag u af-
trekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. 
 
Periodiek geven? 
Wilt u een periodiekgift doen, neem dan contact op 
met onze secretaris, via info@jales.nl, wij helpen u 
dan verder, of kijk op onze website of die van de 
belastingdienst voor meer informatie. 
 
Bedankt! 

FINANCIEEL OVERZICHT 2019 2018 

Ontvangen donaties  €         84.800,00   €           85.500,00  

Overige inkomsten (o.a. legaten)  €                     -     €                        -    

Totaal inkomsten  €         84.800,00   €           85.500,00  

Bijdragen aan Filipijnen incl. voedingsproject   €       162.250,00   €         166.000,00  

Bijdragen aan Brazilië*  €           9.000,00   €                        -    

Overige projecten  €         38.250,00   €           11.500,00  

Organisatiekosten  €           5.950,00   €             5.000,00  

Totaal kosten  €       215.450,00   €         182.500,00  

Resultaat **  €     -130.650,00   €          -97.000,00  

* Omdat niet alle middelen in 2017 zijn besteed, zijn de kosten in 2018 uit deze middelen betaald 

** Dankzij legaten die wij in eerdere jaren hebben ontvingen, kunnen wij zorgen dat de kinderen die 
via Jales een scholing gestart zijn dit ook kunnen afmaken 

  

Financieel jaaroverzicht 


