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Hierbij ontvangt u onze jaarbrief. 
 
Wij kijken terug op een moeilijk jaar. 
De coronapandemie is niet alleen voor 
ons lastig, maar zeker ook voor de kin-
deren die wij dankzij uw bijdragen mo-
gen ondersteunen. 
 
Ook in de Filipijnen en Brazilië moesten 
de scholen dicht. Op andere manieren 
is gezocht naar mogelijkheden om de 
kinderen onderwijs te bieden onder 
andere online. Helaas hebben veel ar-
me kinderen geen of heel beperkt toe-
gang tot het internet. Om te voorko-
men dat deze leerlingen achterop ra-
ken of zelfs uitvallen blijft onze hulp 
hard nodig.  
 
Wij hopen dat wij op uw steun kunnen 
blijven rekenen. 
 
Onze voorzitter Cor Sonnemans heeft 
in 2020 om gezondheidsredenen zijn 
functie als voorzitter en bestuurslid 
moeten neerleggen. Wij zijn hem zeer 
erkentelijk voor de grote inzet en be-
trokkenheid bij het werk van Jales. Cor 
bedankt en sterkte met je gezondheid! 
 
Tijdelijk zal de penningmeester ook de 
taken van de voorzitter uitvoeren. Wel 
zijn wij op zoek naar nieuwe bestuurs-
leden die ons kunnen bijstaan. Wan-

neer u interesse heeft of iemand kent 
die u ons wilt aanbevelen, dan horen 
wij dat graag. 
 
Nieuwe donateurs zijn van harte wel-
kom en ook daarbij zou u ons kunnen 
helpen. Als u deze nieuwsbrief gelezen 
heeft, zou u hem aan iemand in uw 
familie- of vriendenkring kunnen geven 
waarvan u denkt dat die het werk van 
Jales zou willen steunen. Ook kunt u of 
uw kennissen ons steu-
nen via een eenmalige 
(extra) bijdrage, dit 
kan via een Tikkie, 
scan de Tikkie QR code 
hiernaast met de Tikkie 
app en kies zelf een 
bedrag. 
 
Wij hopen dat u plezier beleeft aan het 
lezen van deze nieuwsbrief. 
 
Wij zouden het fijn vinden om uw e-
mail adres te ontvangen, zodat wij u 
deze nieuwsbrief per mail kunnen toe-
zenden. Als dit voor u akkoord is ver-
zoeken wij u ons dit per mail te laten 
weten via info@jales.nl. 
 
Dank voor uw steun! 
 
Het bestuur, 
Chris Michels, voorzitter en penning-
meester, 
Otto Sechterberger, secretaris, 
Henk Ankoné, coördinator projecten 
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Cor Sonnemans 

FINANCIEEL OVERZICHT 2020 2019 

Ontvangen donaties € 70.200 € 84.400 

Overige inkomsten (o.a. legaten)  -  -   

Totaal inkomsten € 70.200 € 84.400 

Bijdragen aan Filipijnen incl. voedingsproject  € 143.650 € 162.250 

Bijdragen aan Brazilië € 11.000 € 9.000 

Overige projecten € 21.350 € 38.250 

Organisatiekosten € 1.050 € 5.950 

Totaal kosten € 177.050 € 215.450 

Resultaat * € -106.850 € -131.050 

 

* 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 

Camaman-an: 
effectief en ge-
waardeerd  

Akay Kalinga: 
Steun en per-
spectief bieden 
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Pão de Açúcar; januari 2021 
  
Beste donateurs, 
 
Via internet kan ik, Hanny Martins 
Vieira-Limbeek contact persoon voor 
Jales in Brazilië,  de gebeurtenissen 
in Nederland op de voet volgen.  
 
2020 was voor iedereen, over de hele 
wereld, een bijzonder jaar kun je wel 
zeggen. Nu bleek ook hoe afhankelijk 
we zijn van onze regeringen en hoe 
belangrijk het is om bij de verkiezin-
gen bewust te stemmen. Zeker ge-
zien het resultaat hier in Brasil, met 
de huidige president die de pandemie 
verwaarloost. Hij stuurde de deskun-
dige minister (een arts) van gezond-
heid naar huis omdat ze van mening 
verschillen en verving hem door een 
militair niet deskundig op dit gebied.  
 
Gelukkig verzet de pers zich en be-
richt over deze gang van zaken maar 
ook met als gevolg dat er journalisten 
zijn aangevallen en bedreigd. Maar ze 
blijven informatie zo goed mogelijk 
publiceren zodat de bevolking toch 
enigszins op de hoogte blijft. Vanuit 
de regering komt geen informatie. 

 
De tweede coro-
na golf woedt 
hier ook, zieken-
huizen zijn vol. 
Verschillende 
deelstaten heb-
ben weer veel 
verboden en 
gesloten. De 
gouverneurs van 
de deelstaten 
kunnen zelf be-
slissingen nemen 
onafhankelijk 
van de federale 
regering en dit is een geluk. De gou-
verneur van deelstaat São Paulo gaat 
eind januari met inenten tegen covid-
19 beginnen terwijl de federale over-
heid nog niet veel klaar heeft. Hope-
lijk volgen de andere staten dit voor-
beeld.  
Maar wie treft het weer het hardst? 
Dat zijn de arme mensen. De prijzen 
van de dagelijkse boodschappen zijn 
met 50% of meer gestegen. De ar-
men zijn het eersten die hun baantje 
kwijt raken, ze werken bijna allemaal 
zwart en krijgen zodoende niets als er 
geen werk is. Veel kleine boeren die 
producten verkopen op de markten 
kunnen dit niet meer omdat de mark-
ten zeer beperkt of gesloten zijn. 
 
Hier in het binnenland hebben veel 

gezinnen een stukje land of een fami-
lielid die dit heeft waar ze zelf wat op 
telen en samen delen. Dat scheelt 
hen toch weer en ze hebben te eten. 
 
De scholen zijn vorig jaar het hele 
schooljaar gesloten geweest, nu heb-
ben we de zomervakantie bijna ge-
had. Hopelijk gaan de scholen in fe-
bruari of maart weer open zodat de 
kinderen weer naar school kunnen. Er 
was onderwijs online maar arme kin-
deren hadden niet de mogelijkheden 
om dit te volgen waardoor ze veel 
missen. Hopelijk kunnen we blijven 
rekenen op jullie steun zodat deze 
kinderen op de parochieschool goed 
onderwijs kunnen blijven volgen en 
de achterstand inhalen. 
 

Bericht uit Brazilië 

 

Cor Sonnemans 
Helaas heeft Cor Sonnemans om gezond-
heidsredenen, in 2020, moeten besluiten 
zijn functie als voorzitter van onze stichting 
Jales neer te leggen. 
 
Cor heeft zich met veel enthousiasme en 
betrokkenheid de afgelopen jaren voor Jales 
ingezet. Cor is meerdere keren naar Brazilië 

geweest om onze projecten daar te monito-
ren. Daarnaast heeft hij onze projecten in 
de Filipijnen bezocht. 
 
Wij zijn Cor bijzonder dankbaar voor zijn 
bijdrage en inzet voor onze stichting en 
wensen hem alle goeds toe! 
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PR & Communicatie 
Sinds vorig jaar heb ik, Anna-Lea van 
Ooijen, Jales ondersteund bij het ma-
ken van een nieuwe website. De re-
den hiervoor is dat wij hopen met een 
frisse website nieuwe donateurs te 
werven.  
Wij zijn enorm blij met de donateurs 
die ons trouw steunen. Maar helaas, 
door onder andere het overlijden van 
donateurs, neemt ons donateurenbe-
stand niet toe.  
Op de nieuwe website kunt u via het 
menu meer te weten komen over Ja-
les, de kinderen die wij helpen, wat 
voor projecten wij ondersteunen, de 
jaarbrieven bekijken en nieuws over 
onze projecten lezen.  
Via het donatieformulier is het gemak-
kelijker geworden voor mensen om 
via een link (Tikkie) eenmalig geld 

naar ons over te ma-
ken. Als men donateur 
wil worden vindt men 
daar het aanmeldfor-
mulier.  
Zo hopen wij dat de 
drempel voor nieuwe 
donateurs lager is en 
mogelijk dat de jongere 
generatie eerder bereid is af een toe 
een bijdrage te geven in plaats van 
een vaste donatie.  
Behalve op de nieuwe website kunt u 
Jales ook vinden op Facebook. Hier 
delen wij nieuws over de projecten.  
In de komende periode hopen wij 
middels deze nieuwe communicatie-
vormen meer donateurs te werven om 
zo meer kinderen in Brazilië en de 
Filipijnen te ondersteunen. Wij hopen 

dat u de nieuwe website 
en Facebookpagina wilt 
bezoeken en wilt delen 
met familie of vrienden.  
U kunt ons vinden op de 
volgende wijze:  
 
Website: www.jales.nl 
Facebook: www.facebook.com/
jales.stichtinggezinsadoptie  

Akay Kalinga: Steun en perspectief bieden in tijden van crisis 

 

De Corona-pandemie heeft het leven 
van iedereen hier in Zamboanga flink 
ontregeld, met name op het gebied 
van mobiliteit, vrijetijdsbesteding en 
sociale contacten. Het meest getrof-
fen zijn wel de kinderen. Gedurende 
de afgelopen 10 maanden mochten 
de kinderen die hier intern verblijven 
het terrein van het Akay Kalinga-huis 
niet verlaten om het gevaar van be-
smetting te verminderen. Hierdoor 
werd niet alleen hun bewegingsvrij-
heid beperkt, maar ook hun natuurlij-
ke nieuwsgierigheid en ontdekkings-
zin. Het contact met de ouders bleef 
beperkt tot telefoongesprekken en 
sms-jes. Om hen te helpen om met al 
die omstandigheden om te gaan en 
actief te blijven heeft de staf allerlei 
extra aktiviteiten voor en met de kin-
deren georganiseerd: van het aanleg-
gen van een groententuintje, zingen 
en dansen tot extra lessen ‘life skills’ 
en oefeningen om hun mentale weer-
baarheid te verhogen. 

Tot overmaat van ramp kreeg een 
van de stafleden van Akay Kalinga 
corona en moest in quarantaine. Maar 
in goed overleg met het bestuur van 
onze koepelorganisatie KKI zijn de 
werkroosters zo aangepast dat de 
zorg voor de kinderen gewaarborgd 
bleef.  

Ook in coronatijd blijven medewerkers 
en vrijwilligers van Akay Kalinga elke 
woensdag de stad ingaan om straat-
kinderen te benaderen en hen hulp te 
bieden. Ze vertellen hen over de ver-
schillende vormen van steun waar-
voor zij bij het Akay Kalinga centrum 
terecht kunnen: dat varieert van een 
maaltijd en  medische hulp tot voor-
lichting en training. We zien in deze 
moeilijke tijden het aantal kinderen 
die hun heil op straat zoeken sterk 
toenemen. We vinden hen vooral in 

de omgeving van de markt en in de 
drukke straten in het centrum van de 
stad waar ze proberen met allerlei 
klusjes,  handeltjes of door te bedelen 
te overleven en het gezinsinkomen 
wat aan te vullen.  Het leven op straat 
kent echter vele gevaren en verleidin-
gen en daar proberen we hen voor te 
behoeden. 

Al vele jaren stelt Jales kinderen uit 
arme gezinnen uit Zamboanga in 
staat een schoolopleiding te volgen. 
Dit schooljaar gaat het om 64 kin-
deren uit 62 gezinnen: 20 van hen 
gaan naar de basisschool, 29 leer-
lingen gaan naar de middelbare 
school en 15 volgen er een opleiding 
in het hoger onderwijs. Ongeveer een 
kwart van hen, vooral de jongere kin-
deren, woont permanent in het Akay 
Kalinga centrum dat als een gezins-
vervangend tehuis fungeert: voor de 
overige kinderen biedt het centrum zo 
nodig dagopvang en ondersteuning 
op afstand. 
 
Door de pandemie is dit jaar alles an-
ders en moet iedereen improviseren: 
het begin van het schooljaar is een 
paar keer uitgesteld en toen het eind 
september eindelijk 
van start ging,  ble-
ven de schoolgebou-
wen dicht en konden 
de leerlingen (of hun 
ouders) wekelijks 
lespakketjes op 
school afhalen en het 
huiswerk van de vori-
ge week inleveren. 
Met minimale onder-
steuning door de 
leerkrachten via het 
internet en mobiele 
telefoons moeten de 
leerlingen hun weg 
door de lesstof zoe-

ken, geholpen door ouders en oudere 
broers en zussen die op goed gevoel 
doen wat ze kunnen.  

Tijdens de eerste golf van de corona-
pandemie heeft koepelorganisatie KKI 
de gezinnen een aantal weken een 
voedselpakket verstrekt om de ergste 
nood te lenigen. Jales heeft daaraan 
ook bijgedragen. De meeste ouders 
doen namelijk los werk, hebben een 
straathandeltje of rijden een fietstaxi 
en door de pandemie viel van de ene 
op de andere week de inkomsten gro-
tendeels weg en was er geen eten op 
tafel.  
Baday, een van de kinderen in het 
Akay Kalinga-huis, die meehielp bij 
het inpakken van de voedselpakket-
ten, zei daarover: “Ik ben blij dat ik 
op deze manier nog iets kan doen 
voor mijn vrienden en hun families”. 

Met steun van Jales doen wij bij Akay 
Kalinga er alles aan om de kinderen in 
tijden van crisis voor problemen te 
behoeden en hen weerbaarder te ma-
ken;  onderwijs en vorming zijn daar-
bij kernactiviteiten. 

Loida Sapalo, sociaal-pedagogisch 
werkster Akay Kalinga Centrum 

https://jales.nl
https://www.facebook.com/jales.stichtinggezinsadoptie
https://www.facebook.com/jales.stichtinggezinsadoptie
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Beste donateurs, 
 
Vooraf 
Hierbij een brief van een 13 jarig 
meisje, ze studeert bij ons op de pa-
rochieschool. In de brief vertelt ze 
hoe ze 2020, met de school vanaf 
maart gesloten, heeft ervaren. (het 
schooljaar hier is van februari tot 
kerstmis). Van een oom had ze een 
oude laptop van een jaar of 7 oud 
gekregen, dat was haar geluk voor 
online les.  
Het gezin bestaat uit vader, moeder 
en een jonger zusje van 5 jaar. Bij 
haar moeder is drie en half jaar gele-
den borstkanker geconstateerd, borst 
direct geamputeerd, chemo en radio-
therapie gehad nu nog een hormo-
nentherapie. U kunt zich voorstellen 
dat het voor het gezin een moeilijke 
tijd is geweest en dat het ook zijn 
weerslag heeft gehad op de kin-
deren. 
 

Vertaling brief: 
In het afgelopen jaar 2020 hebben 
we op tv gezien wat er in de wereld 
gebeurde. Het waren zoveel goede 
en slechte dingen die ik tegelijkertijd 
moest verwerken. We moesten wen-
nen aan een compleet nieuwe reali-
teit en routine, zowel voor mij als 
voor de anderen. Ik had meer tijd 
voor mezelf en mijn familie, een heel 
jaar om na te denken en mijn leven 
te organiseren zowel persoonlijk als 
voor mijn studie. Vooral het laatste 
waar ik moeilijkheden voelde in het 
begin en gedurende het jaar. Ook al 
heeft het online les, er was niet altijd 
toegang tot internet, zijn voordelen 
zoals meer tijd om werk in te leveren, 
voelde ik dat gewoon onderwijs in de 
klas echt nodig is. Een plaats voor 
studie zoals het college, waar maar 
weinig afleiding is tijdens de les, daar 
is je aandacht gericht op leren. Thuis 
zijn er veel afleidingen wat moeilijk is 
om je te concentreren op het beeld-

scherm. We heb-
ben ook het ge-
mis van menselijk 
contact van de 
leerkracht en de 
rest van je groep. 
Ik zag mijn leer-
krachten en vriendin-
nen niet meer iedere 
morgen op school, 
hierop was ik niet 
voorbereid. We spraken elkaar nog 
wel eens via de sociale media maar 
dat is niet hetzelfde, uiteindelijk  was 
het een problematisch jaar. Ik ben 
niet iemand die veel het huis uit 
gaat, maar ik beken dat ik na een 
jaar in isolement, heimwee heb naar 
school. Maar goed ik denk dat ik 
dankbaar moet zijn want ik maak het 
goed ook mijn familie en vrienden en 
dat is belangrijk.  
 
Maria Victoria Soares 

Project Camaman-an effectief en gewaardeerd 

Brief van een leerling uit Brazilië 

 

‘Dank je wel Jales dat je ons hoop 
geeft. Jullie steun aan onze kinderen 
is heel belangrijk want het helpt ons 
arme mensen vooruit!’ Aldus een be-
dankje dat een van de ouders mij 
stuurde toen ze vernam dat Jales het 
project op de basisschool in Cama-
man-an ook dit schooljaar zou voort-
zetten. 
 
Niet alleen de kinderen en hun ou-
ders voelen zich gesteund door Jales, 
ook de leerkrachten, de schoolleiding 
en alle vrijwilligers die bij de school 
zijn betrokken ervaren het als een 
steun in de rug in deze moeilijke tij-
den waarin de Corona-pandemie het 
hele onderwijs en de samenleving op 
zijn kop zet. Onlangs  kreeg de 
school een oorkonde van de inspectie 
omdat zij het afgelopen schooljaar de 
schooluitval weer iets verder had we-
ten terug te dringen. Het hoofd van 
de school stuurde het goede bericht 
meteen door naar mij met de opmer-

king dat het Jales-project daar sterk 
aan heeft bijgedragen omdat de leer-
lingen die Jales steunt tot de groep 
behoren waarin schooluitval het 
meest voorkomt. 
 
Voor het tweede jaar steunt Jales in 
Camaman-an 30 leerlingen uit arme 
gezinnen met een jaarlijks bedrag 
van 9000 pesos (ongeveer 165 euro): 
aan het begin van het schooljaar 
krijgt elke leerling P 2000 voor de 
aanschaf van schriften, schrijfgerei 
en andere schoolbenodigdheden en, 
zo nodig, de vervanging van een 
schooltas of schooluniform of een 
paar schoenen of slippers. Gedurende 
de 10 maanden van het schooljaar 
krijgen ze maandelijks P 700 voor 
allerlei schoolkosten. Dit schooljaar 
zal een deel daarvan besteed worden 
aan beltegoed voor een mobiele tele-
foon, want die hebben de leerlingen 
nu hoog nodig om in contact te blij-
ven met hun juf of meester.  
 
Het Ministerie van Onderwijs in de 
Filipijnen is dit schooljaar namelijk 
geheel overgegaan op afstandsonder-
wijs om de verspreiding van het coro-
navirus tegen te gaan. De leerstof is 
per vak in weektaken opgedeeld en 
elke week moeten de leerlingen een 
pakket taken op papier op school 
afhalen en hun huiswerk van de 
voorgaande week inleveren. Leer-
krachten zetten videoclipjes met uit-
leg op het internet en verwijzen naar 
uitzendingen van de school-tv. Dat 
deze aanpak, vooral voor zwakke 
leerders, verre van ideaal is, behoeft 
geen betoog.  
 

Afgelopen zomer, op de top van de 
eerste coronagolf, kondigde de over-
heid een strenge lockdown af. Daar-
door viel de economie  vrijwel stil en 
de inkomsten van de gezinnen van 
onze leerlingen holden achteruit 
waardoor velen voor hun dagelijkse 
maaltijden op liefdadigheid waren 
aangewezen. Jales liet zich niet onbe-
tuigd en heeft in die periode  elk ge-
zin in het project een voedselpakket 
geschonken. De ouders hebben mij 
gevraagd alle Jales donateurs harte-
lijk te danken voor hun hulp in de 
nood.  Rond de jaarwisseling hebben 
we een plaatselijke inzamelingsaktie 
gehouden waaraan door particulieren 
en enkele bedrijven zowel voedsel als 
schoolbenodigdheden zijn geschon-
ken. 
 
In mijn sociale netwerk wordt overi-
gens ook positief gereageerd op het 
Jales-project. Een paar vriendinnen 
met ervaring in opbouwwerk helpen 
me met het screenen van nieuwe 
leerlingen aan het begin van het 
schooljaar en bij de uitgifte van de 
maadelijkse toelage aan de leer-
lingen. Een oud- studiegenote van 
mij volgt het voorbeeld van Jales en 
steunt nu maandelijks een voormali-
ge Jales-leerling die vorig schooljaar 
met prachtige resultaten de basis-
school in Camaman-an afsloot en nu 
doorleert aan een speciale science 
highschool. Ik hoop dat er meer vol-
gen. 
 
Estrella Carrasco,  
lokale Jales projectcoördinator en 
vrijwilliger. 


