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In 2019 hebben we naast de vaste kindersponsoring een viertal projecten kunnen doen. 
Dat zijn allemaal projecten met voor ons bekende partners. We hebben in 2019 minder 

uitgegeven aan projecten dan in 2018 waardoor we een positief resultaat hebben 

gehaald en onze reserves weer wat zijn aangevuld.  
 

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de in 2019 gefinancierde projecten. 
Deze projecten zijn ook op de website verschenen en zijn, daar waar beschikbaar, 

voorzien van foto’s.  

 

Land Organisatie  Bedrag  Korte omschrijving 

    

India, Orissa Pater Sequeira  €    1.500  Bijdrage medisch centrum 

India, Tamil Nadu ROPHE  €    1.200  Schoolopleiding 

India, Tamil Nadu ROPHE  €    3.780  Kindersponsoring 

India, Tamil Nadu ARMDS  €    2.650  Naaiopleiding 

Peru Warmayllu  €    3.000 Kledingproject Shipibo vrouwen + website 

Totaal 2019    €  12.130   

 
 

Hierna geven wij per project een korte toelichting. 

 
Pater Sequeira, ondersteuning medisch centrum 

 

In Tangerpali is sinds 2002 een klein medisch centrum gevestigd. Het centrum wordt 
geleid door twee zusters. Wij ondersteunen het medisch centrum al een aantal jaren 

met een jaarlijkse bijdrage. Hiervan kunnen ze periodiek een dokter inhuren en 
medicijnen aankopen.  

 

We hebben in 2019 besloten om Pater Sequeira (voorheen Pater Puthur) weer voor 
€ 1.500 te ondersteunen met een bijdrage voor het medisch centrum. Deze vorm van 

hulp past feitelijk niet binnen onze doelstelling. Onze projecten zijn van tijdelijke aard 

en moeten leiden tot een verbeterde leefsituatie voor een bepaalde groep mensen. 
We hebben aan Pater Sequeira duidelijk aangegeven dat we met deze hulp gaan 

stoppen.  

 
ROPHE , ondersteuning schoolopleiding  

 

ROPHE is al jarenlang partner van De Brug. Met ROPHE doen we een project voor 
bijscholing van achtergestelde meisjes. Vanaf hun vijfde jaar gaan de kinderen naar 

school.   
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Vaak moeten de kinderen van arme gezinnen, als ze ouder worden, hun ouders 
helpen en gaan ze niet of nauwelijks meer naar school en worden het uiteindelijk 

drop-outs.   

 
Van ons geld worden schooluniformen, schriften en pennen gekocht. Op zaterdag 

krijgen ze extra les en wat te eten. Zonder onze ondersteuning zouden ze allemaal 
van school gaan. Er worden ook 4 seminars voor de moeders van deze kinderen 

georganiseerd met het doel dat ze achter hun dochters gaan staan. De meisjes zitten 

verdeeld over 10 verschillende scholen. Ze presteren allemaal beter dan de 
gemiddelde leerling en gaan allemaal over naar de volgende klas. We ondersteunen 

dit project weer voor het schooljaar 2019-2020. We hebben wel afgesproken dat er 

geen nieuwe meisjes meer bijkomen daarom zal de komende jaren onze bijdrage 
langzaam steeds minder worden. 

 

ROHPE, kindersponsoring 
 

De Brug bemiddelt al een flink aantal jaren bij het sponsoren van 21 kinderen. We 

hebben daarvoor de sponsors gevonden. De financiën lopen via De Brug, ROPHE 
zorgt voor de bemiddeling ter plekke. Er kunnen zich overigens nog altijd nieuwe 

kindersponsoren aanmelden. 

ARMDS, naaiopleiding 25 vrouwen 

We hebben al een groot aantal jaren contact met ARMDS en ook een aantal van hun 
projecten ondersteund waaronder de ondersteuning van het opzetten van een school 

voor gehandicapten. 

Begin 2019 kregen we een aanvraag voor het opzetten van een naaiopleiding voor 30 

vrouwen. De opleiding duurt 6 maanden. De brug heeft € 2.650 bijgedragen aan dit project. 
Deze bijdrage wordt besteed aan de aanschaf van naai- en borduurmachines, diverse 

naaibenodigdheden en de kosten van de instructeur. De deelneemsters betalen zelf ook een 

bijdrage. Die is bedoeld voor de opstart van een nieuwe groep vrouwen.  

De vrouwen worden na afloop van de opleiding geholpen om werk te vinden door het 
beschikbaar stellen van een lening waarmee ze zelf de benodigde naaimachine en materialen 

kunnen aanschaffen. Voorts gaat ARMDS helpen met het vinden van afzetmogelijkheden. We 
hebben ARMDS duidelijk aangegeven dat het voor De Brug om een eenmalige bijdrage gaat. 

Maar door de opzet van de eigen bijdrage van de vrouwen en de al aangeschafte machines zit 

er continuïteit is de opleidingen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 

de katholieke kerk uit Ommen. 
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Warmayllu, uitbreiding opzet kledinglijn indiaanse vrouwen 

Dit project is aangevraagd door de Stichting Warmayllu in Peru. Het is een stichting 

die zich inzet voor beter onderwijs, gebaseerd op de locale kennis en tradities van de 
indianen in de Andes en de Amazone in Peru. Ze hebben een onderwijsplan 

ontwikkeld dat door de overheid is geaccepteerd en een middelbare school gesticht. 

De initiatiefneemster van Warmayllu is Mariska van Dalfsen. Zij komt uit 
Genemuiden, maar woont al jaren in Peru. Mariska was vorig jaar gast op onze 

jaarvergadering van De Brug. Daar heeft ze verteld over haar werk in Peru. 

Warmayllu heeft met de Shipibo vrouwen in een aantal dorpen vrouwenkringen opgericht. 
Deze vrouwengroepen hebben Warmayllu gevraagd te helpen met het opzetten van een eigen 

kledinglijn. Dit is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Brug. Hiervoor hebben 25 

vrouwen een intensieve training gekregen in kleding ontwerpen, naaien, zeefdrukken en 
borduren. Ze hebben een kledinglijn gelanceerd met eigen ontwerpen en opdrukken. De 

verkopen vinden plaats op markten, culturele evenementen en via Internet. Dankzij de 

verkopen zijn nieuwe stoffen gekocht. Het uiteindelijke doel is dat de vrouwen een eigen 

bedrijfje en een eigen kledingmerk gaan runnen.  

Warmayllu heeft een vervolgaanvraag gestuurd met de plannen voor 2019. Zij willen de 

kledingactiviteiten van de Shipibo vrouwen op een hoger plan zien te krijgen. Daarvoor moet 
de website en -shop worden afgemaakt en verder uitgebreid. Er zijn plannen voor een 

museum, annex atelier, annex winkel, in het dorp San Francisco, workshops zijn in 

voorbereiding en contact worden gezocht met vergelijkbare kledingzaken en Lima en Cusco. 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Sionskerk in Zwolle. 

 

 

 

 


