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1.

Voorwoord

In 2016 heeft De Carolusgulden haar beleidslijn van de afgelopen jaren voortgezet. Een
aantal bijzondere activiteiten van het afgelopen jaar mogen echter niet onvermeld
blijven.
Afscheid voorzitter
In het jaar 2016 hebben er verscheidene bestuurswisselingen plaatsgevonden.
De heer Gerard Slakhorst gaf reeds eind 2015 aan zijn bestuurstaken binnen
afzienbare termijn te willen beëindigen. Per 30
september trad hij dan ook af als voorzitter en is
als algemeen lid van het bestuur aangebleven tot
31 december 2016.
Op 29 oktober is hier met een flinke groep
genodigden in het woongebouw Rosenburch in
Leiden uitgebreid bij stil gestaan. Deze locatie is
gekozen omdat Gerard
daar 28 jaar geleden
Gerard Slakhorst
zijn werk als
bestuurder bij de juridische voorlopers van de stichting De
Carolusgulden is begonnen. Als speciale gast was, op verzoek
van de heer Slakhorst, mevrouw Chris Onderstal van de
stichting AHAVA uit Malawi aanwezig. Zij kreeg die dag van
het bestuur een toepasselijk bedrag en een aandenken mee
voor haar werk met en voor ouderen in Malawi.
Per 1 oktober 2016 is Elly Visser benoemd tot voorzitter van
Elly Visser-van den Oever
de stichting.
Projecten
Een groot project is dit jaar geweest om in samenwerking met de stichting
Pijnackenaren Helpen Armenië financieel bij te dragen aan de kosten voor het voltooien
van een half afgebouwd betonskelet in de stad Vanadzor.Dit samen en onder uitvoering
van de ARDA-FULLER groep.
Veel mensen die 28 jaar geleden getroffen zijn door een aardbeving en daardoor hun
woning moesten verlaten, wonen nog steeds in bouwketen, destijds als voorhulp ter
beschikking gesteld door Amerikaanse particulieren.
Direct na de winter is men met de bouw gestart en in september 2016 zijn de bewoners
gehuisvest in hun nieuwe onderkomens. Het project is hiermee afgerond.

Onze bijdrage hieraan bedroeg € 99.000,00
Het bestuur hoopt in het jaar 2017 weer op een ruim aanbod van projecten, zowel ver
weg als dichtbij, die binnen onze doelstellingen vallen, zodat wij deze financieel kunnen
ondersteunen.
Een deel van dit bestuursverslag is verzorgd door de voormalige voorzitter, de heer
Gerard Slakhorst.
Elly Visser,
Voorzitter
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2.

Algemene gegevens

2.1. Algemene identificatiegegevens
Naam rechtspersoon:
Rechtsvorm:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Nummer Kamer van Koophandel:
E-mail
Internet:

Stichting De Carolusgulden
Stichting
Fruitweg 24F
2321 GK
Leiden
071 – 531 34 30
41165417
info@carolusgulden.nl
www.carolusgulden.nl

2.2. Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven leden. De
bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een
door het bestuur opgesteld rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is
onmiddellijk doch maximaal tweemaal herbenoembaar.
Vanaf 1 oktober 2016 trad de heer Gerard Slakhorst
terug als voorzitter en hij bleef tot en met 31 december
2016 zitting houden in het bestuur als algemeen
bestuurslid. Gerard is in totaal 27 jaar bestuurder
geweest.
Mevrouw N. Visser-van den oever, de vicevoorzitter,
volgde de heer Slakorst per 1 oktober op als voorzitter.
In november 2016 deelde de
Gerard Slakhorst
secretaris, Mevrouw Hannie
Nieuwland-Huisman, het bestuur mede dat ook zij per 31
december 2016, na 20 jaar haar bestuurswerkzaamheden wil
beëindigen.
Het bestuur is inmiddels aangevuld met twee nieuwe
bestuursleden. Het bestuur bestaat thans uit: Elly Visser
(voorzitter), Jacqueline Schoonwater (secretaris), Alex
Ramakers (penningmeester), Henriëtte van den Broek (alg.
bestuurder) en Louis Salman (alg. bestuurder).

Hannie Nieuwland-Huisman

2.3. Bestuursvergadering
Het bestuur vergaderde in 2016 negen keer. Dat gebeurde in haar kantoor, gelegen aan
de Fruitweg 24F te Leiden. De vergadering wordt merendeels op maandagmiddag
gehouden.
Zaken waarover is gesproken hadden vrijwel allemaal betrekking op de organisatie van
de stichting. En voorts wordt de voortgang van lopende projecten en worden nieuw
binnengekomen projecten beoordeeld.
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3.

Korte geschiedenis

De stichting De Carolusgulden is voortgekomen uit twee voorafgaande stichtingen.
Op 2 maart 1970 is de stichting ´De Adelaar´ opgericht met als doel het ontwikkelen,
bouwen en beheren van een woongebouw voor senioren in Leiden. In twee bouwfasen is
dit in 1973 en 1975 gerealiseerd. Het gebouw telt 156 tweekamer appartementen en
diverse gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen voor de bewoners aan de
Rosenburch te Leiden. Gemiddeld wonen 180 bewoners in het gebouw, dat ook de naam
´Woongebouw Rosenburch´ kreeg. Op 7 november 1995 is bij een statutenwijziging de
naam van de stichting gewijzigd in stichting ´Rosenburch´, zodat het woongebouw en de
eigenaar één en dezelfde naam zijn gaan voeren. Ondanks de hulp van een kundige
woningcorporatie bij het dagelijkse beheer van het pand heeft het bestuur in 2007
besloten uit te kijken naar verdere samenwerking met andere corporaties, dan wel
overdracht of verkoop van het woongebouw. Na interne evaluatie is op 14 augustus 2008
door het bestuur het besluit genomen om het woongebouw op 1 oktober 2008 te
verkopen aan de SGBB uit Hoofddorp.
Ruim voor de verkoop van het pand heeft het bestuur nagedacht over wat te doen met
de gelden van de netto opbrengst van het pand. Als een nuttige taak zag het bestuur
een invulling in wonen en welzijn en ondersteuning voor zelfstandig wonende senioren in
de Leidse Regio en in Landen in Ontwikkeling. Deze doelstelling sluit goed aan bij de
opdracht tot vereffening die in de statuten is opgenomen. Om niet meer
vanzelfsprekend gekoppeld te worden aan het woongebouw Rosenburch is besloten, om
de stichting een nieuwe naam te geven. Zo is op 17 september 2009 een algehele
Statuten en Naamswijziging bij de notaris gepasseerd. Sindsdien heet de stichting:
Stichting De Carolusgulden.

4.

Doelstelling

In de statuten staat de doelstelling als volgt omschreven:
1. Het financieel ondersteunen van projecten en het subsidiëren van activiteiten en
initiatieven, welke leiden tot verbetering van:
a. het bevorderen van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in de regio Leiden
en omstreken;
b. het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen die beogen het welzijn
van zieken en ouderen in derde wereldlanden en ontwikkelingslanden te verbeteren,
waarbij de term ontwikkelingslanden ruim, naar het oordeel van het bestuur, kan worden
geïnterpreteerd en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
2.)De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het ter
beschikking stellen van financiële middelen aan derden, overeenkomstig de wijze zoals is
beschreven in het huishoudelijk reglement.
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5.

Oorsprong vermogen van stichting De Carolusgulden

Het vermogen van de stichting De Carolusgulden is gevormd door de verkoop in 2008 van
het woongebouw Rosenburch. Na aflossing van de hypotheek en betaling van alle kosten,
is er een fondskapitaal beschikbaar van € 6.700.000,--.
In juni 2015 is door woningbouwcorporatie Vestia € 1. 406.000,-- aan De Carolusgulden
overgemaakt, in verband met het doorverkopen van het pand Rosenburch aan Patrizia
B.V. In de verkoopovereenkomst van 2008 van Rosenburch had het bestuur een
zogenaamde ´meerwaarde clausule´ opgenomen waarin geregeld was, dat bij
doorverkoop binnen 10 jaar een deel van de opbrengst ten goede zou komen aan De
Carolusgulden. Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen.
Het bestuur ziet het als haar doelstelling om het kapitaal risicovrij te beheren en het in
25 jaar tijd verantwoord te besteden aan werkdoelen, conform de statuten. In een
voorzichtige aanname van rente opbrengsten is er op deze wijze een budget van
ongeveer € 500.000,-- per jaar beschikbaar. Het bestuur wil van dit budgetbedrag
minimaal 90% besteden aan de werkdoelen. Voor de instandhouding van de organisatie,
het afleggen van werkbezoeken en huisvesting is maximaal 10% beschikbaar.

6.
6.1.

Subsidiebeleid en voorwaarden
Toekennen van subsidie

Het bestuur is van mening dat het niet eenvoudig is, om vooraf vastgesteld beleid t.a.v.
het goedkeuren van subsidieaanvragen in een vastomlijnd kader te plaatsen.
Richtinggevend voor de besluitvorming zijn de statuten en het huishoudelijk reglement
van de stichting. Daarin staat o.a. dat projecten voor subsidie in aanmerking komen als
er een directe relatie is met ouderen. Soms staat dit uitgangspunt op gespannen voet
met hetgeen de stichting subsidieert. B.v. geld doneren aan waterprojecten; daar
profiteren niet alleen de ouderen van maar een hele gemeenschap of een heel dorp.
Het bestuur heeft het standpunt dat subsidieontvangers niet alleen een donatie
aanvragen bij De Carolusgulden maar ook zelf moeite doen, b.v. door acties, om de
nodige gelden bijeen te krijgen.
Nadat het bestuur een subsidieaanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt de subsidievrager
de leveringsvoorwaarden met eventueel aanvullende eisen. Als de leveringsvoorwaarden
ondertekend zijn en de subsidieaanvrager voldoet aan specifiek voor het betreffende
project gestelde eisen, dan wordt het geld (soms in tranches) aan de subsidievrager
overgemaakt. Een project wordt afgesloten nadat de stichting een (financieel)
eindrapport / verantwoording heeft ontvangen.

6.2. Persoonlijk Budget Bestuur (PBB)
Elk bestuurslid heeft per jaar € 5.000,-- tot zijn beschikking om, binnen redelijke
grenzen, een afwijkend project financieel te ondersteunen. Het bestuur beslist of een
ingediend project wordt goedgekeurd.
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7.

Werkbezoek

Het bestuur kan besluiten om een project voor, tijdens of na uitvoering te bezoeken. In
de begroting is daarvoor een budget opgenomen. In 2016 zijn de volgende werkbezoeken
afgelegd:

7.1. Lauji One Village (Malawi)
Jaren achtereen heeft De Carolusgulden het
project AHAVA Kliniek in Lauji One Village in
Malawi financieel ondersteund. Van 8 april tot 24
april heeft de heer Slakhorst het
project voor de tweede keer bezocht. De
aanleiding van het werkbezoek was, dat het
bouwen van de kliniek is afgerond en tegelijk in
bedrijf is genomen. Ook de overige
bouwwerkzaamheden zoals de stafwoning, enkele
herstelwerkzaamheden, waterput en de riolering Bouw waterput
zijn vrijwel afgerond.
Onze bijdrage aan dit project bedroeg € 95.000,--

7.2. Floresti (Moldavië)
Op 2 oktober hebben Elly Visser, Louis Salman en Alex Ramakers, op uitnodiging van
Max Maakt Mogelijk, de feestelijke afsluiting bijgewoond van het ziekenhuisproject in
Floresti, Moldavië, waarbij 27
verpleegafdelingen van het ziekenhuis zijn
gerenoveerd. Afsluitend van het megaproject is
tijdens feestelijkheden tevens de nieuwe
keuken in gebruik genomen. De totaal
verouderde en verpauperde keuken is gesloten
en vervangen door een nieuw keukengebouw. De
Carolusgulden heeft de financiering van dit
nieuwe gebouw geheel voor haar rekening
genomen (€ 150.000,--). De inventaris van de
Oude keuken

keuken is afkomstig uit diverse
zorginstellingen in Nederland.
Tijdens het bezoek aan Moldavië hebben
we ook een bezoek gebracht aan het
Medisch Sociaal Centrum in Balti. Aan
dit centrum heeft De Carolusgulden
€ 30.000,-- toegezegd ter dekking van
de exploitatie 2017 en 2018.
Nieuwe keuken
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8. Aanvragen, verdeling van projecten en gelden
In 2016 heeft De Carolusgulden in totaal 49 subsidie aanvragen ontvangen. Daarvan zijn
6 aanvragen afgewezen. De meest voorkomende redenen voor afwijzing zijn:
• Aanvragen om de exploitatie op peil te houden / versterken
• Bijdragen in de personeelskosten
• Voldoet niet aan de doelstelling van de Carolusgulden
• Aanvrager heeft voldoende eigen middelen

Aanvragen 2016
6 2

Positief beoordeeld
Afgewezen

41

Aanvraag ingetrokken

Verdeling projecten:
24%

Nederland

46%

15%

Rest Europa
Azië

15%

Afrika

Verdeling gelden in Euro´s
Inclusief toezeggingen

62.275 79.731
126.500

68.000

Nederland
Rest Europa
Azië

Afrika
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9. Financiën
Onze grootste uitgaven vormen de gelden die beschikbaar gesteld worden voor de projecten. Zoals alle
organisaties worden er kosten gemaakt. De grootste kostenpost vormt de huisvesting. Bij het opstellen van
de begroting blijven de kosten echter onder door het bestuur gewenste 10% van het totale jaarbudget.

Activa

31-12-2016

31-12-2015

€
1.475
€ 5.475.723
€ 5.477.198

€
2.923
€ 5.381.597
€ 5.384.520

Vlottende activa
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

€
124.614
€ 1.959.658

€ 138.079
€ 2.236.009

Totaal

€ 7.561.470

€ 7.758.608

Vaste activa
Materieel
Financieel

Passiva

31-12-2016

31-12-2015

€
454
€ 7.446.900
€ 7.447.354

€
454
€ 7.636.531
€ 7.636.985

Kortlopende
schulden en
overlopende passiva

€

€

Totaal

€ 7.561.470

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

114.116

121.623

€ 7.758.608

Resultaatrekening

Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

Baten
Rente baten
Bijzondere baten

€

190.672

€

204.125

202.551
1.406.000

Totaal baten

€

190.672

€
€

€
€

204.125

€

1.608.551

Lasten
Huisvesting
Organisatie
Activiteiten/projecten
Overige lasten

€
€
€
€

11.090
16.745
350.175
2.293

€
€
€
€

11.750
18.400
572.900
2.000

€
€
€
€

11.136
23.815
448.379
1.960

Totaal lasten

€

380.303

€

605.050

€

485.290

Resultaat

€ - 189.631

€

1.124.215

€ - 400.925

Het resultaat wordt toegevoegd/in mindering gebracht aan het vrij besteedbaar eigen
vermogen.
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Bijlage:
Overzicht projecten 2016

Projectnummer

Omschrijving

Toegewezen

2016-001

Gerard Slakhorst vraagt een bijdrage voor een
werkbezoek met een aantal kleine projecten bij de
AHAVA compound in Malawi. De verdeling is € 5.000,-PBB G. S. en €2.500,-- van reisbudget

€ 7.500,-

2016-002

Het Senioren Teken en Schilders collectief TKLinea uit
Leiden vraagt een bijdrage voor de Jeroen Bosch
tentoonstelling in Den Bosch.

Aanvraag
ingetrokken.

2016-003

St. Marente, locatie Bernardus te Sassenheim vraagt een
bijdrage voor een Tovertafel voor Spelmomenten en
training voor PG bewoners.

€ 6.000,--

2016-004

Kabira Community Development and Child Support
Organisation (KACODE) in Uganda, vraagt een bijdrage
voor de bouw van vier huisjes voor ouderen in dit dorp.

Afgewezen

2016-005

Het ´Internetcafé ´ voor Ouderen in het Woongebouw
voor Ouderen Rosenburch vraagt een bijdrage aan de
vernieuwing van een Laptop en een printer met kleine
toebehoren.

€ 930,--

2016-006

St. Fietsmaatje uit Oegstgeest vraagt een bijdrage voor
de aankoop van een DUOFIETS voor tochtjes met
SENIOREN in de regio.

€ 9.500,--

2016-007

Parohia Reformata Ungheni ( Diaconie van Ungheni ) bij
Targu Mures in Roemenië, vraagt een bijdrage voor de
afbouw van de vliering en een nieuwe hout schuur bij het
opvanghuis voor de acht Ouderen en Daklozen.

€ 20.000,--

2016-008

St. Hart en Handen in Actie te Leiden en in D. R. Congo
vraagt een bijdrage voor een aanbouw van drie klaslokalen
van een basisschool in een ( buiten - sloppen) wijk van
Kinshasa.

Afgewezen

2016-009

St. Jeugd en Welzijn te Leiden -Noord vraagt een
bijdrage aan een High Tea voor de Buurt – Ouderen
in september a.s.

€ 1.250,--

200e project
sinds start
Carolusgulden

10

Projectnummer

Omschrijving

Toegewezen

2016-010

St. Jeugd en Welzijn te Leiden -Noord vraagt een
bijdrage aan een Kerstfeest voor de Buurt – Ouderen in
december a.s.

€ 2.000,--

2016-011

St. Litle Bridge – ARDA en FULLER in Armenië vraagt
een bijdrage voor een Aardbevings en Reliefbouw project
in de stad Vanadzor. (drie delen van € 33.000,-- )

€ 99.000,--

2016-012

De Wilde Ganzen uit Hilversum voor een premie betaling
aan project WG nr. 2015.0042 voor de st. COR;
Mushumba Community Initiatives for Development
(MCID) - Water project in het dorp Kykeeya community;
Rubirizi district; zuid-west Oeganda.

€ 7.940,--

2016-013

De Wilde Ganzen uit Hilversum voor een premie betaling
aan project WG nr. 2014.0263 – st. Holland – Moldava;
Watervoorziening bij de seniorenwoning Tabita in
Jablona -Moldavië locatie: Judetul Balti, Raionul Glodeni,
Village of Jablona

€ 7.176,--

2016-014

St. Egoli uit Heteren : vraagt een bijdrage aan ons voor
een Gemeenschapsopbouw -Welzijn en Inkomen Ouderen
met een bouw -fok - distributie en voorlichting
programma van geiten in Oost Uganda

€ 8.000,--

2016-015

St. Geef een Koe uit Apeldoorn / Kyrgyzstan : vraagt
een bijdrage voor hun Koe Project aan Zorg verlenende
Ouderen met gehandicapten kleinkinderen

€ 7.500,--

2016-016

St. CNYS- TCM uit Hillegom :vraagt een bijdrage voor
training van Ouderen met behulp van Oude Chinese
gezondheidszorg en dagbesteding principes i.s.m.
Universiteit Leiden

Afgewezen

2016-017

St. Kenyaproject uit Etten Leur vraagt een bijdrage voor
het bouwen van 13 Huisje en renoveren van 13 bestaande
Huisjes voor Ouderen in West – Kenya.

€ 4.875,--

2016-018

M25 project van de PKN -Bakkerij uit Leiden vraagt
een bijdrage voor een dagje uit met Ouderen naar
AVIFAUNA in Alphen aan de Rijn.

€ 525,--

2016-019

AHAVA Ministries in Malawi vraagt een bijdrage
voor diverse bouwmaterialen.

€ 2.900,--
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Projectnummer
2016-020

2016 021

2016-022

2016–023

2016–024
2016–025

2016-026
2016-027

2016-028
2016–029
2016-030

2016-031

2016-032

2016-033

Omschrijving

Toegewezen

St. De Carolusgulden – Stimuleringspremie uitgereikt op
29 okt. 2016 aan mw. Chris Onderstal, de AHAVA
compound in Malawi.
Toneelvereniging ODI uit Noordwijkerhout vraagt een
bijdrage voor Toneel voor de groep Ouderen in de
Bollenregio.
Wilde Ganzen / Newtex Welfare Society vraagt een
bijdrage aan Water en Sanitatie voorziening voor div.
dorpen op het eiland Sandwip in Bangla Desh.
St. Voedselbanken Leiden E.O. vraagt een bijdrage voor
de aankoop van twee Pallethefwagens voor intern
gebruik.
PEFO UGANDA foundation vraagt een bijdrage voor zes
huisje voor Ouderen in de regio Busia van Uganda.
St. Dominicanen Klooster in Huissen (G) vraagt een
bijdrage voor drie Inspiratie weken voor Ouderen en
Kwetsbaren Personen.
Stichting Elnura uit Zoetermeer vraagt een bijdrage aan
het Babushka Adoption Ouderen project in Kyrgystan.
Kerk in Aktie uit Utrecht / Homecare Association uit
Moldavië vraagt een bijdrage voor een 1 zorgcentrum in
het stadje Balti.

€ 2.000,--

St. Topaz /locatie Overduin te Katwijk vraagt een
bijdrage aan een Beweegtuin.
St. Liefkoos uit Zoeterwoude vraagt een bijdrage aan
een KERSTDINER voor 70 Ouderen uit het dorp.
St. People 2 People uit Groningen – Malawi vraagt een
bijdrage voor de bouw van een Community Support
Centrum ( dorpshuis) in het dorp Bembeke in Malawi.
St. Wergroep Urgenta uit Houten vraagt een bijdrage
voor de aanleg van med. gasnetten in een ziekenhuis
Chisinau in Moldavië
P.B.B. Hannie Huisman: Ned. Rode Kruis € 2.000,--/
Fundatie Lazarenum Targu Mures in Roemenië € 1.500,-/SPHA voedselhulp in Armenië € 1.500,-Buurtver. Pancrat /Mw. Pet uit Leiden vraagt een
bijdrage voor de Seniorenbuurtvakantie in juni 2017

€ 500,--

€ 5.000,--

€ 1.925,--

Afgewezen
€ 5.000,--

€ 5.000,-€30.000,-- ;
verdeeld
over
2017/2018
€ 3.000,-€ 1.000,-€ 3.000,--

Afgewezen

€ 5.000,--

€ 750,--
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Projectnummer
2016 - 034
2016 – 035
2016 – 036

2016 – 037

2016 - 038

2016 – 039
2016 – 040

2016 - 041

2016 – 042

2016 – 043

2016 - 044

2016 - 045

2016 - 046

2016 – 047

Omschrijving

Toegewezen

TKLinia uit Leiden vraagt een bijdrage voor een
cultureel uitje ( Mesdag -Den Haag )
St Kerst Ins uit Leiden vraagt een bijdrage aan de
KerstActiviteit op 2e kerstdag.
Bew. Cie Senioren Wooncomplex Van Alphenstaete in
Leiderdorp vraagt een bijdrage voor renovatie van A)
recreatiezaal / B) Tuin
PBB Alex Ramakers. Doelen ::St. De Brug voor Ouderen
in Kosovo € 1.000,-- / Unhgeni Woonproject in
Roemenië € 1.000,-- /Grip op de Knip te Katwijk
€1.000,-- / Ben Oude Nijhuis te Rotterdam € 1.000,-- /
Leger des Heils met de Daklozen opvang € 1.000,--

€ 351,--

PBB Elly Visser. Doelen :: SPHA voedselhulp in Armenië
€ 2.000,-- / Leger des Heils Daklozen opvang € 1.000,- / AKM te Leiden pr Valkhof €350,-- en pr
Ouderenhulp
€ 650,-- / Alzheimerfonds € 1.000,St. Libertas /Het Gebouw te Leiden Noord vraagt een
bijdrage voor een Tovertafel op een PG bewoners afd.
PKN kerk in Leiden Zuid -West vraagt een bijdrage
voor een Kestfeest voor Senioren in W G Rosenburch
te Leiden
St. Fietsmaatje Leiden -Leiderdorp vraagt een bijdrage
voor aankoop van 10 st. Duo-Fietsen voor Ouderen en
Bewegen.
St. Wilde Ganzen vraagt voor een SPOT waterproject
in Tanga Regio in Tanzania een bijdrage aan de 55%
premie.
St. Chipata Zambia / Heiloo vraagt een bijdrage voor
een nieuw te bouwen Hospice Unit van 24 bedden in
Chipata in Zambia
St. Nationaal Ouderenfonds te Bunnik vraagt een
bijdrage voor div. Kerstdiners voor Senioren in de regio
Leiden.
St Kalpitiya uit Hurdegaryp vraagt een bijdrage aan:
A) bouw opvanghuis Ouderen en B) Microkredietfonds
beide in Sri Lanka.
St. HOE Katwijk uit Katwijk vraagt een bijdrage aan
het Transport van diverse hulpgoederen naar Roemenië
in 2017.
PBB Louis Salman. Doelen :: St. Vluchteling met hulp in
Syrië € 2.500,-- / Ambulance inzet bij Palliatieve Zorg
in India via de St. MIVA en CHAI in India € 2.500,--

€ 1.500,-€ 2.500,--

€ 5.000,--

€ 5.000,--

€ 3.500,-€ 500,--

€ 35.000,--

€ 4.884,--

Aanvraag
ingetrokken
Afgewezen

€ 14.000,--

€ 5.000,--

€ 5.000,--
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