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Een vruchtbaar jaar 

Na de, niet al te makkelijke start in 2014, is het in 2015 een stuk vlotter verlopen. In 2014 waren we 
heel tevreden met de inkomsten, het was een stuk moeilijker om de juiste formule te vinden om mensen te 
helpen, zodat deze mensen niet in hun trots of zelfvertrouwen worden aangetast. 
  In 2015 hebben we  niet stil gezeten, we zijn eropuit geweest om verschillende groepen mensen te 
helpen, waaronder: 

• Handkargezinnen; 
• Werklozen met behoefte aan een klein starterskapitaal (tot 50 euro); 
• Zieken die de medicijnen niet kunnen betalen; 
• Anderen die we (door puur toeval) tegenkomen en een meevaller kunnen bezorgen. 

 
Nieuwe ideen 
 Nadat we halverwege het jaar 2015 de financiele rekening opmaakte, kwamen we tot het besef dat 
het zo niet door kon gaan. Het systeem zou moeten worden veranderd, zodat het werk op de een of andere 
manier zelf geld op kan brengen. Ondanks dat tweede hands goederen een levendige handel is in 
Indonesie, is dit niet iets waar wij ons in zouden willen mengen.  
 Het idee kwam om een soort van werkplaats op te zetten, waar van (voornamelijk) hout allerlei 
lesmaterialen of speelgoed worden vervaardigd en door die te verkopen eigen inkomen te creeren. Dit idee 
is geboren in 2015 en zal zeker vervolg hebben in 2016. 
 
Financieel 
Doordat we moreel en financieel veel en vaak gesteund worden door Stichting Wereldhuis Eindhoven zijn 
wij iedereen die daar werkt, winkelt en rondkijkt heel veel dank verschuldigt. Ook de verkoop van spullen op 
diverse markten leveren voldoende financiele middelen om de verschillende projecten met volle 
tevredenheid uit te voeren. 
 
In 2015 konden wij financieel helpen:  

• Handkargezinnen    : 10 x € 25 = € 250,00 
• Startkapitaal     :   6 x € 50 = € 300,00 
• Medicijnen     :   2 x €125 = € 250,00 

     3 x €  50 = € 150,00 
     2 x €  75 = € 150,00 

• Andere hulpbehoevenden   : 10 x €  15 = €  150,00 
 

Totaal   :        € 1.250,00 
 
Steun voor 2016 
• Geld voor opzetten van de werkplaats :        € 1.575,00 

 
Dit geld ontvingen wij in 2015 en is gereserveerd om de werkplaats in 2016 op te zetten  

 

Nogmaals onze hartelijke dank voor alle giften in 2015! 
 
Barry Claasen 
Bert en Joke Claasen 


