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50 jaar Stichting Children Sponsorship
Elk jaar komen Paula en Dick Vermeer een
bezoekje brengen aan de Salvatoriaanse
Hulpactie. Ze vertelden ons dat ze onlangs
in 2018 het 50-jarig jubileum van de Stichting
Children Sponsorship gevierd hadden. Een
mooie gelegenheid om dit prachtige werk dat
hun stichting al zovele jaren doet in de kijker
te zetten.

Het prille begin
Heel toevallig las Mia Cox, de zus van Paula, in juli 1967
een oproep in het Nederlandse tijdschrift Libelle om
kansarme kinderen in India, financieel te adopteren,
zodat deze kinderen naar school konden gaan om
zo later een levensvatbare toekomst uit te bouwen.
Het artikel had Mia zodanig aangegrepen dat ze
onmiddellijk een brief schreef naar de zusters in
India. Zr. Bridgid d’ Mello, een Spaanse zuster van de
Congregatie Lourdes Society en woonachtig in de
deelstaat Gujarat in India, antwoordde onmiddellijk.
Ze schreef dat alle hulp welkom was. De brief van
Zr. Bridgid lag dan ook aan de basis van de latere
Stichting Children Sponsorship.
Mia besloot om maandelijks zelf 25 Nederlandse
gulden te schenken voor een adoptiekindje. Van Zr.
Bridgid ontving ze een foto van het kindje en wat
achtergrondinformatie. In haar eigen familie en
vriendenkring ronselde Mia nog andere sponsors en
zo raakten ook haar zus Paula en haar echtgenoot
Dick Vermeer in het project betrokken.
In 1980 nodigde Zr. Bridgid Mia uit om een bezoek
te brengen in India, zodat ze met haar eigen ogen
kon zien hoe de zusters van de Lourdes Society zich
inzetten voor kinderen en kansarme mensen. Maar
Mia, moeder van vijf kinderen, zag dit niet zo goed
zitten. Gelukkig dat haar echtgenoot Jan haar
aanmoedigde om toch te gaan. Bovendien was er
een gepensioneerde onderwijzeres, Mevrouw Mol,
die iedere twee jaar India bezocht en met haar zou

Mia zorgeloos kunnen afreizen. Zo kwam Mia aan in
de miljoenenstad Surat, waar diamant verhandeld
wordt en die bekend is om haar grote textielindustrie.

Op zoek naar meer sponsors en de
Salvatoriaanse Hulpactie
Mia zag hoe de zusters hard werkten in het
lepraziekenhuis en in de vele schooltjes die
ze in het binnenland hadden opgericht. Haar
grootste beproeving was het hete klimaat, de
pijnlijke armoede en de enorme bevuiling in de
sloppenwijken. Maar deze beproeving werd
anderzijds ook de grote uitdaging om, eenmaal
terug thuis in Roermond, naar nog meer sponsors te
zoeken. Mia slaagde daarin en het aantal sponsors
groeide stevig aan. Voor Mia was dit een drukke tijd
van communicatie met de zusters in Surat. Brieven,
foto’s, achtergrondinformatie werden toen nog
allemaal per luchtpost verstuurd.
In haar zoeken naar sponsors kwam Mia ook bij de

Salvatoriaanse Hulpactie terecht. De Salvatoriaanse
Hulpactie stelde haar een kledingcontainer ter
beschikking. Via kledinginzameling mochten de
inkomsten gebruikt worden voor de kinderen in
India. In 1987 zocht de Salvatoriaanse Hulpactie een
30-tal adoptieouders om het project van de zusters
in Surat via Mia te financieren. Dit heuglijk nieuws
bracht natuurlijk weer veel administratief werk met
zich mee. Gelukkig kreeg Mia daarvoor nu hulp van
haar zus Paula en schoonbroer Dick Vermeer, die
met de hulp van computer veel administratief werk
kon verrichten.

wordt wel gevraagd dat ze meehelpen in de keuken
en in het onderhoud van de gebouwen. ’s Avonds
maken ze gezamenlijk hun huiswerk. Van klein tot
groot zitten ze dan in de verschillende ruimtes op de
grond en zijn ze allen in stilte ijverig bezig met hun
studie.

Sponsorgelden worden goed gebruikt

Paula en Dick Vermeer: Stichting
Children Sponsorhip
Ondertussen namen Paula en Dick de hele werking
van Mia over en richtten ze een officiële stichting op
met als naam: Stichting Children Sponsorhip. Dick
en Paula zijn ondertussen zelf, altijd op eigen kosten,
14 keer in India op bezoek geweest. Hun eerste reis
was onvergetelijk, een ware cultuurshock! Neen, zo
hadden zij zich het leven in het binnenland en de
sloppenwijken helemaal niet voorgesteld. Gelukkig
werden ze telkens goed opgevangen door de
Spaanse zusters Soledad en Manuela en door de
Spaanse priester Albert Menezes sj.
Bij elk bezoek aan India waren Paula en Dick telkens
weer verbaasd over het mooie, maar harde werk
dat de zusters met zoveel enthousiasme blijven
doen voor kansarme mensen en kinderen. Zo
bezochten ze het leprahospitaal en de verschillende
internaatscholen voor meisjes van zes tot en met
zestien jaar, die vanuit het binnenland hier naar
school komen. Goed onderwijs geven is immers een
van de grootste doelstellingen van de zusters. Naast
deze internaten beheren de zusters ook nog een
verblijfstehuis voor 80 meisjes, die van daaruit in Surat
naar de hogere school of universiteit kunnen gaan.
Van de meisjes in het internaat of verblijfstehuis

Het was verheugend voor Paula en Dick te mogen
vaststellen dat de sponsorgelden van de financiële
adoptieouders goed besteed worden. De zusters
gaven hen een goed gedetailleerd financieel
rapport over de uitgave die aan elk kind besteed
was: schoolgeld, kleding, verzorging. Paula en
Dick zagen welke enorme vooruitgang er in de
afgelopen jaren geboekt werd. Vroeger aten de
kinderen uit zelfgemaakte borden van bladeren, nu
hebben ze metalen bordjes met het nodige bestek.
Armoedige kleding werd vervangen door mooie
schooluniformpjes en zelfs computerlessen worden
er gegeven.

Een dubbele gouden jubileum
In 2016 gingen Paula en Dick weer op bezoek in
India. Alhoewel het reizen in de trein, bus of jeep
een hele onderneming is, waren ze weer enorm
blij om al deze vrolijke kinderen, vrienden en zusters
terug te zien.
Op 12 december 2016 hield P. Albert Menezes
een speciale viering voor Paula en Dick. Hij had
namelijk vernomen dat beiden op die dag hun
gouden huwelijksjubileum vierden. Een groot feest
mocht achteraf zeker niet ontbreken. Voor Paula
en Dick was dit een dankbare en nooit te vergeten
herinnering voor hun inzet voor de Stichting
Children Sponsorship. Paula en Dick bezochten
ook de nieuwe missiepost in Mahad ten zuiden
van Mumbay. Drie zusters van de Lourdes Society
doen er prachtig werk van volwassenscholing,

hygiëne en gezinsproblematiek. Ze hebben er ook
een zelfhulpgroep opgericht voor vrouwen zodat ze
leren sparen op een bankrekening.
Terug van hun reis, mochten Paula en Dick in 2018
een ander gouden jubileum vieren: het vijftig jarig
bestaan van de Stichting Children Sponsorship.

internaten, computers, naaimachines, installeren
van zonnepanelen. Zo steunde de Salvatoriaanse
Hulpactie vorig jaar een project voor aankoop
van naaimachines, zodat de zusters cursussen snit
en naad konden geven aan volwassen vrouwen.
Deze vrouwen leerden zo hun eigen naaiatelier in te
richten om een eigen inkomen te verwerven. Andere
giften worden besteed voor zelfhulpgroepen van
volwassen vrouwen in het binnenland of voor hulp
aan gehandicapten.
Alle financiële adoptieouders ontvangen een foto
en achtergrondinformatie over hun adoptiekindje
en op het einde van het schooljaar krijgen ze een
kopie van het schoolrapport met een financieel
jaarverslag van de stichting. Uit dankbaarheid
maken de kinderen een mooie kerstkaart met een
wens voor hun adoptieouders.

Doelstelling van Stichting Children
Sponsorship
Het motto van de stichting luidt: “Einde van de
armoede begint op school”.
De doelstelling van de stichting is het mogelijk maken
van onderwijs voor kansarme kinderen zodat ze een
betere toekomst krijgen. Dit gebeurt in samenwerking
met de zusters van de Lourdes Society in Surat, die
eveneens projecten uitvoeren voor verbetering van
gezondheidszorg en levensomstandigheden van
de allerarmsten in de streek. Om deze doelstelling
te verwezenlijken wordt gezocht naar sponsors of
donateurs die met een maandelijkse bijdrage een
kind financieel willen adopteren.

De Stichting Children Sponsorship is heel klein
begonnen met het initiatief van de ondertussen
overleden Mia Cox. De steun aan een adoptiekindje
groeide uit tot een volwaardige stichting,
die trouwens heel nauw samenwerkt met de
Salvatoriaanse Hulpactie in Hamont. Paula en Dick
zijn blij dat ze hierbij mogen rekenen op de hulp
van Mevr. Lieve Schreurs, de verantwoordelijke van
de financiële kinderadoptie bij de Salvatoriaanse
Hulpactie. Nogmaals willen zij langs deze weg hun
dank betuigen aan al hun sponsors en weldoeners
die hun werking ter harte nemen.

Op dit moment zorgt de stichting voor 250 kinderen,
waarvan er een aantal door de Salvatoriaanse
Hulpactie gesponsord worden. Dankzij extra giften
kunnen ook andere projecten gefinancierd worden
zoals: aankoop medicijnen, boren van waterputten,
inrichting van schoolgebouwen, slaapzalen voor

De Salvatoriaanse Hulpactie zou het fijn vinden, wanneer u ook een kind financieel zou
willen adopteren. Hiervoor mag u altijd contact op nemen met Mevr. Lieve Schreurs, onze
verantwoordelijke voor de financiële kinderadoptie. Naar aanleiding van het 50-jarig
jubileum van de Stichting Children Sponsorship wil de Salvatoriaanse Hulpactie de
stichting bedanken met een mooie gift ten voordele van de vele adoptiekinderen van
de zusters Lourdes Society in Surat.

Kerst- en nieuwjaarswens
De Raad van Bestuur, bedienden en arbeiders van de Salvatoriaanse Hulpactie &
Ontwikkelingshulp wensen onze weldoeners, lezers en sympathisanten een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig Nieuwjaar. Met uw gift en uw kleding in onze kledingcontainers hebben
wij in het afgelopen jaar weer vele mensen en kinderen kunnen helpen en blij maken.
Hun dankbaarheid is voor ons een bron van vreugde die wij graag met jullie delen. Het
is een zichtbaar teken van vrede en heil, waarnaar zovele mensen verlangen in deze tijd
van Kerstmis.
Mogen wij daarom in het nieuwe jaar 2019 weer rekenen op jullie bijdrage, sympathie
en gebed? Want wij beseffen maar al te goed dat het alleen dankzij jullie steun en
kledingdonatie is dat wij zoveel goeds voor mensen kunnen doen in het Zuiden.

Van harte bedankt!

Steun de Salvatoriaanse Hulpactie tijdens de
Warmste week van Music for Life!
Voor meer info, neem contact op met ons !

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag € 40,- of meer bedraagt.
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook
een gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!
Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen?
Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw
testament bij voorbeeld de volgende zin in te lassen:
“Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., ’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van € …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd hebben. Voor
meer info, contacteer ons of ga naar www.testament.be.
Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun
goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage
vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van
het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat
hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper
(m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor
voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Colofon
Redactie: P. Gerry Gregoor
Lay out: Dirk Oomsels
Foto’s: Stichting Children Sponsorship,
eigen archief
Drukkerij: Burocad nv, Peer

Verantwoordelijke uitgever:
Salvatoriaanse Hulpactie
‘t Lo 47 - 3930 Hamont-Achel

E-mail: info@salvatorhulp.org
Telefoon: 011 44 58 21
Website: www.salvatorhulp.org
IBAN: BE24453101835138

Met kerkelijke goedkeuring

SWIFT: KREDBEBB

