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Locatie van de wandelkamer
Cirkelvormig patroon in de tuin dat de kosmos uitbeeldt
Naam van de Hoevekat
Staat centraal op de Hoeve
Ruimte naast de Wereldwinkel
De weg naar Santiago de Compostella
Een rustige plek op de hoeve

maandag 9 januari 2017 van 15.00 tot 18.00 uur
voor alle vrijwilligers en hun partners

HET GEHEIM
Ruim acht jaar zijn omgevlogen. Ze liggen achter mij.
Met heel veel plezier, maar ook met weemoed, kijk
ik daar op terug. De Hoeve is, ook voor mij, meer
dan een dak boven het hoofd geweest. Het weggaan
voelt toch als het verlaten van een warm nest. Maar
ik had deze, ruim acht jaren, nooit willen missen. Fijn
dat dit mogelijk was, dank voor alle vriendschap.

Bij de grondlegger Broeder Fons, bij de vrijwilligers
of de coördinatoren, bij het bestuur? Nee, het zit
hem volgens mij in de eenvoud: gastvrij en open zijn.
Iedereen doet er toe. Kom binnen en drink een kop
koffie. Je bent welkom.
We hebben dit jaar feest gevierd. Een succes! Jammer dat er vijf jaar voorbij moet gaan voor we weer
een jubileumfeest hebben. Maar het heeft ons nu de
nodige energie geleverd, die we als vrijwilliger goed
kunnen gebruiken. 2016 was een jaar met een prima
opbrengst voor de goede doelen. Een groot aantal
ervan kunnen we opnieuw een beetje zon en steun
gegeven. Jullie allemaal, vrijwilligers, medewerkers,
hebben dit mogelijk gemaakt. Geweldig!

Het is niet vreemd dat ik nu denk aan de grandioze
vluchtelingenproblematiek van dit jaar. Vreemdeling
zijn in ons land, ontheemd. Er was geen dak maar,
als het mee zat, een stuk zeil boven hun hoofd. Wat
een reddingsacties en opvang in allerlei vorm hebben zich dit jaar afgespeeld. En dan wij: wij hebben
een Hoeve, een thuis, een dak.
Als dit Hoefblad gelezen wordt, loopt het jaar net
ten einde. De dagen zullen nog vroeg donker zijn.
Wellicht zitten we midden in het feestgedruis. We
zingen, lachen, eten en hopen en wensen elkaar een
goed, beter, best Nieuwjaar. Met elan stappen we
het jaar 2017 in. Een aantal vrijwilligers zal er echter
niet meer bij zijn. Zij hebben om diverse redenen
afscheid genomen of zijn gestorven. Hun bijdragen
zullen in herinnering of zichtbaar nog aanwezig zijn.

De Hoeve zonder het vrijwilligersleger bestaat niet;
is als een leeg, verlaten huis. Het 'doneren' door jullie allen is tegelijk ook een ' ontvangen 'door jullie
allen. Dat zal naast dankbaarheid, vriendschap ook
een ruimere kijk op onze samenleving zijn.
Er toe doen, iets betekenen voor de ander, wie wil
dat nu niet?
Namens het bestuur wens ik jullie fijne, gezellige
feestdagen en een gloedvol 2017.
Henny Houben, voorzitter

Waar ligt nu dat geheim van de Jacobushoeve?
JUBILARISSEN
De feestweek kreeg een extra
feestelijk tintje, doordat we maar
liefst acht jubilarissen konden huldigen voor 25 jaar trouwe inzet
voor de Jacobushoeve.
bovenste rij vlnr:
Sjef Oerlemans
Riet Oerlemans
Wim van den Boom
Ruud Snoeren
Gini Snoeren
onderste rij vlnr:
Fons Spieringhs
Br. Fons van der Laan
Marianne Thomas
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AFSCHEID
Tijdens de najaarsvergadering hebben we afscheid
genomen van twee bestuursleden.
Leo Fernig (links) is acht jaar actief geweest in het
bestuur als penningmeester en heeft het maximum
van twee termijnen er op zitten.

Cees Maas (rechts) neemt afscheid wegens drukke
werkzaamheden. Sinds 2014 maakte hij deel uit van
het bestuur.
Met een persoonlijk woordje en een bos bloemen
bedankte Henny beide heren voor hun inzet en inbreng voor de Jacobushoeve.
BESTE MENSEN
Hier is dan het laatste Klein Hoefblad van 2016. Het
heeft wat voeten in de aarde gehad om het voor elkaar te krijgen. Het is vooral te danken aan de inzet
van Jeanette Bolle, dat het gelukt is. Dank daarvoor!

Maar wat voorop blijft is de aandacht voor ons, de
vrijwilliger.
Voor alles, voordat we ook maar beginnen te denken
aan het eerste Klein Hoefblad van 2017, willen we
een oproep doen aan jullie. We hebben iemand nodig die de lay-out (zeg maar: het in elkaar puzzelen
van het blad) wil verzorgen. We kunnen en willen
het niet doen met mensen “die het wel één keertje
willen doen”. Zelf kunnen we het niet en we kennen
ook niemand die het wel wil en kan gaan doen.
Dus als je goed bent met de pc, of je kent iemand die
het kan en zou willen doen, laat het ons weten. Zonder lay-out geen Klein Hoefblad.

Door alle veranderingen, verschuivingen en wisselingen zijn we uiteindelijk uitgekomen op een redactie
van drie personen: ‘oudgediende’ Debora Stuiver,
Marianne Som en ikzelf.
Je ziet het: op Debora na is er weinig ervaring. Maar
dat houdt ons niet tegen, om enthousiast aan de
slag te gaan en met de hulp van jullie allemaal vele
mooie Klein Hoefbladen te gaan maken.
De komende tijd gaan we nadenken over de inhoud.
Er zullen veel onderwerpen hetzelfde blijven. Misschien zijn er die verdwijnen en plaats maken voor
andere onderwerpen; we weten het nog niet.

Wij van de redactie wensen jullie fijne feestdagen en
een goed 2017.
Anneke Maas - van Bommel
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VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2015
De gegevens in dit verslag zijn ontleend aan de jaarrekening 2015.
Deze is vastgesteld en goedgekeurd
in de bestuursvergadering van 2 november 2016. De vermelde bedragen
zijn in euro's en afgerond op honderd.
Batig saldo
Het batig saldo, zijnde het voordelig
verschil tussen alle opbrengsten en
kosten, kwam in 2015 uit op
€ 29.800,00. Dat is nagenoeg gelijk
aan 2014 ( € 29.900,00).
Wel traden er enkele verschuivingen
op. De opbrengst van de kringloopwinkels nam toe met ca. € 3.600,00,
terwijl de opbrengst van de Wereldwinkel daalde met ca. € 3.300,00.
De overige kosten bleven op hetzelfde niveau.
Onderhoudsfonds
In de jaarrekening 2015 is een reservering van € 3.000,00 ter vorming
van een voorziening voor groot onderhoud van de gebouwen opgenomen. Deze voorziening bedroeg per
1 januari 2015 € 14.590,00.
Ten laste hiervan is in 2015 geboekt
€ 6.250,00 wegens plaatsen afzuiging
bij de aanname goederen en drie
airco's.
Financiële positie
De financiële positie van de stichting
is gezond te noemen. Afgezien van
enkele overlopende posten waren er
per 31 december 2015 geen schulden en lopende verplichtingen.
Het eigen vermogen van de stichting
bedroeg per 31 december 2015
€875.661,00.
Het batig saldo 2015 werd geheel
aan het eigen vermogen toegevoegd.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN
2015

2014

Baten
omzet winkels enz. Jacobushoeve
* kleding
* hergebruik goederen
* boeken
* consumpties / groepen
* BTW
brutowinst winkels enz. Jacobushoeve

73.900,00
61.600,00
15.300,00
21.100,00
-25.600,00
146.300,00

70.900,00
60.900,00
15.300,00
20.400,00
-24.800,00
142.700,00

netto-omzet Wereldwinkel
inkoopwaarde
brutowinst Wereldwinkel

24.700,00
-16.700,00
8.000,00

27.900,00
-16.600,00
11.300,00

2.900,00
1.000,00
2.200,00
6.100,00

2.200,00
1.000,00
1.500,00
4.700,00

Totaal baten

160.400,00

158.700,00

Lasten
* kosten activiteiten
* goede doelen
* kosten gas, water, elektriciteit
* kilometervergoedingen
* verzekering, beveiliging
* toevoeging onderhoudsvoorziening
* overige algemene kosten
* afschrijvingen
* rentebaten
Totaal lasten

11.600,00
33.000,00
8.800,00
19.000,00
7.800,00
3.000,00
43.200,00
4.300,00
-100,00
130.600,00

12.800,00
32.700,00
10.900,00
16.200,00
7.900,00
3.000,00
41.100,00
4.300,00
-100,00
128.800,00

29.800,00

29.900,00

Overige baten
* giften
* huur
* overige omzet (oud ijzer e.d.)

Batig saldo

Vessem, 4 november 2016
Leo Fernig
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OVERZICHT VERMOGEN

FOTO’S FEESTWEEK
31-12-2015 31-12-2014

Bezittingen
Grond, gebouwen en inventaris
Onderhoudsfonds
Voorraden
Overige vorderingen
Geldmiddelen

762.000,00
11.300,00
9.400,00
2.600,00
115.200,00
900.500,00

766.200,00
14.600,00
9.900,00
700,00
79.600,00
871.000,00

11.300,00
13.600,00
24.900,00

14.600,00
10.600,00
25.200,00

Voorzieningen en schulden
Voorziening onderhoud gebouwen
Overige schulden

Stichtingsvermogen
Per 1 januari
Toevoeging batig saldo boekjaar
Per 31 december

845.800,00 815.900,00
29.800,00
29.900,00
875.600,00 845.800,00

HEILIGE HERRIE
Dacht jij dat de kerstnacht, in Bethlehems stal,
zo heilig en stil was? Welnee, ben je mal!
Je hoort het geblaat van een stelletje schapen,
een loeiende os die niet langer kan slapen.
Drie wijzen die knielen in ritselend stro,
Maria die snottert bij ieder kado.
Een balkende ezel, een groepje kamelen,
die buiten de staldeur zich stierlijk vervelen.
Een lachende Jozef, een hoestende herder
en zo kan ik nog wel eventjes verder.
Het is in die stal dus, dat had je gedacht,
geen stille, maar wel een bijzondere nacht.
Want daar, in het midden van al dat kabaal,
ligt in zijn kribbe, voor ons allemaal,
het kindeke Jezus dat kraaiend van pret
de heilige herrie in gang heeft gezet.
Tekst: Christien Crouwel
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De getoonde foto’s van de feestweek kun je nabestellen via e-mail:
info@jacobushoeve.nl
Dan worden ze per WeTransfer toegestuurd, zodat je ze kunt downloaden.
Of leg een USB-stick v.z.v. je naam in
het bakje van bestuursondersteuning t.a.v. Jeanette.

TOELICHTING BEGROTING 2017
De begroting 2017 is opgesteld in
oktober 2016 en door het bestuur
vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 november 2016.
Alle bedragen zijn in euro's en afgerond.
Bij het samenstellen van de begroting is voor zover mogelijk uitgegaan
van de boekhouding tot juli 2016.
Evenals vorige jaren is € 30.000,00
opgenomen voor goede doelen.
Vessem, 4 november 2016
Maaike van Barschot

OVERZICHT BEGROTING 2017
2017
Baten
Netto opbrengsten kringloopwinkels
Netto winst Wereldwinkel
Overige opbrengsten
Rentebaten
Totaal baten
Lasten
Onderhoud gebouwen / schoonmaak /
afvalverwerking
Gas / water / electra
Verzekeringen / beveiliging / belastingen
Toevoeging voorziening groot onderhoud
Overige kosten (incl. aanschaf kleine
inventaris)
Afschrijvingen
Kosten activiteiten
Kosten vrijwilligers
Kilometervergoedingen
Giften goede doelen
Viering 25-jarig bestaan (eenmalig)
Pelgrimeren Jeugd
Totaal lasten

Batig Saldo

144.000,00
10.900,00
4.500,00
250,00
159.650,00

144.500,00
10.900,00
5.600,00
1.000,00
162.000,00

19.000,00

19.000,00

11.000,00

11.000,00

11.500,00

11.500,00

5.000,00

3.000,00

9.800,00

10.600,00

3.500,00
13.000,00
8.500,00
18.000,00
30.000,00
0,00
1.600,00
130.900,00

4.300,00
13.500,00
8.000,00
17.500,00
30.000,00
5.000,00
0,00
133.400,00

28.750,00

28.600,00

Onderstaand een impressie van de uitbreiding van het schop t.b.v. de goedereninname.
E.e.a. zoals besproken tijdens de najaarsvergadering op 14 november jl.
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EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Maaike van Barschot, getrouwd, moeder van
twee kinderen en woonachtig hier in Vessem.
Na mijn studie Voeding en Management heb ik eerst
gewerkt in verschillende functies in de kwaliteitszorg
in verzorgingshuizen, een ziekenhuis en in een onderwijsinstelling. Daarna ben ik in mijn vaders administratiekantoor gaan werken. In 2002 ging mijn
moeder een tweede filiaal openen van Drogisterij
Jasmijn en ben ik bij haar in de zaak gestapt. Samen
met mijn moeder ben ik nu eigenaar van Drogisterij
Jasmijn, met winkels in Vessem en Middelbeers.

Eigenlijk genoeg te doen dus. Maar begin dit jaar
werd me gevraagd of ik penningmeester wilde worden van de Jacobushoeve. En dat stokje heb ik nu,
sinds 1 oktober jl., van Leo Fernig overgenomen.
Ik wil voor de Jacobushoeve mijn administratieve
kwaliteiten inzetten om samen met het bestuur,
maar ook met de vrijwilligers de Jacobushoeve financieel ‘gezond’ te houden.
Maaike van Barschot

Sinds 2012 hebben mijn man en ik het administratiekantoor van mijn vader overgenomen en zijn we
hiermee verder gegaan onder de naam van Barschot
Becx, administratie- en belastingadvies. Zelf ben ik
vooral bezig met administraties.
Verder ben ik veel te vinden in de sporthal voor een
potje volleybal. Wekelijks train ik en speel op zaterdagen wedstrijden. Dat doe ik al meer dan 27 jaar en
nog steeds fanatiek. Ook spelen nu mijn kinderen al
een aardig potje volleybal en coach ik ook het team
van mijn dochter. Daarnaast geef ik training en coaching aan een groep jonge dames die ook een leuk
potje volleybal spelen in de recreantencompetitie.

Wanneer de definitieve indeling is bepaald, in samenspraak met de toekomstige gebruikers, zal de tekening
worden gepubliceerd.
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GOEDE DOELEN 2016

De commissie Goede Doelen van de Jacobushoeve had in 2016 een bedrag van € 31.750,00 te verdelen.
De verdeling kwam tot stand op basis van diverse criteria, zoals zelfredzaamheid, zorg voor onderwijs aan
vrouwen en kinderen en de mate van betrokkenheid van de vrijwilliger die het project voor een donatie had
voorgedragen. Op grond hiervan kwam de commissie tot de volgende verdeling.

1. Hand in Hand Community (Ghana)
€ 1.811,00
voorgedragen door: Jan Kruit
Hand in Hand community in Nkoranza biedt onderdak aan ongeveer 90 verstandelijk en vaak ook lichamelijk
gehandicapte kinderen en jong volwassenen. De begeleiders van de kinderen (uitsluitend Ghanezen) en de
vrijwilligers (voornamelijk Duitsers en Nederlanders) proberen de kinderen liefdevol en met respectvol te
vangen en te begeleiden.
2. Fundación Venezolana Alianza de Pacto (Venezuela)
€ 1.686,00
voorgedragen door: Jenny Acuña
De stichting organiseert activiteiten voor gehandicapte kinderen in Venezuela en ondersteunt het onderwijs
aan deze kinderen. Daarnaast zorgt zij voor medicijnen, cadeautjes voor kerstmis, sportactiviteiten en bekijkt
zij de mogelijkheid voor extra hulp.
3. Stichting Pomosjtsj (Wit Rusland)
€ 1.370,00
voorgedragen door: Lia Gerdingh
De stichting Pomosjtsj helpt mensen in Minsk. Zij zet zich in, middels kleinschalige projecten, om kinderen en
volwassenen met een beperking een plaatsje te geven in de samenleving.
4. WensAmbulance Brabant (Nederland)
voorgedragen door: Lies Meurkens

€ 1.495,00
Het doel is om mensen in het terminale levensstadium nog één keer met een ambulance naar
een voor hen favoriete plaats te brengen. De
zieke is dusdanig beperkt, dat zittend vervoer
niet meer mogelijk is.

5. Project Wonderful Plus (Ethiopië)
€ 1.133,00
voorgedragen door: Carla Merkx
Met dit geld is er voor 12 kinderen de mogelijkheid om verder van huis hoger onderwijs te volgen. Wonderful
Plus helpt hen hierbij door noodzakelijke kosten te vergoeden, zoals schrijfwaar, aankoop van boeken e.d.
Een bijkomende kostenpost is het vervoer naar de diverse scholen. Dit twee jaar hoger onderwijs biedt deze
kinderen, met hun capaciteiten, de enige manier om uiteindelijk te bereiken waarvoor ze studeren.
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6. Hoe we jonge moeders leren moeder te worden (Ethiopië)
€ 1.133,00
voorgedragen door: Mat Theunissen
Jonge moeders in Ethiopië worden uitgenodigd voor een programma, waarin voor tientallen kinderen een
stevig fundament gelegd kan worden voor een betere toekomst.
Ondervoeding is een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte. Ondervoeding ontstaat als de ouders
geen geld hebben om voldoende (gevarieerd) eten voor hun kinderen te kunnen kopen. De moeders leren
dat, met beperkte producten van de lokale markt, zeer goed en gevarieerd voedzaam eten is te bereiden.
7. Verslaafdenproject (Curaçao)
€ 1.370,00
voorgedragen door: Piet van Velthoven
Het betreft een opvangplek voor drugsverslaafden op Curaçao. De verslaafden kunnen er, op een veilige
plek, douchen, hun haar laten knippen en wonden laten verzorgen door een gepensioneerde arts.
Ook voor een maaltijd en drinken wordt gezorgd.
De was van de verslaafden wordt gedaan door hun eigen moeders. Deze moeders koken ook zelf het eten.
Het project is opgezet door de congregatie van de Broeders van Dongen, die ook het initiatief namen voor
de Jacobushoeve en Kafarnaum en moet nu worden voortgezet.
8. Dovenschooltje (India)
€ 1.133,00
voorgedragen door: Minush Pijnenburg
Dit is een school in midden India waar dove kinderen dag en nacht opgevangen worden. Een aantal van deze
kinderen zijn ook geestelijk gehandicapt. Het dovenschooltje is onderdeel van Connecting Hearts, die zich
inzet voor het welzijn van kinderen die in de maatschappij achtergesteld zijn.
9. Stichting inloophuis 't Hemeltje (Nederland)
voorgedragen door: Dirk van Liere
‘t Hemeltje is een gastvrije, open plek in
Eindhoven voor dak- en thuisloze mensen.
Het is een huiskamer waar ze een ander kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen zijn. In
het huis komen mensen uit verschillende
leefwerelden elkaar tegen: de maatschappelijk meer geslaagden, de mensen die aan de
rand leven, de wereld van de straat.
In deze ontmoetingen wordt iets zichtbaar
van wat er leeft achter het verhaal van de
ander.

€ 1.658,00

10. Mama Alice (Peru)
€ 1.360,00
voorgedragen door: Nelleke Bergmans—van Helvoirt
Mama Alice biedt in de Peruaanse stad Ayacucho gratis dagopvang voor kinderen tussen 4 en 18 jaar. In diverse sloppenwijken kunnen kinderen terecht voor gratis onderwijs, medische zorg en vakopleidingen. Doel
is om hen een betere toekomst te bezorgen. Momenteel maken bijna 1000 kinderen gebruik van de zorg van
Mama Alice.
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11. Dove kinderen (Oeganda)
€ 1.849,00
voorgedragen door: Jos Vermeulen
De stichting zorgt voor dove kinderen in Oeganda met eten, hygiëne en simpel de 1 e levensbehoefte.
Het is een kleinschalig, zelfstandig, project.
12. Happy Child Home (India)
€ 1.133,00
voorgedragen door: Minush Pijnenburg
In Zuid India staat een kinderweeshuis voor 45 kinderen van 3 tot 16 jaar. Het biedt kansarme kinderen de
gelegenheid op onderwijs en om te voorzien in hun levensbehoeften. Het kinderweeshuis is onderdeel van
Connecting Hearts. Elk jaar wordt bekeken waar en in hoeverre hulp nodig is in de diverse weeshuizen.
13. Construction de la communauté Kikwit (Congo)
voorgedragen door: Peter Boerekamp
Begin 2002 zijn de Broeders van Liefde in het bisdom Kikwit in
Congo gestart met de geestelijke gezondheidszorg in het Algemeen Referentie Ziekenhuis van Luganga. De broeders woonden
in een huis dat ter beschikking was gesteld door Plantations Industrielles Huilière. Maar helaas is dit niet meer mogelijk. De
broeders hebben grond gekocht en willen daarop een huis
zetten, zodat zij hun werk kunnen voortzetten.

€ 1.667,00

14. Families in Gambia (Gambia)
€ 1.360,00
voorgedragen door: Piet Meurkens
De gezinnen zijn arm en kinderrijk en hun toekomstperspectief is niet al te best. Door scholing en cursussen
te betalen wordt geprobeerd dit te veranderen. Het project is zelfstandig en wordt sinds 1995 geleid door
Henk en Hennie Meeuwis.
15. Stichting Malang (Indonesië)
€ 1.581,00
voorgedragen door: Cocky van de Laar
Het doel is om weeskinderen op Java een opleiding laten volgen, zodat ze een goede toekomst tegemoet
gaan en voor zichzelf een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.
De stichting Malang is gevestigd in Hoogeloon.
16. Stichting Duofiets Vessem i.o. (Nederland)
€ 1.983,00
voorgedragen door: Ans van Aaken
Er wordt op duofietsen gefietst met ouderen uit Vessem, bewoners van woonzorgboerderij D’n Bolle Akker
en/of bewoners van verzorgingshuis Groenendaal. Het voorkomt eenzaamheid, bevordert de integratie en
sociale contacten tussen vrijwilligers en gasten.
Het proefproject verloopt buitengewoon succesvol en de gasten zijn buitengewoon enthousiast. Bij zes bedrijven in de regio zijn de fietsers welkom voor een gratis kopje koffie of thee.
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17. Home of Change Nederland (Zuid Afrika + Tajikistan)
€ 1.236,00
voorgedragen door: Annie van Liere – van Wijk
Home of Change biedt vrouwen en kinderen, die risico lopen verhandeld te worden of gevangen zitten in het
web van mensenhandel, hedendaagse slavernij of gedwongen prostitutie, veiligheid en vrijheid in hun eigen
omgeving.
Het opvanghuis in Zuid-Afrika biedt o.a. werkvoorziening voor deze vrouwen en kinderen. De donatie wordt
besteed aan pakketjes met toiletspullen, eten en voorbehoedsmiddelen voor de meisjes op straat. Ook
wordt er nieuw materiaal gekocht voor het moestuinproject. In Tajikistan biedt het opvanghuis medische
zorg, psychische hulp en ondersteuning om een nieuw leven op te bouwen. Het geld wordt besteed aan de
huisbakkerij en er zal materiaal worden gekocht voor het naaiproject.
18. Onderwijs aan nonnenmeisjes in de Himalaya (Nepal)
€ 1.648,00
voorgedragen door: Dick de Ruiter
Sinds 2013 onderwijst Bernice Baardman een aantal maanden per jaar Engels en rekenen aan nonnenmeisjes
in de Tsum-vallei in de Nepalese Himalaya, vlak bij de Tibetaanse grens. In dit kloostertje wonen 8-10 meisjes
in de leeftijd van 8 tot 20 jaar die met hun Boeddhistische opleiding bezig zijn. Naast leren lezen en schrijven
in hun moedertaal ontvangen ze verder geen onderwijs. Het toerisme in deze authentieke vallei zal de komende jaren toenemen; ook zullen de nonnen later met geld moeten kunnen omgaan. Engels spreken en
rekenen zijn essentiële vaardigheden die ze later in hun leven nodig hebben.
19. Opfriscursus onderwijspersoneel Dhading (Nepal)
€ 1.648,00
voorgedragen door: Els Wagenmakers
Sinds 2007 steunt Stichting Veldwerk de gemeenschappen Nalang en Salang in Dhading. Dit gebeurt onder
meer door het opzetten en ondersteunen van onderwijscentra waar jonge kinderen terecht kunnen voor opvang en onderwijs. Door het ondersteunen van het personeel krijgen de kinderen toegang tot gratis onderwijs, dagelijks een lunch en worden ze op een prettige wijze voorbereid op het onderwijs in de basisschool.
20. Tumaini Children’s Foundation (Tanzania)
€ 1.619,00
voorgedragen door: Lia Gerdingh
De stichting helpt de kinderen die in het weeshuis Tuchifo in armoedige omstandigheden leven.
Zij wil hen een kans geven op een leven met veilig onderdak, gezonde voeding, medische zorg en toegang tot onderwijs.

21. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid (Nederland)
€ 1.868,00
voorgedragen door: Lia van Limpt
Gentherapie is een veelbelovende therapie voor mensen met het syndroom van Usher. Deze mensen hebben
te kampen met een combinatie van doofheid/ernstige slechthorendheid en blindheid/ernstig slechtziendheid. Deze combinatie heeft een grote impact op alle facetten van het dagelijks zelfstandig kunnen functioneren.

Een uitgebreidere beschrijving is te vinden op de posters, in het Praathuis en de entree van de kringloopwinkels, of op onze website www.jacobushoeve.nl.
Daarnaast zal de commissie Goede Doelen zich nog beraden over presentaties van de projecten in 2017.
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VERJAARDAGEN
Januari
1 Corrie Pluijms
3 Agnes Theunissen
8 Cocky van de Laar
9 Heidi Henst
11 José van de Elsen
13 Ans van Wijk-Drijver
17 Mieke Monod de
Froideville
21 Henk van Dal
21 Trees van Vliet
25 Jeanette Bolle
25 Clare Fox
27 Willem Schoon
Februari
3 Els Beeftink
3 Cor Oppers
10 Mia Brouwers
11 Br. Albertus Weiss
15 Peter Boerekamp
16 Dirk van Liere
19 Joke Verhoeven
27 Jeanne Hems
Maart
3 Piet Meurkens
5 Lia Gerdingh
5 Minush Pijnenburg
11 Dimphie van Ham
12 Henny Houben
13 Tanja Abel
13 Ton van Rooij
20 Trudie Alberts
22 Mat Theunissen

AGENDA

COLOFON

Samen voor de Voedselbank
6 t/m 15 december 2016

Klein Hoefblad is het contactblad voor de vrijwilligers van de
Jacobushoeve en wordt circa
vier keer per jaar uitgegeven.

Kerstmarkt
10 december 2016
11:00-16:00 uur
Sluiting
Vrijdag 23 december t/m
maandag 2 januari 2017
Nieuwjaarsbijeenkomst
Maandag 9 januari 2017
15:-00-18:00 uur
Voorjaarsvergadering
Maandag 8 mei 2017
14:00 uur
Filmavonden 2017
12 januari
9 februari
9 maart
13 april
11 mei

SOCIAL MEDIA
Onze website is vernieuwd:
neem eens een kijkje.
Ook is de Jacobushoeve te
volgen op:
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Jacobushoeve
Jan Smuldersstraat 4
5512 AZ Vessem
telefoon: 0497 592 059
e-mail: info@jacobushoeve.nl
www.jacobushoeve.nl

Redactie:
Anneke Maas
Debora Stuiver
Marianne Som
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Als je een bijdrage hebt voor
het volgende nummer dan
graag inleveren bij een van de
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