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Ga mee naar Tanzania! 

In deze nieuwsbrief bieden we je onder 
andere de mogelijkheid om mee te gaan naar 
Tanzania. SWAP ondersteunt de Florentina 
Foundation, een stichting waarbij collega 
Dick Kors betrokken is. Wil je naar 
Tanzania, om daar de handen uit de mouwen 
te steken voor het Elisabeth Center, een 
school voor 450 kinderen?  

Kijk snel op pagina 2 
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Florentina Foundation 

Onze collega Dick Kors is betrokken bij de Florentina 
Foundation. Dat is een stichting die zich inzet voor 
onderwijs en medische zorg van kinderen in Afrika. Zo 
heeft de stichting een school gebouwd in Kolila Village. 
Dat is een dorp in Tanzania waar tot dat moment geen 
school was en waar veelal traditionele Maasai stammen 
wonen. Ruim 450 kinderen gaan nu naar het Elisabeth 
Center: een kleuter- en basis- en middelbare school. De 
school behoort tot de besten van Tanzania. Om 
uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan zijn er bij de 
school allerlei inkomsten-genererende projecten zoals een 
boerderij, een kostschool en een tweetal pensions waar 
bijna 60 pubers verblijven. Recent heeft het bestuur van 
SWAP besloten voor € 10.000 bij te dragen voor de bouw 
van twee toiletgebouwen bij de pensions, waar meisjes en 
jongens gescheiden naar het toilet kunnen. Meer info 
vindt je op de site: www.florentinafoundation.org 

 

 

 

Wil je mee naar 
Tanzania?  

Geef je op voor 
de support-trip! 

 Wil je mee op supporttrip naar het 
Elisabeth Center? 

Dat kan. De Florentina Foundation organiseert al voor 
het tiende jaar supporttrips naar de school, waar je 
werkt aan diverse projecten in en rond de school.  

De trip duurt een week en kost normaal € 2.600 inclusief 
€ 500 donatie aan de stichting. Die wordt echter gedekt 
door de gift van SWAP, dus je betaalt zelf  € 2.100.  

De week bestaat uit 4-5 dagen waarop je meehelpt met 
de bouw van het toiletgebouw, gecombineerd met 
uitstapjes waarin veel mogelijkheden zijn om de locale 
bevolking te ontmoeten. Ook is er een safari in het 
programma opgenomen (bij de prijs inbegrepen, net als 
het vliegticket). De eerstvolgende supporttrip staat in 
april 2019 in de planning. Wil je mee? Neem contact op 
met Dick Kors via dick.kors@apg.nl of 06-34020751 

Dit is niet een door SWAP georganiseerde reis, zoals 
eerder naar India. De organisatie ligt volledig bij de 
Florentina Foundation. 
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     Thai Child Development 

Deze stichting zet zich onder leiding van Rosalie Tieges 
al 16 jaar in voor de kansarme jeugd in afgelegen, 
Thaise berggemeenschappen. De stichting regelt dat 
aangepaste medische zorg en onderwijs ook beschikbaar 
is voor kinderen met een handicap, leerstoornissen of 
sociale problematiek. TCD zorgt voor medicijnen en 
medische hulp enn zorgt voor vervoer als de kinderen 
voor een operatie naar de stad moeten. Het hele bestuur 
was erg enthousiast over het project Sportveld Educatie 
bij de Speciale School. Voor € 7.000 dragen we bij aan 
de realisatie van een sportveld, inclusief overdekte 
ruimte en sportartikelen. Rosalie vertelde ons er, via 
video, meer over tijdens de lunchbijeenkomst aan de 
Basisweg. Wil je meer weten over TCD? Bekijk dan hun 
website: www.thaichilddevelopment.org 

   

 

 

 

 

 

Stichting Papoeajeugd naar School 

Deze stichting bestaat al sinds 1986 en financiert of 
realiseert onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in 
West-Papoea. We sponsoren PJNS voor een bedrag van  
€ 5.000 voor de aanschaf van de gereedschapskisten voor 
leerlingen op een Technische School in Merauke.  Na 
afronding van hun praktijkopleiding beschikken ze dan 
over eigen gereedschap én de kennis en ervaring waarmee 
ze hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. 
Jan Heijs, voorzitter van PJNS, en Marjolijn Veeger gaan 
tijdens de lunchbijeenkomst in Heerlen en op Symphony 
in op het project. Overigens is dit niet eerste keer dat we 
PJNS ondersteunen. Dat deden we ook al in 1997 en in 
2013. Zie voor meer info over PJNS de website: 
www.pjns.nl 
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Jardin 901 

In onze nieuwsbrief van vorig jaar september lieten we 
jullie weten Stichting Un Abrazo Para Los Amigos in 
Argentinië te sponsoren. Voor € 7.000 zouden er 2 nieuwe 
glijbanen, 1 nieuwe schommel en een speelhuis worden 
aangekocht voor het opknappen en renoveren van een 
peuter- en kleuterschool, Jardin 901 in Azul. Eerder dit 
jaar bleek echter dat niet alle speeltoestellen geplaatst 
konden worden bij de school, omdat de oude toestellen 
niet verwijderd mochten worden van de Argentijnse 
overheid. Na wat alternatieven besproken te hebben, is in 
overleg met de stichting afgesproken om voor € 5.000 aan 
speeltoestellen te plaatsen en de overige € 2.000 terug te 
storten naar SWAP. Meer over de stichting op hun 
website: www.abrazoamigos.nl 

 

 

  

 

Wanna’Help 

In juni hebben we besloten een nieuw project van 
Wanna'Help te ondersteunen. We willen graag met  
een donatie van € 10.000 het mogelijk dat het project 
Casa Kiwi hun ‘familie-huis’ kan uitbreiden en 
renoveren. In dit familiehuis krijgen verwaarloosde en 
getraumatiseerde kinderen een goede opvang, zien de 
adoptiemoeders op een verantwoorde manier op hen toe 
en begeleiden zij de kinderen op een professionele wijze. 
Op deze manier geven ze de kinderen een onbezorgde 
jeugd, die ze daarvoor niet gekend hebben. Tijdens de 
lunchbijeenkomst op de Basisweg hebben we jullie het 
één en ander laten zien over het project. In Heerlen 
komt Oana Cipca, de voorzitter van Wanna’Help, 
uitgebreid vertellen over Casa Kiwi. Kijk op de website 
van Wanna’Help: www.wannahelp.org 

Dit project zal ook centraal staan tijdens onze 
December acties 
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Jaarcijfers 2017 & Jaarbericht 
 
We hebben de jaarcijfers over 2017 vastgesteld. Vorig jaar hebben we ruim € 15.500 aan donaties mogen ontvangen. Daarbij 
zagen we over alle drie de vestigingen van APG een toename van het aantal donateurs. Verder kreeg SWAP veel eenmalige 
donaties, vooral uit acties als de India-reis begin 2017, de cupcakeactie en de kerstpakkettenactie eind 2017. We hopen 
natuurlijk dat het aantal vaste en eenmalige donateurs blijft groeien. En zullen daar zeker aan proberen bij te dragen door 
onze acties en het ondersteunen van mooie projecten.  Lees meer over de financiële balans en onze activiteiten in ons 
jaarbericht 2017, op intranet via https://teamapg/Project/SWAPAPG (helaas niet beschikbaar voor Asset Management) of 
op onze website www.stichtingswap.nl. 
 

Wijzigingen in het bestuur 
 
Tot onze spijt kondigde Stephan Schüller eerder dit jaar aan te stoppen met het bestuurslidmaatschap van SWAP. Op 1 juli 
2018 heeft Martijn Olthof zijn voorzittersrol overgenomen. Yardena is vanaf die datum de secretaris van het SWAP-bestuur 
geworden. Hoe kijkt Stephan terug op zijn zes jaar SWAP? 
 
“Fantastisch wat je met een paar duizend euro in een ontwikkelingsland kunt bereiken. Dat heb ik de afgelopen zes jaar als 
voorzitter van SWAP mogen ervaren.  
 
Bij mijn start als voorzitter van SWAP, werkten we intensief samen met HomePlan. SWAP financierde via HomePlan de 
realisatie van huizen in de sloppenwijken van Mexico-stad. APG medewerkers werden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan 
zogenoemde bouwreizen om samen met Mexicaanse studenten deze huizen ook daadwerkelijk te bouwen. Een inspirerende ervaring 
omdat de toekomstige elite van Mexico hiermee in aanraking wordt gebracht met de armoede in eigen land (geen vanzelfsprekendheid 
door de kloof tussen arm en rijk!). Voor mij vormde de samenwerking met een professionele organisatie als HomePlan ook een 
leerzame start in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking. 
 
Terecht maakte HomePlan in die tijd een snelle groei door. Daardoor werd de bijdrage van SWAP wel steeds kleiner. Als Bestuur 
hebben we toen besloten om weer projecten van kleinere stichtingen te gaan financieren. Dit om meer direct van betekenis te kunnen 
zijn in ontwikkelingslanden en daar ook (met name via lunchbijeenkomsten) direct terugkoppeling aan te kunnen geven aan jullie 
als donateurs. Tegelijkertijd betekende dit ook een zwaardere verantwoordelijkheid voor ons als Bestuur om projectaanvragen kritisch 
te beoordelen (aan de hand van voorwaarden). We hebben hierbij het gebruik geïntroduceerd om de projectaanvragers bij ons aan 
tafel uit te nodigen voordat we akkoord gaan met de financiering. Een methode die mij goed is bevallen. Een project in een 
ontwikkelingsland realiseren verloopt namelijk nooit zoals gepland. Een bouwvergunning wordt ingetrokken, cash geld is in de regio 
niet te verkrijgen en moet de grens over met alle risico’s van dien, de aannemer heeft andere prioriteiten. Het helpt dan als je de 
projectaanvragers recht in de ogen hebt aangekeken. Mede hierdoor kan ik met trots terugkijken op een periode waarin alle projecten 
die we zijn gestart als SWAP Bestuur ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd, of in incidentele gevallen dat het geld is teruggekomen. Al 
moet ik toegeven soms wel eens in de piepzak gezeten te hebben. 

Trots ben ik ook op het feit dat we als SWAP in 2017 een Campus Challenge in India hebben georganiseerd. We hadden een tweetal 
projecten bij een Indiaas opvanghuis voor gehandicapte kinderen gerealiseerd. Dit gaf ons als SWAP Bestuur het vertrouwen om de 
samenwerking een stap verder te brengen. In 2017 is een groep van 12 APG’ers, inclusief mijzelf, naar India afgereisd. Een 
onvergetelijke ervaring waarbij we in een week tijd vier huizen hebben opgeknapt, geconfronteerd zijn met de armoede in India en 
warme vriendschap met elkaar hebben opgebouwd.  
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In 2018 is nog een tweede groep naar India geweest en daarmee zijn alle kinderhuizen op de campus opgeknapt. Inmiddels is het 
SWAP Bestuur bezig om een soortgelijke reis naar een andere bestemming te organiseren. Fantastisch dat we APG’ers op deze 
manier in aanraking kunnen brengen met de werkelijkheid in ontwikkelingslanden. 

Een laatste ontwikkeling, waar ik met plezier op terugkijk, is dat SWAP steeds meer een stichting van alle APG’ers is geworden. 
Zes jaar geleden bestond SWAP hoofdzakelijk uit donateurs en bestuursleden vanuit Cordares. Inmiddels heeft SWAP een Bestuur 
met vertegenwoordigers van alle drie de Nederlandse APG vestigingen en is het aantal donateurs vanuit Heerlen en Symphony 
stijgende. Het donateursaantal is gedurende alle reorganisaties binnen APG stabiel gebleven. Ik hoop dat de komende jaren meer 
APG’ers gaan inzien hoeveel je met een kleine bijdrage in ontwikkelingslanden kunt betekenen. 
 
Dank jullie wel donateurs en collega bestuursleden. Het was een geweldige ervaring. Ga door met het financieren van kleine 
projecten. Het lijkt soms een druppel op een gloeiende plaat. Maar voor een kleine groep mensen zijn jullie van grote betekenis.” 
 
We zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wil je meer weten over wat het inhoudt deel uit te maken van ons bestuur? 
Bel dan met één van de bestuursleden of loop eens langs. We zijn graag bereid je meer te vertellen. 
 

Lunchbijeenkomsten 
 
Net als voorgaande jaren praten we je tijdens een lunchbijeenkomst graag weer bij over de projecten die SWAP het afgelopen 
jaar heeft ondersteund. We willen niet alleen vertellen, we laten je ook foto’s en filmpjes zien, die illustreren wat we met de 
diverse projecten bereikt hebben. 
 
Voor elke bijeenkomst hebben we minstens twee gastsprekers uitgenodigd. Eén gastspreker is een collega en ook één 
medewerker van de organisaties die we ondersteund hebben uitgenodigd. Zij kunnen, méér en nog gepassioneerder dan wij, 
vertellen over de impact die een project heeft op de gemeenschap waar zij in en voor werken. 
 
De lunchbijeenkomst op de Basisweg was op 22 oktober. Daar vertelde onze collega Roberto Nonnis over zijn ervaringen op 
de Campus Challenge in India, waar hij samen met een aantal andere collega’s twee kinderhuizen heeft opgeknapt. En 
hadden we via facetime contact met Rosalie Tieges van Thai Child Development. 
 
Kom jij ook naar de bijeenkomst in Heerlen of op Symphony? Laat het ons dan d.m.v. een e-mail (swap@apg.nl) weten. Dan 
kunnen we bij het bestellen van de broodjes ook met jouw komst rekening houden. 
 

9 november; 12.00 – 13.00 
Heerlen, Vergadercentrum: Heuvelland 

 Oana Cipca (Wanna Help, Roemenie)  
 Jan Heijs en Marjolijn Veeger (PJNS, Papoea) 
 Jennyfer Peters (Friends Indeed, India) 

12 november; 11.45 – 13.00 uur 
Amsterdam Symphony, Auditorium 

 Ruud van der Maaten, Jacqueline Dunnink (Beetje 
Beter, Cambodja) 

 Jan Heijs en Marjolijn Veeger (PJNS, Papoea) 
 Michael Bosman (Fiends Indeed, India) 

 
Namens het SWAP bestuur, hartelijk aan iedereen voor jullie bijdrage en inzet! 
Martijn, Debbie, Yardena, Ramon, Mariëtte, Roel, en Jos 
www.stichtingswap.nl 
 


