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Ga mee naar Roemenië! 

In deze nieuwsbrief bieden we je onder 

andere de mogelijkheid om mee te gaan naar 

Roemenië. SWAP ondersteunt de Stichting 

Wanna’Help. Wil je naar Roemenië, om daar 

te gaan klussen voor Casa Kiwi, een 

opvanghuis voor 30 verwaarloosde en 

getraumatiseerde kinderen? 
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Wanna’Help Roemenië: laten we 

gaan klussen! 

In Roemenië ondersteunt SWAP de organisatie 

Wanna’Help. Een organisatie die zich inzet voor opvang 

van verwaarloosde en in de steek gelaten (wees)kinderen. 

Zo is door SWAP al eerder een bijdrage geleverd aan de 

renovatie van een ziekenhuis in Tarnaveni. 

Dit jaar is Casa Kiwi aan de beurt. Casa Kiwi is een 

opvanghuis voor verwaarloosde en getraumatiseerde 

kinderen in het plaatsje Targu Mures. In dit “familiehuis” 

worden de kinderen professioneel begeleid en wonen ze in 

een veilige omgeving. Momenteel ontvangen 30 kinderen 

zorg via Casa Kiwi. 12 kinderen wonen in het huis Casa 

Kiwi zelf en 21 andere kinderen verblijven onder 

begeleiding van Casa Kiwi in lokale pleeggezinnen. 

De kinderen die in Casa Kiwi verblijven zijn enerzijds 

tussen de 5 en 9 jaar en anderzijds tussen 14 en 16 jaar. 

Voor die laatste groep, die langzaam maar zeker ook 

werkt aan een zelfstandig leven, is het belangrijk dat ze 

een aparte ruimte krijgen en daarmee ook meer privacy. 

Wil je mee naar 

Roemenië? 

Geef je op voor 

de support-trip!

Dit jaar zal SWAP een financiële bijdrage van € 10.000 

leveren aan de uitbreiding van Casa Kiwi zodat deze 

tieners een aparte ruimte ter beschikking krijgen. Een 

bijkomend voordeel is dat er daardoor ook meer 

kinderen opgevangen kunnen worden in Casa Kiwi. 

Maar net als bij eerdere projecten wil SWAP niet alleen 

financiële hulp bieden maar ook een bijdrage leveren in 

de vorm van “handjes” die meehelpen aan deze 

uitbreiding van Casa Kiwi. 

Momenteel wordt er een reis voorbereid naar Casa Kiwi 

zodat APG-ers zelf kunnen meehelpen bij de afrondende 

werkzaamheden m.b.t. de uitbreiding van Casa Kiwi. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan verfwerkzaamheden. ››› 
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››› Die reis zal naar grote waarschijnlijkheid gepland 

worden van 14 t/m 21 september. De reis en 

verblijfkosten zijn uiteraard voor de deelnemers zelf. 

Het bestuur van APG steunt dit initiatief van harte en 

wil weer, net zoals bij voorgaande SWAP reizen, de 

helft van de benodigde (vakantie)dagen sponsoren. 

Via diverse bijeenkomsten en informatie op het intranet 

van APG is recent al bekendheid gegeven aan deze reis. 

Mocht je die gemist hebben en geïnteresseerd zijn, stuur 

dan een mail naar SWAP@apg.nl. 

Update uit Tanzania 

Collega Dick Kors was medio april bij het Elisabeth 

Center in Tanzania met een groep enthousiaste klussers! 

Ze werken hier aan de door SWAP gefinancierde 

toiletgebouwen voor de kostschool. Zoals we in de 

nieuwsbrief van vorig jaar oktober al meldden heeft 

SWAP hiervoor €10.000 gedoneerd. De kostschool helpt 

het Elisabeth Center, een school voor 450 kinderen, om 

uiteindelijk op eigen benen te staan. 

Meer foto’s en verhalen binnenkort op intranet! 

Aanleg sportruimte en sportveld via 

Thai Child Development Foundation

Al meer dan 15 jaar helpt de Thai Child Development 

Foundation kansarme kinderen. TCDF zorgt dat er 

aangepaste medische zorg en onderwijs beschikbaar is 

voor kinderen met lichamelijke beperkingen, 

leerstoornissen of sociale problemen. 

Dankzij de donatie van SWAP van € 7.000 heeft TCDF 

een sportruimte kunnen bouwen en een sportveld kunnen 

aanleggen. Het team en de kinderen van TCDF zijn 

ongelooflijk blij met het resultaat! Iedere dag wordt er 

gym- en yogales gegeven in de binnenruimte. En buiten 

op het sportveld zijn de kinderen aan het basketballen, 

voetballen en batmintonnen! Zie de foto’s van het 

resultaat! Namens alle kinderen en het hele team in 

Thailand ontzettend bedankt voor jullie steun! Wil je 

meer weten over TCDF? Bekijk dan hun website: 

www.thaichilddevelopment.org
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Plaatsen speeltoestellen via Un 

Abrazo Para Los Amigos 

In onze eerdere nieuwsbrieven berichtten we jullie dat we 

Stichting Un Abrazo Para Los Amigos in Argentinië 

sponsoren. Voor € 5.000 zijn er speeltoestellen aangekocht 

voor een peuter- en kleuterschool. Zoals je op de foto’s 

kunt zien, zijn de kinderen dolenthousiast en willen zij 

alleen nog maar in het speelhuis en van de glijbaan! 

Namens de kleine amigos: muchas gracias! Meer over de 

stichting op hun website: www.abrazoamigos.nl

Mogelijk nieuw project via 

Himalaya Resources 

Stichting Himalaya Resources steunt projecten van 

Indiase organisaties die zich richten op verbetering van 

leefomstandigheden van de lokale bevolking in de 

Himalaya en de verrijking van de natuur. 

Himalaya Resources steunt momenteel een project met 

als doel het verbeteren van de inkomenspositie van 

kleine boerinnen door het herintroduceren en promoten 

van traditionele zaden en gewassen. Het netwerk van 

boerinnen wordt uitgebreid en er wordt gewerkt aan het 

creëren van een afzetmarkt voor deze biologische 

producten in de regio en in Delhi. 

SWAP vindt dit om diverse redenen een heel mooi 

project, en heeft aan Himalaya Resources gevraagd een 

business case op te stellen, om meer zekerheid te hebben 

over de haalbaarheid van dit project. Wij houden je op 

de hoogte of SWAP dit project zal gaan steunen. Check 

hiervoor regelmatig onze website! Kijk op de website 

van Himalaya Resources: www.himalaya-resources.nl/
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Campus Challenge India groeit letterlijk door 

Zowel in 2017 als in 2018 is een groep APG-ers naar de Campus in India gegaan om daar de woningen van de kinderen die op 

de Campus verblijven op te knappen. De woningen werden door APG-ers van binnen en van buiten van een kleurrijke lik verf 

voorzien zodat alles er weer top uitzag. Het materiaal werd middels een financiële bijdrage door SWAP verzorgd. 

Onze collega’s konden ter plekke ervaren wat een bijzondere plek de Campus voor deze 

kinderen is. De Campus bevat naast de woonverblijven voor de kinderen ook nog andere 

gebouwen. Zo is er een school waar de kinderen onderwijs volgen om zo goed voorbereid te 

worden op vervolgonderwijs buiten de Campus. Er is een klas waar blinde kinderen les 

krijgen in braille en dove kinderen leren er gebarentaal. Er is een naaiatelier waar meisjes 

zich dit vak eigen maken zodat ze later een inkomen kunnen verdienen als naaister. Verder 

is er een werkplaats waar protheses gemaakt worden. De mannen die dit doen zijn zelf 

gehandicapt en afhankelijk van een prothese. Ze hebben zich dit vak eigen gemaakt en 

maken nu voor anderen, ook buiten de campus, protheses. 

Het medisch centrum, inclusief fysiotherapie, zorgt voor medische zorg op de campus 

maar ook voor inwoners in de omliggende dorpen. Kinderen worden bijvoorbeeld 

opgehaald voor fysiotherapie of orthopedie. Ook de ambulante hulp mag absoluut niet 

vergeten worden die door het medisch centrum geboden wordt aan de gehandicapte 

kinderen in de dorpen buiten de Campus. Kinderen die te zwaar gehandicapt zijn om 

op de Campus te verblijven kunnen op deze wijze wel voorzien worden van 

noodzakelijke medicatie of hulpmiddelen en worden ouders van advies voorzien. Mede 

door deze ambulante hulp is in kaart gebracht welke gehandicapte kinderen zich in de 

dorpen bevinden en wordt hun welzijn bewaakt. En natuurlijk zijn er de gezamenlijke ruimtes waaronder de eetzaal waar 

gezamenlijk gegeten wordt. 

Maar de Campus ontwikkelt zich dus steeds verder. Zoals de titel al aangeeft, de 

campus groeit letterlijk door. In 2018 zijn de eerste stappen gezet om een gebied 

op de campus geschikt te maken om daar gewassen te gaan verbouwen. Doel is 

om voor een gedeelte in de voedselvoorziening van de Campus zelf te voorzien. 

Elke dag moeten toch zo’n 200 monden gevoed worden! Daarnaast kunnen 

jongeren worden opgeleid tot plantenkweker en kunnen ook planten en kruiden 

gekweekt worden voor de verkoop. 

De APG-ers die in 2018 ter plekke waren, 

waren er al getuige van hoe een stuk land afgebakend werd en welke plannen er waren 

bedacht door Bert, een Nederlander met een agrarische achtergrond, die ter plekke 

alles coördineerde. Later dat jaar werd inderdaad de grond omgeploegd en werden 

diverse gewassen geplant met een rijke oogst tot gevolg. Momenteel wordt de 

landbouwgrond verder uitgebreid, is een nieuw stuk land omgeploegd en ingezaaid. 

Ook wordt de kas verder afgebouwd en is een docent aangenomen voor de 1e training 

van de jongeren die hierin verder opgeleid worden. 

Maar naast verdere ontwikkeling van de Campus moet dat wat er al is bijgehouden worden. De 

keuken is nu aan onderhoud toe. Hiervoor worden nu de plannen gemaakt. 
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Opbrengst kerstactie 2018 

Net als in 2017 heeft SWAP in december 2018 een cup cake-actie gehouden. Ook deze keer is er een flink bedrag aan contant 

geld en via overschrijving gedoneerd. En mede dankzij deze actie mochten we een aantal nieuwe donateurs verwelkomen. In 

totaal heeft de cup cake-actie een bedrag van € 3.458,58 opgeleverd. Wij zijn hier heel blij mee! 

Ook afgelopen jaar was het mogelijk om (een deel van) je kerstpakket te schenken aan SWAP en van deze mogelijkheid is 

wederom veel gebruik gemaakt. De schenkingen via de kerstpakketten heeft € 1.095 opgebracht. 

In totaal heeft de kerstactie € 4.553,58 opgeleverd. SWAP vult dit bedrag aan tot € 10.000 voor de donatie aan Casa Kiwi in 

Roemenië. Wij willen jullie hartelijk bedanken voor jullie support! 

Wijzigingen in het bestuur 

Met groot genoegen kunnen wij jullie mededelen dat het bestuur is versterkt met twee leden. Roberto Nonnis is eind januari 

toegetreden tot het bestuur en Gerard Luypaers is sinds maart bestuurslid. Hieronder stellen beide kersverse bestuursleden 

zich voor. 

Introductie Roberto Nonnis 

Ik ben Roberto Nonnis, 47 jaar, alleenstaand en woonachtig in Amsterdam. Ik ben sinds juli 2000 in 

dienst bij APG en op dit moment ben ik werkzaam als Risk Controller bij Group Risk & Compliance. 

Ik heb twee keer deelgenomen aan een bouwreis met SWAP. De eerste keer was in 2012, toen SWAP 

een project van Stichting Homeplan steunde. Samen met een aantal APG-collega’s en een aantal andere 

sponsors van Homeplan hebben wij een aantal houten huisjes gebouwd voor de allerarmsten in de buurt 

van Mexico City. De tweede keer was in 2018, toen SWAP een project van Stichting Friends Indeed 

steunde. Op een campus in het oosten van India, waar kinderen met een beperking wonen, zorg en onderwijs krijgen, heb ik 

samen met 6 collega’s een aantal kinderverblijven geschilderd. 

Beide reizen hebben op mij een onvergetelijke indruk gemaakt en toen zich eind 2018 de kans voordeed om bestuurslid van 

SWAP te worden, heb ik mij direct aangemeld. Ik hoop samen met de andere bestuursleden nog meer collega’s enthousiast te 

maken voor SWAP, zodat wij nog meer mooie projecten kunnen steunen, waardoor wij kansarme mensen de kans op een 

betere toekomst kunnen bieden. 

Even voorstellen: Gerard Luypaers 
Sedert 1997 werk ik bij APG, nou ja, de eerste jaren dan bij het ABP. Ik ben geboren en getogen in 

Roermond maar o.a. door het werk ben ik al in 1993 verhuisd naar “het zuiden” en woon ik nu in 

Landgraaf. Ik ben getrouwd met Riet en heb twee dochters die momenteel respectievelijk in Groningen en 

Maastricht studeren. 

Ik werk bij SIS en de laatste jaren liggen mijn werkzaamheden op het gebied van Business Continuity 

Management. Ik hou me dus bezig met de continuïteit van de APG organisatie in het algemeen en die van 

SIS in het bijzonder zodat SIS na een calamiteit in 1 van de datacenters er voor kan zorgen dat APG haar diensten naar de 

Fondsen en deelnemers toe, snel kan voortzetten. ››› 
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››› Een aantal jaren geleden ben ik met SWAP in aanraking gekomen, met name door de communicatie over de eerste reis die 

naar de Campus in India georganiseerd werd. Ik heb me toen (pas) als donateur aangemeld. Door de verhalen van de collega’s 

die naar India waren gegaan begon het bij mij ook te kriebelen en was ik vastbesloten om, indien er een tweede reis 

georganiseerd zou worden, ik me hiervoor zou aanmelden. En die 2e reis kwam er en ben ik in januari 2018 meegegaan naar 

India. Het was een hele bijzondere ervaring. Deze ervaring heeft er toe geleid dat ik meer wilde gaan doen op dit gebied. Toen 

begin dit jaar een plek in het bestuur beschikbaar kwam was het voor mij meteen duidelijk dat dit de uitgelezen mogelijkheid 

was om dit te realiseren. SWAP is een bijzondere stichting die met kleine financiële ondersteuning grote dingen bereikt bij 

kleine projecten. En ik denk dat vooral de combi, die SWAP mogelijk maakt, heel goed is: naast financiële ondersteuning ook 

het leveren van “handjes” door APG-ers zelf mee te laten helpen bij de gekozen projecten. Want daarmee wordt het bedrag in 

feite verveelvoudigd! 

Ramon Kools stopt als SWAP bestuurslid 

Ramon Kools heeft recent besloten om na meer dan 6 jaar te stoppen als SWAP bestuurder. We willen bij deze Ramon van 

harte bedanken voor zijn tomeloze inzet voor SWAP en de goede doelen die SWAP ondersteunt! 

Ramon was onder andere verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand van 

SWAP. Maar Ramon was ook vooral uitermate betrokken bij de goede doelen en organiseerde 

de sponsoring van meerdere projecten van organisaties gevestigd in de regio Heerlen. 

Hieronder de stichting Wanna’Help die zich inzet voor weeskinderen in Roemenië, de stichting 

Un Abrazo Para Los Amigos, die kinderen ondersteunt in Argentinië, en Diouma, een stichting 

die projecten voor scholieren in Senegal financiert. Ten slotte zijn we Ramon uitermate 

dankbaar voor het op de kaart zetten en houden van SWAP in Heerlen! Hierbij werd de hele 

familie ingezet bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse cupcake actie! Ramon, we zullen je missen! 

Bijeenkomsten 

Op 1 maart en 18 april hebben we bijeenkomsten gehouden over de support trip naar Roemenië. Tijdens deze bijeenkomsten 

heeft Oana Cipca van Wanna’Help het project Casa Kiwi toegelicht. Een aantal collega’s is zeer enthousiast en heeft al 

aangegeven zeker mee te gaan! 

Ben je geïnteresseerd maar was je niet in de gelegenheid om naar de bijeenkomsten te komen? Hieronder staan per locatie de 

contactpersonen waar je je kunt aanmelden als je wilt deelnemen aan de reis of als je meer informatie wilt hebben. 

• Symphony: Mariette Botes en Martijn Olthof 

• Basisweg: Yardena Brouwer en Roberto Nonnis 

• Heerlen: Gerard Luypaers en Shanmukha Masapu 

Verder willen we vóór de zomervakantie lunchbijeenkomsten organiseren waarin we jullie kunnen bijpraten over de projecten 

die SWAP ondersteunt. We zullen jullie tijdig de uitnodiging toesturen. Houd ook het intranet en onze site in de gaten! 

Namens het SWAP bestuur, hartelijk dank aan iedereen voor jullie bijdrage en inzet! 

Martijn, Debbie, Yardena, Ramon, Mariëtte, Roel, Jos, Roberto en Gerard 

www.stichtingswap.nl


