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Nieuwsbrief 
In de tweede nieuwsbrief van dit jaar laten we je 

kennismaken met enkele nieuwe stichtingen. 

Stichtingen die qua activiteiten en projecten 

goed bij de filosofie van SWAP passen en 

waaraan we een donatie verstrekt hebben of nog 

gaan verstrekken. 

Covid-19 beheerst al geruime tijd ons leven en 

ook de stichtingen waarmee we contact hebben, 

melden dat zij hun activiteiten daarom meer 

hebben gericht op het ondersteunen van de 

bevolking door het verstrekken van 

voedselpakketten. Daarnaast nog leuk nieuws 

over enkele bijzondere donaties. 

We wensen je veel leesplezier! 

Namens het SWAP-bestuur, hartelijk dank voor 

je bijdrage en steun! 

Martijn, Debbie, Yardena, Mariëtte, Jos, Roberto, 

Gerard en Shanmukha 

Stichting Sammy 
In mei heeft het bestuur van SWAP kennis 

gemaakt met Stichting Sammy. Deze stichting is 

genoemd naar het zoontje van de oprichtster 

dat tijdens een familiebezoek aan Egypte op 2-

jarige leeftijd is verongelukt. De stichting zet zich 

in voor de bevolking van de provincie Fayoum in 

Egypte en werkt hierbij nauw samen met De 

Woestijnroos. De Woestijnroos heeft een 

school voor gehandicapte kinderen opgezet in 

Fayoum. Naast het feit dat Stichting Sammy elk 

jaar weer voedselpakketten uitdeelt aan de 

bevolking van Fayoum, steunt de stichting ook 

projecten van De Woestijnroos. Zo heeft de 

stichting o.a. financieel bijgedragen aan de bouw 

van klaslokaaltjes, toestellen voor de speeltuin of 

afdaken voor de broodnodige schaduw voor de 

kinderen. In 

maart dit jaar is 

Egypte echter 

getroffen door een hevige 

regenval die diverse dagen 

duurde en waardoor 

lekkages in de gebouwen zijn ontstaan. Ook de 

speeltuin en afdaken hebben behoorlijk geleden 

onder de hevige regenval. De nodige reparaties 

moeten dan ook uitgevoerd worden waarvoor 

Stichting Sammy een beroep heeft gedaan op 

SWAP. Na goed overleg met het bestuur van 

Stichting Sammy is besloten € 2.800,= te 

doneren om de (water)schade aan het 

hoofdgebouw van de school te herstellen. Dit 

gebouw was oorspronkelijk in 2004 het eerste 

klaslokaal van de school, maar wordt nu gebruikt 
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als keuken en kantoor. In de keuken werken 

mensen met een beperking, die destijds hier op 

school zaten, en nu bijvoorbeeld maaltijden 

verzorgen. 

Stichting Caring4Mobility 
Begin dit jaar maakte SWAP kennis met de 

stichting Caring4Mobility (C4M). Deze stichting, 

opgericht door Brit Honsbeek, heeft in 2018 een 

hulpmiddelencentrum in Gambia opgezet om 

hulpmiddelen zoals rolstoelen of krukken (voor 

korte of lange termijn) beschikbaar te stellen aan 

mensen met een tijdelijke of permanente 

handicap. Iets wat misschien heel normaal is in 

Nederland maar in Gambia ben je, als je niet 

welgesteld bent, voor deze hulpmiddelen dan 

geheel afhankelijk van “een gulle gever”. De 

armere bevolking van Gambia is dan ook zeer 

geholpen met hetgeen deze stichting doet. Het 

centrum is gevestigd in de hoofdstad Banjul maar 

levert de hulpmiddelen door het hele land. Deze 

hulpmiddelen worden o.a. vanuit Nederland naar 

Gambia vervoerd. In Nederland zijn ze dan 

bijvoorbeeld verouderd of afgekeurd, maar in 

Gambia zijn ze er maar wat blij mee. De basis 

van de stichting wordt gevormd door het 

hulpmiddelencentrum, vervoer en diverse 

vrijwilligers in zowel Nederland als in Gambia. 

Het hulpmiddelencentrum (zie 

foto’s) wordt momenteel in 

Banjul gehuurd. De stichting wil 

graag naar een groter gebouw 

dat ook 

eigendom is van 

de stichting. 

Een gebouw dat 

niet alleen als opslag dient maar ook als kantoor 

en locatie waar de hulpmiddelen aangemeten en 

verstrekt kunnen worden. Verder is vervoer van 

belang. Nu gebeurt alles nog met de eigen auto’s 

van de vrijwilligers, maar de stichting streeft naar 

het kopen van een eigen auto. Maar realisering 

van een eigen gebouw heeft nu prioriteit en de 

kosten worden op ongeveer € 12.500,= geschat. 

SWAP heeft een toezegging van € 5.000,= 

gedaan. Het bestuur van SWAP heeft Brit 

gewezen op “Wilde Ganzen” die mogelijk ook 

een bijdrage kunnen leveren. En 

dit leidt waarschijnlijk tot een 

bijdrage van 1/3 van de geraamde 

kosten waar Brit ontzettend blij 

mee is en waarmee de realisering 

van een eigen gebouw in zicht 

komt. 

Ondertussen kwam echter ook 

de Covid-crisis en kregen we 

bericht van Brit dat de nood 

nijpend is in Gambia en ze daar de mensen 

ondersteunt met voedselpakketten. Voor het 

bestuur van SWAP reden genoeg om Brit extra 

blij te maken met een donatie van € 500,= voor 

voedselpakketten. 

Voedselpakketten 
We hebben er op onze intranetsite al een paar 

maal over geschreven. Covid heeft de hele 

wereld op zijn kop gezet en dat merken we ook 

in onze contacten met stichtingen die we 

steunen. Op de Campus in India ligt de 

verbouwing van de keuken even stil en maken ze 

voedselpakketten voor de stroom Indiërs die 

lange voettochten maken naar huis. Jullie hebben 

ongetwijfeld de beelden op tv gezien. Ook maakt 

het naaiatelier op de Campus nu mondkapjes. 

Berichten vanuit Argentinië, Gambia, Tanzania 

waren zo indringend dat het bestuur besloten 

heeft elk project € 500,= te doneren voor 

voedselpakketten. Onlangs is daar nog de 

stichting The Rob Foundation in Oeganda bij 

gekomen. Tijdens een kennismakingsgesprek met 

Steve Goossens, voorzitter van de stichting en 

APG-collega, kwam ook de Covid-nood in 

Oeganda ter sprake en hoe de stichting 

momenteel de bevolking met voedselpakketten 

ondersteunt. Ook aan deze stichting hebben we 

€ 500,= gedoneerd. Eén en ander was ook 

mogelijk door het mooie gebaar van de Raad van 

Bestuur APG om aan SWAP van € 5.000,= te 

doneren. 

Stichting Dom-ray 
Stichting Dom-ray zet zich sinds 2007 in voor 

kansarme kinderen en jongvolwassenen in 

Cambodja. Aanvankelijk verleende de stichting 

voornamelijk financiële steun aan het 
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kindertehuis New Future For Children (NFC) in 

Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. In de 

loop van de jaren is de focus van Dom-ray 

verlegd naar initiatieven vanuit de studenten van 

NFC, zoals het CountrySide Education Project.  

Het CountrySide Education Project werd in 

2013 opgezet door voormalig NFC-student 

Chork Ratana, een wees afkomstig uit het arme 

dorp Kor. Op jonge leeftijd is hij door NFC 

opgevangen en inmiddels heeft hij zijn 

universitaire opleiding afgerond. Ratana is 

dankbaar voor de kansen die hij via NFC heeft 

gekregen en in 2013 is hij met het initiatief 

gekomen om een onderwijsprogramma in zijn 

geboortedorp op te starten om zo andere 

kansarme kinderen te helpen. Met de steun van 

Dom-ray heeft hij 

dit project kunnen 

realiseren. Ratana 

is tussen 2013 en 

2019 elk weekend 

naar het dorp 

gereisd om gratis 

en in zijn vrije tijd 

les te geven. 

Aanvankelijk werden de weekendlessen aan een 

klein groepje kinderen gegeven en dit jaar 

hebben zich al ruim 120 kinderen aangemeld 

voor het project. Het aantal kinderen is nu 

zodanig groot dat Ratana niet in staat is iedereen 

les te geven. Daarnaast heeft hij inmiddels een 

eigen gezin gesticht en heeft hij voor zijn werk 

moeten verhuizen, waardoor hij minder tijd 

overhoudt om aan het project te besteden. 

Dankzij een vaste bijdrage van een particuliere 

sponsor kan Dom-ray een staflid aannemen die 

zich fulltime met het project gaat bezighouden. 

Zo kunnen er veel meer lessen worden gegeven, 

ook door de week. Aangezien het project ver 

van de stad plaatsvindt, moet het nieuwe staflid 

op de projectlocatie kunnen verblijven. Daarom 

is besloten om tijdens 

de constructie van 

nieuwe sanitaire 

voorzieningen meteen 

een verblijfsruimte en 

kantoor voor het 

nieuwe staflid te 

bouwen.  

Door onvoorziene omstandigheden en 

aanpassingen in de bouw van de sanitaire 

voorzieningen annex 

verblijfsruimte en 

kantoor, ontstond een 

flink gat in de begroting 

van Dom-ray. De kosten 

werden tijdelijk gedekt 

uit andere 

projectbegrotingen 

(scholarships en het 

salaris van het staflid). 

Maar mede door de 

gevolgen van de coronacrisis heeft de stichting 

dit gat tot op heden nog niet kunnen dekken. 

Onlangs heeft Dom-ray contact opgenomen met 

SWAP. Omdat we het CountrySide Education 

Project een warm hart toedragen, hebben we 

besloten het gat in de begroting van € 2.500 te 

financieren.  

Wil je meer weten over Stichting Dom-ray en 

het CountrySide Education Project, ga dan naar 

hun website: http://www.stichtingdom-ray.nl. 

Stichting Steppekinderen 
Stichting Steppekinderen biedt kinderen in het 

straatarme Mongolië hulp op het gebied van 

huisvesting, levensonderhoud, gezondheidszorg 

en onderwijs. 

Dankzij de donatie van SWAP van € 4.800, heeft 

Stichting Steppekinderen een woontent (ger) 

kunnen laten bouwen voor een hulpbehoevend 

gezin in Ulaanbaatar dat bestaat uit een 

alleenstaande moeder met vier kinderen. Het 

gezin woonde voorheen in een verwaarloosd 

gebouw, dat onbewoonbaar was verklaard: de 

onverwarmde, vochtige en beschimmelde 

woning zou in april 2020 worden afgebroken en 

daarna zou het gezin dakloos zijn geworden.  

Het gezin bestaat uit de 

alleenstaande moeder 

Buyanjargal Zoltsetseg 

(30), haar beide 

dochters Enkhzaya (8) 

en Buyanzaya (7), en 

twee zonen Enguun (3) 

en Irmuun (2). 
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Buyanjargal is een jaar na de geboorte van haar 

jongste zoontje door haar partner verlaten, die 

daarna nooit meer naar het gezin heeft 

omgekeken. Haar kinderen zijn ondervoed en 

hebben problemen met hun luchtwegen door 

het vocht en de schimmel in de woning. Zij moet 

met haar kinderen rondkomen van een uitkering 

van nog geen tachtig euro per maand.   

Buyanjargal was helemaal perplex toen ze 

hoorde dat zij en haar vier kinderen “zomaar” 

een eigen woontent 

zouden krijgen. In 

haar bedankbrief 

schrijft ze dat ze het 

aanvankelijk niet 

konden geloven en 

dagenlang niet 

konden slapen 

van opwinding. 

Na de verhuizing 

vroegen haar 

kinderen telkens 

weer, met 

tranen in de 

ogen van 

blijdschap, of 

deze prachtige tent echt van hen was. En dat is 

het toch echt, dankzij alle donateurs van SWAP!  

Stichting Himalaya 
Resources 
Stichting Himalaya Resources steunt projecten 

van Indiase organisaties die zich richten op de 

verbetering van de leefomstandigheden van de 

lokale bevolking in de Himalaya en de verrijking 

van de natuur. Denk aan waterfilters, opvang van 

regenwater voor irrigatie en het kweken en 

planten van loof- en fruitbomen. Projecten 

waarbij traditionele en moderne technieken 

worden gecombineerd. Betrouwbare partners in 

de regio voeren het werk uit samen met de 

vrouwengroepen van tientallen dorpen.  

In onze nieuwsbrieven van 2019 schreven we 

over het eventueel steunen van het SAMOON-

project in India. Dit project heeft als doel het 

verbeteren van de inkomenspositie van kleine 

boerinnen door het herintroduceren en 

promoten van traditionele zaden en gewassen. 

Voor de derde fase van dit project, het creëren 

van een afzetmarkt voor deze biologische 

producten in Delhi, heeft Himalaya Resources 

eind 2018 contact opgenomen met SWAP voor 

financiële steun. We vinden dit een heel mooi 

project, maar omdat we onvoldoende zekerheid 

hebben gekregen over de haalbaarheid van de 

derde fase, hebben we besloten dit niet 

financieel te steunen.  

Onlangs heeft Himalaya Resources ons een 

nieuw projectvoorstel gedaan, voor de 

watervoorziening voor dorpen in de 

Himalayaregio van Nepal. Eén van deze dorpen 

is Pavidal, een gemeenschap met 42 

huishoudens. Het dorp heeft geen goed 

drinkwater- en irrigatiesysteem en momenteel 

haalt de gemeenschap het water uit de bronnen 

met behulp van kleinere leidingen. Het project 

voorziet in de aanleg van goede pijpleidingen, 

watertanks en schoon drinkwater. SWAP heeft 

besloten het project in Pavidal, via Himalaya 

Resources, te steunen met een bijdrage van € 

3.500.  

Op dit moment is er nog een lockdown in het 

gebied, maar de verwachting is dat de lokale 

partner van Himalaya Resources in september 

het waterproject kan gaan uitvoeren. 

Check de website van Himalaya Resources als je 

meer wilt lezen over de stichting en de 

projecten die ze steunen: https://www.himalaya-

resources.nl. 
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Stichting Anti Human 
Trafficking and Child Abuse 
Center 
Via Rosalie Tieges van Thai Child Development 

Foundation zijn we geattendeerd op de in 

Phattaya (Thailand) gevestigde stichting Anti 

Human Trafficking and Child Abuse Center 

(ATCC). Deze stichting biedt hulp aan 

straatkinderen, kindbedelaars, kindslachtoffers 

van seksueel misbruik, mensenhandel of andere 

soorten misbruik.  

ATCC werkt nauw samen met de lokale politie 

en de FBI om de mensenhandelaren en de 

kindmisbruikers op te sporen en op te pakken. 

De kinderen die van 

straat worden gehaald 

hebben geen goede 

thuissituatie en 

kunnen nergens 

terecht. De stichting 

brengt de kinderen onder in een opvanghuis, 

waar zij eten, kleding en hulp krijgen. Wanneer 

het beter gaat met de kinderen, gaan zij naar 

school en daar heeft de stichting 

schooluniformen en -schoenen voor nodig. 

SWAP heeft via Thai Child Development 

Foundation een donatie gedaan van zo’n € 3.100, 

voor de aanschaf van 80 schooluniformen en 100 

paar schoolschoenen, zodat de kinderen er bij 

aanvang van het nieuwe schooljaar netjes 

bijlopen. 

Support trip naar Thai 
Child Development 
Foundation 
Momenteel onderzoekt het bestuur van SWAP 

in hoeverre het mogelijk is een support trip naar 

de campus van Thai Child Development 

Foundation te organiseren. Deze reis zou dan 

mogelijk maart of mei volgend jaar kunnen 

plaatsvinden. De Covid-19-crisis gooit 

momenteel echter roet in het eten en we zullen 

de ontwikkelingen moeten afwachten. 

Donaties waar we extra blij 

van worden �
Als bestuur zijn we heel blij met de ruim 180 

vaste donateurs die maandelijks aan SWAP 

doneren. Maar af en toe krijgen we donaties 

waar we extra blij van worden. 

In augustus kregen we bericht van Jos Knoops, 

werkzaam bij Asset Management. Jos viert 

binnenkort zijn 40-jarig werkjubileum. Hij 

besloot het geld dat APG beschikbaar stelt om 

zijn jubileum feestelijk te vieren, te schenken aan 

SWAP (€ 1.500,=). Een bijzonder gebaar vinden 

wij waarvoor we Jos hartelijk willen bedanken. 

Door de Covid-crisis ontvingen wij berichten 

van diverse stichtingen dat zij als gevolg van de 

crisis nu vooral bezig waren met het verstrekken 

van voedselpakketten aan de noodlijdende 

bevolking. Stichtingen die we graag zouden 

willen helpen. Voor ons was dit een moment om 

Gerard van Olphen te vragen of er vanuit de 

Raad van Bestuur niet een mogelijkheid bestond 

ons hierin te ondersteunen. De Raad van 

Bestuur besloot prompt € 5.000,= te doneren 

aan SWAP. Diverse stichtingen in Tanzania, 

Argentinië, Oeganda en Gambia hebben we 

ondertussen blij kunnen maken met een donatie. 

Lunchbijeenkomsten 
Zoals ieder jaar nodigen wij APG-medewerkers 

uit voor een lunchbijeenkomst om ze bij te 

praten over de projecten die SWAP steunt. Dit 

jaar zullen we dit virtueel doen. De bijeenkomst 

staat gepland op 17 september tussen 12.00 uur 

en 13.30 uur. Stichting Sammy, Stichting 

Caring4Mobility en Stichting Steppekinderen 

zullen vertellen over hun activiteiten. Alle 

donateurs hebben hiertoe via TEAMS een 

uitnodiging gekregen en er is ook een bericht 

van deze bijeenkomst geplaatst op de APG-

intranetpagina. We hopen je te mogen 

begroeten op de 17e! 

Donateur worden kan nu 
nog eenvoudiger! 
Gebruikten we tot nu toe een speciaal formulier 

om je als donateur aan te kunnen melden, vanaf 
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nu hoeft dat niet meer. Een mail sturen naar 

SWAP@APG.nl, waarin je je 

personeelsnummer, het bedrag dat je 

maandelijks wilt doneren en de ingangsdatum 

vermeldt, is nu voldoende. Wij sturen je mail 

dan door naar de salarisadministratie. Wil je een 

eenmalige donatie doen, dan kan dat op dezelfde 

wijze geregeld worden. 

Een eenmalige donatie kun je ook doen via 

onderstaande link of door de QR-code te 

scannen. Deze link en QR code zijn geldig t/m 8 

oktober. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/inde

x.html?trxid=AF2aBH0rCh5LVdDcXrtIAeVg30Ik

Wlsj


