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Nieuwsbrief 
In de eerste nieuwsbrief van dit jaar laten we je 

kennismaken met de stichting The Rob 

Foundation. In 2020 hebben we hier een eerste 

contact mee gehad. Een stichting die qua 

activiteiten goed bij de filosofie van SWAP past 

en waaraan we een donatie verstrekt hebben. 

Covid-19 beheerst nog steeds ons leven en de 

stichtingen waarmee we contact hebben, melden 

dat zij hun activiteiten daarom meer hebben 

gericht op het ondersteunen van de bevolking. 

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 

Donatie aan The Rob 

Foundation 
The Rob Foundation, waar onze APG-collega 

Steve Goossens voorzitter van is, is actief in 

Oeganda waar Tamar, de zus van Steve, haar 

werk verricht voor de stichting. Daarnaast is 

Tamar sinds mei 2015 werkzaam als dokter in 

de kliniek van Noah ’s Ark: een organisatie die in 

Mukono een thuis biedt aan meer dan 190 

verwaarloosde, achtergelaten en mishandelde 

kinderen. De kliniek biedt gezondheidszorg en 

heeft een ondervoedingsafdeling. Tijdens 

outreaches brengt Tamar bezoeken aan 

omliggende dorpen en scholen om daar 

voorlichting, medische behandelingen en andere 

ondersteuning te bieden. 

In 2020 heeft SWAP de stichting een donatie 

verstrekt voor voedselpakketten. Dit jaar gaat 

SWAP Tamar helpen middels een donatie voor 

het ondervoedingsprogramma dat enige tijd 

geleden gestart is 

verder uit te 

breiden. Kinderen 

die een ernstige 

vorm van 

ondervoeding 

hebben worden 

bijvoorbeeld 

opgenomen in de 

kliniek om aan te 

sterken. Het 

ondervoedings- 

programma bestaat 

uit een aantal deelprogramma’s zoals het 

Zuigelingenvoedingsprogramma waarbij baby’s 

tot 6 maanden extra voedingssupplementen 

krijgen omdat de borstvoeding vaak niet 

voldoende is. Het Aanvullend 

voedingsprogramma is bedoeld voor alle 
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kinderen die op het punt staan om ernstige 

ondervoeding te ontwikkelen. Op diverse 

manieren wordt zo 

gewerkt aan het 

voorkomen van 

ondervoeding bij 

kinderen in alle 

leeftijden. Met de 

donatie van SWAP 

worden grotendeels 

de kosten voor de 

Zuigelingenvoeding opgevangen. 

Bericht van de Campus in 

India 
Van Anne Legeland, onze contactpersoon voor 

de stichting Friends Indeed, kregen we goed 

nieuws over de Campus in India. Ja, inderdaad de 

Campus waar al drie groepen APG-ers 

vrijwilligerswerk verricht hebben. 

Op de Campus gaat het goed! Na een verblijf in 

hun eigen dorpen zijn de kinderen nu weer terug 

op de Campus. Zoals 

jullie vorig jaar op 

journaalbeelden 

konden zien waren 

als gevolg van de 

crisis veel Indiërs 

onderweg naar hun 

geboortedorpen. Een 

deel van deze 

migranten moest op last van de overheid 

opgevangen worden op de Campus. Dit is 

allemaal goed verlopen. 

Het schooljaar loopt op haar einde en de 

kinderen zijn nu druk bezig met de toetsen. Net 

als in Nederland mogen ze ook daar één vak 

laten vallen. 

Aan de migranten die onderweg waren naar hun 

eigen dorpen heeft de Campus vorig jaar in 

totaal zo’n 30.000 maaltijden verstrekt en even 

zoveel mondkapjes geleverd. 

Ondertussen is de vergunning binnen dat 80 

zogenaamde “dagkinderen” op de Campus 

mogen komen om daar les te krijgen. 

Ook de secretaresseopleiding is van start gegaan 

en dat is een groot succes geworden. 

De Campus 

beschikt nu ook 

over een 

wasmachine en 

daardoor 

hoeven de 

“mama’s” de 

was niet meer 

met de hand te 

doen. 

 

In februari 2020 is een groep APG-ers nog op de 

Campus geweest om de eetzaal en keuken te 

verven. Het goede nieuws is dat de keuken 

nagenoeg af is en we verwachten binnenkort de 

foto’s! Het heeft even geduurd, vooral omdat de 

bouwvakkers niet konden komen als gevolg van 

de lockdown. 

Ander nieuws van de Campus is dat er 

ondertussen zeven koeien zijn en dat de 

groentetuin verder is uitgebreid en nagenoeg alle 

te gebruiken 

grond in gebruik 

is als 

groentetuin. Op 

deze manier kan 

de Campus 

steeds meer zelf 

voorzien in melk 

en groenten. 

Een mooie verrassing 
Enige tijd geleden werd het bestuur van SWAP 

aangenaam verrast door een bedrag van ruim 

€ 11.000,- dat op de rekening was gestort. De 

gulle gever was Facility Services. Deze mooie 

donatie van APG had te maken met de 

opbrengst van de verkoop van oud 

kantoormeubilair. In 2016 mocht SWAP ook al 

een mooi bedrag ontvangen en nu dus weer! 

Met dit bedrag kunnen mooie projecten 

ondersteund worden. Nogmaals bedankt APG 

voor deze gulle donatie! 
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Donatie voor aanschaf auto 

Caring4Mobility 
Medio vorig jaar hebben we de stichting 

Caring4Mobility in Gambia ondersteund met een 

bijdrage van € 500,- voor voedselpakketten. De 

stichting verscheept één à twee keer per jaar 

een container met afgedankte medische 

hulpmiddelen, zoals rolstoelen, krukken en 

looprekken vanuit Nederland naar Gambia.  

Vaak zijn deze nog prima bruikbaar en komen ze 

in Gambia goed van pas. Zij helpen de mensen in 

Gambia die het nodig hebben, waaronder veel 

kinderen, niet alleen aan een hulpleenmiddel, 

maar trainen ze ook in het gebruik ervan. 

Caring4Mobility wil heel graag een eigen 

multifunctioneel centrum bouwen voor opslag 

en om mensen die hulp nodig hebben bij hen te 

ontvangen. Ze kunnen veel beter en meer hulp 

verlenen als de mensen naar hen toekomen in 

plaats van andersom. Daarnaast heeft de 

stichting een goede auto nodig, om de mensen in 

vaak afgelegen gebieden te bereiken. Omdat de 

auto die ze gebruikten het begaf, hebben we de 

donatie van € 5.000,- voor de bouw van het 

centrum omgezet in een bijdrage voor een auto. 

Mede dankzij de donatie van SWAP heeft 

Caring4Mobility een goede robuuste 

tweedehands 4x4 Landrover Defender 

aangeschaft, die hen 

naar alle hoeken van 

Gambia kan 

brengen, onder 

welke 

omstandigheden dan 

ook, en waar 

ontzettend veel in 

en op kan. 

Caring4Mobility 

dankt alle donateurs 

hartelijk voor hun 

bijdrage! 

SWAP kerstactie - 

opbrengst voor 

Caring4Mobility. 
Vorig jaar was onze traditionele kerstactie 

anders dan normaal. Omdat we geen cup cakes 

konden uitdelen, hebben we alle APG-collega’s 

een e-mail gestuurd dat we extra middelen 

wilden inzamelen voor Caring4Mobility. Het 

fantastische resultaat is een opbrengst van 

€ 1.300,-! 

Caring4Mobility heeft de donatie gereserveerd 

voor de inrichting van het multifunctionele 

centrum, magazijnstellingen, wachtkamerbanken 

en muurbeugels voor 

fysiotherapie. Al deze 

spullen laten ze lokaal 

maken. 

Daarnaast was het vorig 

jaar weer mogelijk om 

het eindejaarsgeschenk 

te doneren aan SWAP. 

Het goede doel dat wij 

hieraan hebben gekoppeld, is opnieuw 

Caring4Mobility. De opbrengst vanuit de 

eindejaarsgeschenken is op dit moment nog niet 

bekend. 

Mede namens Caring4Mobility: heel erg bedankt! 

Donatie van collega Jos 

Knoops voor transport 

hulpmiddelen 

Caring4Mobility 
In onze nieuwsbrief van september vorig jaar 

schreven we over de bijzondere donatie van 

collega Jos Knoops. Omdat het vieren van zijn 

40-jarig werkjubileum vanwege Covid-19 niet 

kon doorgaan, besloot Jos de voor het feest 

beschikbare € 1.500,- te doneren aan SWAP. 

Toen we vernamen dat een van de 

hoofdsponsors van Caring4Mobility zich 

vanwege de pandemie moest terugtrekken, 

hebben we besloten om de € 1.500,- aan hen te 

doneren voor transportkosten. 
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Inmiddels is een container met ruim 50 

rolstoelen, een driewieler, kinderrolstoelen, 

ziekenhuisbedden met matrassen en patiënten 

liften aangekomen in Gambia. 

Nieuws van Dom-ray 
In Cambodja is er nu een grote uitbraak van 

Covid-19, met de eerste doden. Hierdoor zijn 

alle scholen en universiteiten gesloten. Ook het 

CountrySide Education Project moest de deuren 

sluiten. De projectcoördinator zorgt ervoor dat 

de kinderen kunnen blijven leren, door 

huiswerkopdrachten voor hen te maken, die ze 

dagelijks komen ophalen. Hij is ook bezig met 

het opzetten van een online lesomgeving via 

Google Meet. 

Dom-ray hoopt een extra leraar 

aan te kunnen nemen voor het 

CountrySide Education Project. 

Er zijn op dit moment meer dan 

200 families aangesloten bij het 

project, dat het voor één enkele 

leraar/projectcoördinator te veel 

werk is. Dat is nu al het geval, 

maar helemaal als het project 

weer open mag. Het kost veel tijd om alle 

huiswerkopdrachten voor te bereiden en na te 

kijken, en voor het opzetten van een online 

lesprogramma en het geven van deze online 

lessen is extra hulp zeer welkom. 

Dom-ray heeft sinds begin dit jaar een nieuwe 

scholarship student erbij, Thy Pov. Hij gaat 

maatschappelijk werk studeren. De bedoeling is 

dat Pov al tijdens zijn studie gaat helpen met het 

CountrySide Education Project op het gebied 

van maatschappelijk 

werk. De startdatum 

van zijn studie is door 

corona meerdere 

keren uitgesteld, maar 

deze maand is zijn 

studie alsnog (online) 

van start gegaan. 

Tijdens de lunchsessie in januari vertelde Emily 

Cohen van Dom-ray dat ze bezig zijn met het 

ontwikkelen van een website om middelbare 

scholieren in Cambodja te helpen bij het kiezen 

van hun vervolgopleiding. Begin april is gestart 

met de bouw van de website en het belooft heel 

mooi te worden! 

Voor al dit goede werk is extra geld nodig. Eén 

manier waarop Dom-ray extra geld hoopt op te 

halen is via de Virtual London Marathon later dit 

jaar. Drie atleten in Cambodja, Verenigd 

Koninkrijk en Nederland zullen dan de marathon 

rennen om geld op te halen voor Domray. De 

atleten kunnen gesponsord worden. Ook de 

aanloop naar de marathon toe wil Dom-ray 

aangrijpen voor fondsenwerving, bijvoorbeeld 

door het organiseren van (digitale) fitness 

workshops of webinars, waar mensen kaartjes 

voor kunnen kopen. Naast fondsenwerving wil 

Dom-ray met dit evenement ook de mentale en 

fysieke voordelen van beweging promoten onder 

de Cambodjanen! 

Lunchbijeenkomsten 
In 2021 hebben we onze lunchbijeenkomsten 

noodgedwongen via Teams moeten houden. Dit 

heeft ons wel op het idee gebracht om vaker 

een kleinere lunchbijeenkomst te organiseren 

waarbij steeds één stichting iets vertelt over 

haar werkzaamheden en hoe de donatie van 

SWAP is gebruikt. In januari heeft een 

lunchbijeenkomst met Emily Cohen van de 

Stichting Dom-ray plaatsgevonden. In mei willen 

we een lunchmeeting organiseren met Steve 

Goossens van The Rob Foundation. Zodra deze 

gepland wordt ontvangen jullie uiteraard een 

uitnodiging. 

Wat getalletjes! 
Al jaren mogen we rekenen op een stabiel aantal 

donateurs binnen APG. Al geruime tijd ligt het 

aantal vaste donateurs rond de 180. Gezamenlijk 

zorgen deze donateurs er voor dat we 

maandelijks bijna € 1.300,- aan donaties 

ontvangen. Een mooi bedrag waar we mooie 

projecten mee ondersteunen. 

Zoals jullie in deze nieuwsbrief kunnen lezen 

ontvangen we soms ook individuele giften. En 

jaarlijks houden we natuurlijk onze Kerstactie 

die in 2020 een extra € 1.300,- heeft opgeleverd. 

Ook bestaat elk jaar de mogelijkheid om het 
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Eindejaarsgeschenk aan SWAP te doneren. De 

opbrengst daarvan is op dit moment nog niet 

bekend. 

Nieuwe donateurs zijn natuurlijk altijd welkom. 

Heb je een nieuwe collega, vertel dan over 

SWAP!! Donateur worden is heel gemakkelijk 

geworden. 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 

23 mei. 

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

x.html?trxid=owBhj2GzP9quEQeIgEs7guqefN9m

YsMy 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ing.nl%2Fparticulier%2Fbetaalverzoek%2Findex.html%3Ftrxid%3DowBhj2GzP9quEQeIgEs7guqefN9mYsMy&data=04%7C01%7Croberto.nonnis%40apg.nl%7C6ac592abd07346d6850608d90304032a%7Cc1f94f0d9a3d48549288bb90dcf2a90d%7C0%7C0%7C637544138050109227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zYGJDkCxZVaQbWJU9PtFlkQ%2FdtJuwgM6he46CXVQJl0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ing.nl%2Fparticulier%2Fbetaalverzoek%2Findex.html%3Ftrxid%3DowBhj2GzP9quEQeIgEs7guqefN9mYsMy&data=04%7C01%7Croberto.nonnis%40apg.nl%7C6ac592abd07346d6850608d90304032a%7Cc1f94f0d9a3d48549288bb90dcf2a90d%7C0%7C0%7C637544138050109227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zYGJDkCxZVaQbWJU9PtFlkQ%2FdtJuwgM6he46CXVQJl0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ing.nl%2Fparticulier%2Fbetaalverzoek%2Findex.html%3Ftrxid%3DowBhj2GzP9quEQeIgEs7guqefN9mYsMy&data=04%7C01%7Croberto.nonnis%40apg.nl%7C6ac592abd07346d6850608d90304032a%7Cc1f94f0d9a3d48549288bb90dcf2a90d%7C0%7C0%7C637544138050109227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zYGJDkCxZVaQbWJU9PtFlkQ%2FdtJuwgM6he46CXVQJl0%3D&reserved=0

