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Nieuwsbrief 
Met veel plezier presenteren we je onze eerste 
nieuwsbrief van dit jaar. We stellen je voor aan 
ons nieuwe bestuurslid Chris Frijns. En we 
praten je bij over de ontwikkelingen en plannen 
bij de organisaties die wij steunen, zoals The Rob 
Foundation, Caring4Mobility, Thai Child 
Development Foundation, Wanna’Help en Dom-
ray. 

De oorlog in Oekraïne laat ook ons niet 
onberoerd. Daarom hebben we enkele 
initiatieven van collega’s financieel gesteund. 

In deze nieuwsbrief lees je er alles over! 

Namens het SWAP-bestuur, hartelijk dank voor 
je bijdrage en steun!  

Martijn, Debbie, Yardena, Mariette, Roberto, 
Gerard, Chris en Jos 

 

 

 

 

 

Introductie Chris 
Mijn naam is Chris Frijns, 
ik werk voor Asset 
Management als 
investment specialist en 
ben woonachtig in het 
mooie Margraten. Per 1 
februari ben ik 
toegetreden tot het 
bestuur van SWAP. In 

februari 2020 had ik het voorrecht om mee te 
gaan met de SWAP reis naar India om daar te 
werken aan de renovatie van de keuken en 
eetzaal van de campus in de staat Andhra 
Pradesh via de stichting Friends Indeed. De 
ervaring op de campus heeft een diepe indruk 
op mij achtergelaten; Mister X, een doofstom 
jongetje van een jaar of 5 dat op een 
politiebureau binnen was gebracht, niemand wist 
wie hij was en hij kan dat zelf ook niet zeggen, 
die elke ochtend nieuwe gebaren die hij had 
geleerd kwam tonen en toen hij een 
hoorapparaat had gekregen, dat vol trots en een 
glimlach van oor tot oor kwam laten zien. 

Toen ik begin dit jaar werd gevraagd of ik 
wellicht interesse had om bij het bestuur van 
SWAP te komen, was er eigenlijk maar 1 



 2022 | #1 | NIEUWSBRIEF SWAP 

 

 2 

 

antwoord mogelijk: “Ja!”. Het mooie aan SWAP 
is dat werknemers met hun vrijwillige bijdrage, 
dat kan maandelijks of eenmalig, juist de kleinere 
projecten steunen en zorg dragen voor een 
beter leven in ontwikkelingslanden. Die 
projecten lopen uiteen van renovaties in een 
weeshuis, een bijdrage aan 
voedingssupplementen voor ernstig ondervoede 
baby’s, tot een lespakket om plastic en andere 
rommel uit de natuur te houden. Ik wil een 
waardevolle bijdrage leveren aan het bestuur, 
me inzetten voor projecten en medewerkers 
motiveren om ook te doneren aan deze mooie 
stichting. 

The Rob Foundation, 
Oeganda 
Onlangs zijn we weer bijgepraat door Steve 
Goossens. Al eerder is zijn laatste update m.b.t. 
het Infant Formula Program naar alle donateurs 
gestuurd. Dit programma heeft tot doel om 
baby's jonger dan 6 maanden met acute 
ondervoeding te helpen als er geen toegang is 
tot voldoende moedermelk. Ook werd voeding 
geregeld voor kinderen ouder dan 6 maanden en 
moeders of verzorgers die zich vaak geen 
flesvoeding voor zuigelingen konden 
veroorloven. Met de steun van SWAP in 2021 
werden alle baby's jonger dan 6 maanden 
ondersteund met zuigelingenvoeding totdat ze 
konden beginnen met een normaal gezinsdieet. 
Wil je meer weten, lees dan het artikel op onze 
SWAP site: Mooie resultaten in Oeganda met 
het Infant Formula Program (sharepoint.com). 

Maar The Rob 
Foundation zit 
niet stil. Steve 
heeft ons 
geïnformeerd 
over de 
plannen voor 

het aanschaffen van een eigen mobiele kliniek. 
Nu wordt van de ambulance/mobiele kliniek van 
een van hun partners gebruik gemaakt, maar 
gezien de groeiende activiteiten van de stichting 
is dit een bottleneck aan het worden. Mogelijk 
dat SWAP aan dit initiatief gaat bijdragen. We 
houden jullie op de hoogte! 

Caring4Mobility, Gambia 
Caring4Mobility is een stichting die wordt 
gerund door de bevlogen vrijwilliger Brit 
Honsbeek. De stichting vervoert in Nederland 
afgeschreven medische hulpmiddelen (zoals 
rolstoelen, looprekken, krukken etc.) naar 
Gambia. Daar helpt Brit met haar stichting 
mensen die de hulpmiddelen nodig hebben. Ze 

geeft hierbij ook training in 
het gebruik. We hebben 
de afgelopen jaren al een 
aantal donaties gedaan, 
waaronder voor de 
aanschaf van een auto 
waarmee door het hele 
land patiënten worden 
bezocht. 

Om de patiënten beter te kunnen helpen wil Brit 
echter een multifunctioneel centrum bouwen, 
waardoor meer patiënten geholpen kunnen 
worden en waar de 
patiënten ook veel 
meer verschillende 
hulpmiddelen kunnen 
proberen dan er in de 
auto passen. 

Na een lange zoektocht is het Brit en haar team 
eindelijk gelukt om een geschikt stuk grond aan 
te schaffen, waarbij iedere cent die betaald is 
officieel is verantwoord. SWAP heeft €3.800 
(opbrengst van de 2020 kerstactie en 
kerstpakketten) bijgedragen aan de aanschaf van 
de grond. We zijn erg blij dat Brit kan beginnen 
met bouwen en volgen de ontwikkelingen op de 
voet! Recent heeft Brit nog een update gegeven 
vanuit Gambia via Teams aan geïnteresseerde 
donateurs. 
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TCDF, Thailand 
Afgelopen februari heeft SWAP, via de Stichting 
van Rosalie Tieges, TCDF Thailand, een donatie 
van 2.100 euro gedaan voor voedselhulp aan 
ruim 100 weeskinderen in Phuket. Per 7 
kinderen wonen ze in een huis met een 
pleegmoeder en gaan ze naar school waar zij 

ook eten. Binnenkort 
gaat de school dicht 
door vakantie. Het 
voedsel wordt dan thuis 
gebracht bij de kinderen. 
Door onze donatie zijn 
zij 3 maanden voorzien 
van voedsel. 

Na onze donatie is Rosalie zelf op bezoek 
geweest bij hen op school en "thuis” om te 
kijken hoe het met de kinderen gaat. De 
kinderen in de steden hebben het erg zwaar 
gehad. Het gaat gelukkig weer beter met de 
kinderen en als er geen covid was geweest 
hadden ze onze hulp niet nodig gehad. Omdat ze 
in een toeristengebied zitten krijgen ze normaal 
van alles gedoneerd. 

Deze gift is grotendeels gefinancierd vanuit het 
budget voor het 40-jarig jubileumfeest van 
collega Paul Simons. Namens alle Phuket kids, 
bedankt! 

 

 

 

 

 

Roemenië: Donatie fietsen 
via Wanna’Help 
Stichting Wanna’Help steunt al geruime tijd het 
kindertehuis “Sf. Maria” in het oosten van 
Roemenië. Zo hebben ze in 2020 een financiële 
bijdrage geleverd voor de verbouwing van het 
kindertehuis. 

“Sf. Maria” biedt bescherming aan wezen, 
kinderen in moeilijkheden, verlaten kinderen en 
kinderen afkomstig uit gezinnen met een hoog 
sociaal risico. Naast woonruimte, voeding, 
medische en geestelijke zorg, krijgen de 
kinderen hulp en begeleiding bij het bevorderen 
van sociale relaties, het ontwikkelen van 
vaardigheden op het gebied van zelfstandig 
wonen en professionele vaardigheden. Er wonen 
zo’n 45 kinderen en jongeren van 8 tot 22 jaar, 
zowel jongens als meisjes, afkomstig uit drie 
provincies in Roemeens Moldavië. 

Medio vorig jaar heeft Wanna’Help ons gevraagd 
om hulp voor de aanschaf van 15 tot 20 fietsen 
voor de kinderen van “Sf. Maria”. Begin augustus 
hebben wij een donatie van € 3.500,-- gedaan. En 
in oktober kregen wij het bericht dat wij de 
kinderen heel blij hebben gemaakt met hun 
nieuwe fietsen, vlak voor de start van het 
nieuwe schooljaar. “Hartelijk dank aan SWAP en 
haar donateurs voor de sponsoring!”  
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Dom-ray – CountrySide 
Education Project 
In 2020 heeft SWAP een donatie van €2.500 
gedaan waarmee Stichting Dom-ray de bouw van 
nieuwe sanitaire voorzieningen en een 
verblijfsruimte voor de leerkrachten van het 
CountrySide Education Project (CSEP) heeft 
kunnen bekostigen. 

Eind 2021 hebben we een nieuwe donatie van 
€2.554,41 gedaan waarmee Dom-ray een aantal 
verbeteringen heeft kunnen doorvoeren in haar 
CountrySide Education Project. Daarnaast heeft 
zij dankzij deze donatie de allerarmsten uit de 
CSEP-gemeenschap, die extra zijn getroffen door 
de COVID-pandemie, gedurende een aantal 
maanden kunnen steunen door het uitdelen van 
voedselpakketten en schoolbenodigdheden. 

Deze donatie is mede mogelijk gemaakt door 
Renno Brasser en Jos Westerveld, die hun APG-
bijdrage voor een afscheidsfeest respectievelijk 
40-jarig dienstverband aan SWAP hebben 
gedoneerd. In dit artikel kun je lezen hoe de 
donaties van Renno en Jos zijn besteed. 

Het CSEP is door de 
jaren heen geleidelijk 
uitgebreid. Aan het 
originele klaslokaaltje 
zijn in de loop der 
jaren bijgebouwen 
gebouwd. Door deze 

constructie bleek tijdens het regenseizoen dat 
het regenwater niet goed vanaf het dak kon 
worden afgevoerd en de bibliotheek en het 
klaslokaal instroomde, met materiële schade als 
gevolg. Hiervoor is een extra afdak gebouwd en 
is er een dakgoot rondom de gebouwen 
aangelegd dat het regenwater afvoert naar 
verzamelpotten. Daarnaast is de grond om het 
schoolgebouw geëgaliseerd, nadat dit door de 
tropische regenbuien deels was weggeslagen. 

Na jarenlang intensief gebruik bleek het interieur 
van het klaslokaal en de bibliotheek aan 
vervanging toe te zijn. De plafondventilators 
werkten niet meer naar behoren, de 
vloerbedekking was aan vervanging toe, en door 
het steeds groeiende aantal studenten was er 
ook behoefte aan een meer praktische indeling 

van de bibliotheek met onder andere fatsoenlijke 
opbergkasten en opklapbare tafels. 

Het CSEP is de afgelopen jaren zo populair 
geworden, dat het voor de student-coördinator 
van het CSEP niet meer haalbaar was om al het 
werk alleen te verrichten. Dankzij een 
samenwerking met Golden Futures UK heeft 
Dom-ray inmiddels een extra leerkracht kunnen 
aannemen. Met de donatie heeft Dom-ray de 
materialen kunnen bekostigen die noodzakelijk 
zijn zodat de leraar ook op de projectlocatie kan 
verblijven. 

Omdat het aantal gezinnen betrokken bij het 
project de laatste jaren enorm is gegroeid en nu 
ruim 200 telt, is het financieel niet haalbaar om 
alle gezinnen te ondersteunen bij de aanschaf van 
schoolmaterialen voor hun kinderen. De 
projectcoördinator van het CSEP heeft 
huisbezoeken afgelegd om te onderzoeken hoe 
het met de families gaat en heeft de meest 
getroffen gezinnen in kaart gebracht, waarvoor 
Dom-ray vervolgens dankzij de donatie 
schooluniformen, schriften, pennen, rugzakken, 
ed., heeft aangeschaft. 

Het lukte deze gezinnen niet om drie 
fatsoenlijke maaltijden op tafel te krijgen. Dankzij 
de donatie heeft Dom-ray deze gezinnen de 
afgelopen vier maanden kunnen ondersteunen 
door het uitdelen van voedselpakketten. Door 
het verstrekken van voedselpakketten heeft 
Dom-ray niet alleen kunnen bijdragen aan een 
gezondere levensstijl en betere fysieke en 
mentale ontwikkeling van de kinderen, maar 
door een deel van de financiële lasten van het 
gezin te verlichten hoopt Dom-ray dat zij de 
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families ook opnieuw kunnen motiveren om wél 
te investeren in het onderwijs van hun kinderen. 

Donatie voor de 
slachtoffers van de oorlog 
in Oekraïne 
De Russische invasie in Oekraïne kent, zoals bij 
elke oorlog, vele onschuldige slachtoffers en we 
kennen allemaal de beelden van de mensen die 
huis en haard hebben moeten verlaten. Zoals 
jullie via verschillende APG kanalen hebben 
kunnen vernemen, voelden meerdere APG 
collega’s dat ze simpelweg iets moesten doen 
om juist die mensen die het nu zo hard nodig 
hebben te steunen. Drie van deze initiatieven 
trokken onze aandacht tijdens de laatste SWAP 
bestuursvergadering en ook wij vonden dat we 

namens de donateurs een bijdrage 
moesten maken. Wij hebben per 
initiatief € 500,- gedoneerd. 

De eerste donatie ging naar de 
gemeente ‘Nowe Miasto nad Warta’ in 
Polen. Het geld komt daar ten goede 
aan Oekraïense vluchtelingen, die het 
geld ter plaatste kunnen besteden. De 
tweede donatie kwam ten goede aan 
een inzamelingsactie van goederen via 
de ‘Stichting Veteranen Brunssum’. Met 

de donatie van SWAP werden babyvoeding, 
kleding, hygiëne producten en voedsel gekocht, 
waarna twee vrachtwagens naar de Pools-
Oekraïense grens vertrokken. De derde donatie 
ging naar de HUP foundation (Help Ukraine 
Personally) waarvoor ook goederen werden 
gekocht voor transport richting Oekraïne. Op 
de terugreis werden vluchtende moeders met 

kinderen 
meegenomen 
naar Nederland, 
zodat ze hier een 
veilig heenkomen 
kregen. 

Donatie van jubileum– en 
afscheidsbijdrages 
De laatste maanden hebben een aantal 
(oud)medewerkers hun APG bijdrage voor een 
jubileum- of afscheidsfeest gedoneerd aan 
SWAP. Door de Covid maatregelen bestond er 
namelijk geen gelegenheid om hun afscheids- of 
jubileumfeest te houden en besloten zij deze 
bijdrage een zinvolle besteding te geven door 
het aan SWAP te doneren. Het SWAP bestuur 
is hier heel blij mee en diverse projectaanvragen 
in Gambia en Cambodja konden zo gehonoreerd 
worden met de bijdrage van deze collega’s. 
Nogmaals bedankt Renno Brasser, Jos 
Westerveld en Paul Simons! 

Mocht je zelf ook overwegen de APG bijdrage 
voor een jubileum of afscheid te willen doneren, 
stuur dan een mail naar swap@apg.nl. 

Donateur worden 
In de laatste nieuwsbrief schreven we dat je nu 
ook via Insite donateur kunt worden of als 
bestaande donateur je bijdrage kunt wijzigen. De 
werkwijze is sindsdien iets aangepast. 

Ga in Insite naar “Ik wil een aanvraag indienen bij 
HRS”. Daar vind je een knop “SWAP”. Als je 
daarop klikt verschijnt een scherm waarin je 
kunt aangeven of het een eenmalige of vaste 
donatie betreft, het bedrag dat je wilt doneren 
en de ingangsdatum. Klik op “aanmaken” en je 
donatie wordt verwerkt door HR. 

Via bijgaande QR-code kun je eventueel een 
initiële donatie doen. Deel hem gerust met 
collega’s die nog geen donateur zijn! 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/inde
x.html?trxid=flvCPbNOYlyetUEvMUVUHiWrvK
2wsCvb 


