- Voor persoonlijke contacten met mensen in opkomende landen -

Jaarverslag 2018
In dit verslag leest u een uiteenzetting van het bestuur over het jaar 2018.
Leden-bijeenkomsten.
• Zaterdag 7 april 2018 woonden 21 personen de voorjaarsbijeenkomst (algemene ledenvergadering) bij, in Zalen- en activiteitencentrum de Kargadoor te Utrecht.
De notulen van de vorige ALV d.d. 01-04-2017, de jaarstukken van 2017 en de begroting 2018
werden goedgekeurd. De leden van de kascontrolecommissie zijn Bert Stoel en Ina du Pont.
Er was een presentatie van de Indiareis (febr. ’18) door Piet Kruinzinga (reisleider) en Aly Hoogland.
De eerste lezing werd verzorgd door tuinbouwdeskundige Flip de Haan; hij werkte als VSOvakdeskundige in Malawi. Stichting VSO Nederland zendt vrijwilligers uit naar ontwikkelingslanden.
De heer De Haan werkte in Malawi voor een overheidsorganisatie, die gevangenen leert hoe ze hun
eigen voedsel kunnen verbouwen (landbouwvoorlichting) o.a. middels het opkweken van zaailingen
op de moeilijk te gebruiken grond van de gevangenis-boerderijen.
Bestuurslid Luella van Turnhout verzorgde een lezing over het werk van stichting Melania
Ontwikkelingssamenwerking. Melania is opgericht in 1921 en richtte zich in het begin met name op
Indonesië. Melania streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden, en de
gemeenschap waarin zij wonen. Melania financiert al bijna 95 jaar kleinschalige projecten van
vrouwengroepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en doet dat middels microfinanciering en
inkomensgenererende projecten van groepen aan de `onderkant van de samenleving’.
• De najaarsbijeenkomst vond plaats op zaterdag 3 november 2018. De bijeenkomst werd door 23
personen bezocht. Presentatie over de Tanzaniareis (aug. ’18) onder leiding van een nieuwe
reisleider: Marin Ritmeijer. Vier van de reizigers (Cor van Zelst, Riekje Roda, Marianne Kok en Plony
de Jong) deden verslag van hun ervaringen en lieten een foto-impressie zien, afgewisseld met het
voordragen van coupletten en refrein van een lied dat Wim van Ee (medereiziger) voor deze
gelegenheid had geschreven en samengesteld.
Gastspreekster Gea Moser, werkzaam bij Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek, vertelde
over het programma van de organisatie en de diverse projecten die worden gesponsord op het
gebied van opvang van kinderen en onderwijs.
Eric Holterhues, directeur van Oikocredit Nederland, vertelde over de activiteiten van Oikocredit.
Oikocredit financiert in 71 landen projecten rond microfinanciering, duurzame energie en landbouw
en geeft daarnaast trainingen aan partnerorganisaties, onder andere in Tanzania, India, Indonesië of
Brazilië.
Uit het bestuur.
• De bestuursvergaderingen vonden, ook in 2018, plaats bij de bestuursleden thuis. Het bestuur wordt
gevormd door Gert-Jan van Jaarsveld (voorzitter), Cor van Zelst (waarnemend secretaris) en Martien
van den Bosch (penningmeester).
• Het ledental is iets afgenomen van 67 leden in 2017 naar 65 leden in 2018. Er zijn dit jaar geen
nieuwe leden bijgekomen, 1 lid heeft het lidmaatschap opgezegd en 1 lid is overleden.
Verenigingszaken.
• In 2018 waren er twee groepsreizen. In februari reisde Piet Kruizinga met 5 reizigers naar India. In
augustus was er een groepsreis onder leiding van Marin Ritmeijer naar Tanzania (7 medereizigers).
• Het onderhouden en actualiseren van de website (www.wederzijds.org) is ook dit jaar weer gedaan
door Cor van Zelst in samenwerking met diens zoon Luite.
• In 2017 verscheen geen contactblad, wel zijn de voorbereidingen gestart van nummer 70.

Gert-Jan van Jaarsveld (Voorzitter).
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