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De Stichting Projectmatige Charitas vindt haar oorsprong in 1967, toen
op 15 december het Parochieel Missie Comité (PMC) werd opgericht.
Dat PMC werd op 9 november 1989 officieel rechtspersoon in de vorm
van een stichting; daarvan maakte ook de Winkel van Sinkel (WvS)
deel uit.
In 2008 werden PmC en WvS juridisch gescheiden en de laatste
statutenwijziging dateert van 23 januari 2012; toen werd ook de naam
gewijzigd in Stichting Projectmatige Charitas (PmC).
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel LimburgNoord onder nummer 4851331592.
Het fiscaal nummer is 8513.31.592, en de stichting is door de
Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De stichting heeft het financieel ondersteunen van kleinschalige
ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden ten doel.

De heer A.A.M. Stappers is per 1 september 2015 uitgetreden als
bestuurder. Per dezelfde datum is de heer G.H.C. Vossen toegetreden
tot het bestuur en benoemd tot voorzitter. Per 31 december bestond
het bestuur uit de volgende personen:
G.H.C. Vossen
voorzitter
M.P.C. van Hegelsom-Hellegers
secretaris
M.P.M. Marcellis
penningmeester
T.J. Bouten
lid
Er vonden acht bestuursvergaderingen plaats. Centraal daarin stond de
toewijzing van gelden aan ontwikkelingsprojecten.

De jaarrekening 2015 is door het bestuur vastgesteld op 7 januari
2016.
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Ondersteunde projecten in 2015

• Aan het begin van het jaar heeft PmC een donatie toegekend aan de
stichting Amazonekinderen. Deze donatie is gebruikt voor het Thom's
Well Project, de aanleg van waterputten in Bolivia waaraan onze
dorpsgenoot Thom van de Kroonenberg enkele maanden gewerkt
heeft.

• In Bali, Indonesië steunen we het werk van de stichting Wahyu uit
Grubbenvorst. Zij gebruikt dit jaar onze donatie om voor de school SD
7 in Bondalem het lesmateriaal en het documentatiecentrum aan te
passen. Verleden jaar is daarvoor alvast een eerste aanzet gegeven.
Ze zullen ook 2 laptops, een computer en printer aanschaffen zodat er
ook gebruik gemaakt kan worden van internet.

•

In Brazilië steunen we in Lagoa da Prata, nog steeds het werk van de
stichting Unitas. Deze legt zich toe op de steun aan kankerpatiënten.
Zonder die steun is onderzoek en behandeling van hen in medische
centra, die 200 km van hun woonplaats verwijderd liggen, onmogelijk.

• Stichting Pallum in Gambia, opgericht mede door mevrouw M. van der
Stay uit Lottum, richt zich op de ontwikkeling van het dorpje
Berending. Dit jaar heeft zij een donatie gekregen voor de aanleg van
een sportveld. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd door
uitbreiding van de gymlessen en aan de saamhorigheid in het dorp.
• De stichting Sotos uit Horst heeft een donatie ontvangen voor het
aanleggen van een ommuring van hun school met een goede
toegangspoort. Daarnaast ontvangen zij een bijdrage om het
schilderwerk van de school en het meubilair een goede revisie te
geven zodat de school weer voor langere tijd vooruit kan.

• De Nagajuna Trust, waarvan onze dorpsgenoot Dennis Crommentuijn
deel uitmaakt, gebruikt de donatie om in Pokhara, Nepal, de schade
die ontstaan is door de aardbeving dit voorjaar, te repareren. Zij gaan
van onze donatie de zonnepanelen met de daarbij behorende accu's
vervangen en een eerste herstel van de gebouwen ter hand nemen.

• De stichting Funfamilia, een initiatief gestart door de familie Kleuskens
uit Horst, heeft als doel de opvang van en onderwijs aan kinderen in
de sloppenwijken van de stad Cúcuta in Colombia. Dit jaar heeft deze
stichting een donatie ontvangen om het onderhoud van het gebouw
van de school Urbano Jesus Obrero ter hand te nemen en daarnaast
audio-visuele middelen en speeltoestellen aan te schaffen.

• De stichting Fiokids, door een van onze vrijwilligsters aangedragen, zet
zich in voor het onderwijs in Gambia. Bij de school in het bushdorp
Busura was de watervoorziening erg slecht. Aangezien water een

eerste levensbehoefte is, hebben zij met onze steun nu een eigen
waterput kunnen slaan en voor hun eigen gebruik een watertank
kunnen plaatsen.

• De stichting Renaissance, waarbij onze dorpsgenoot Gerrit ten Broeke
actief betrokken is, zet zich in voor de ontwikkeling van het platteland
van Bangla Desh. Zij heeft dit jaar steun ontvangen om 1
oesterzwambedrijfje en 10 aardbeienbedrijven op te zetten in
Chitalmari.

• De stichting Hellabeem, zet zich in voor de opvang van kinderen en
jeugdigen in Sri Lanka. Zij streven ernaar om gehandicapte jongeren
een beroep te leren zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien en daardoor onafhankelijk zijn. Zij heeft een donatie
ontvangen voor de opleiding van dove jongeren tot reparateur van
mobiele telefoons.

• De stichting Javea, richt zich op de ontwikkeling van projecten in Nepal.
Zij wil in de komende tijd een gezondheidscentrum opzetten in de
bergen van Sindhupalchok. Maar natuurlijk is de aardbevingsramp hier
ook niet ongemerkt voorbijgegaan. PmC heeft hierbij een bijdrage
geleverd voor de herbouw van vernielde klaslokalen.
• De stichting Waterberg Welfare Society is gericht op jeugd- en
gezondheidszorg in Zuid-Afrika. Zij hebben een donatie ontvangen om
extra zorg te besteden aan de jongeren. Zij gaan een computercentrum
en sport- en speelterreinen bij het Youth Empowerment Centre
aanleggen.

• Van de stichting Prana Planet, is een aanvraag gehonoreerd voor de
aanleg van een afzuiginstallatie in een glaswerkplaats in Dehradun in
India waar veel Tibetanen werkzaam zijn. Deze installatie is nodig om
de mensen te beschermen tegen de giftige gasdampen die vrijkomen bij
hun werkzaamheden en zo gezondheidsproblemen voor te zijn.
• Het project Valuas veur Gambia heeft ook een donatie ontvangen voor
de Kerr Sanuang Nursery School. De plaatselijke timmerman zal
hiervoor nieuwe tafeltjes en stoelen maken. Verder zullen ze
lesmateriaal kunnen aanschaffen.

• Het laatste donatieverzoek van 2015 kwam van onze dorpsgenote
Lidwien Hendrix die namens de stichting Child Again een bijdrage kreeg
voor de aanleg van een sportveld bij de Lovely Angel School in Nepal.
Deze school heeft ook zwaar te lijden gehad van de aardbeving. Door
de aanleg van dit sportveld kunnen de kinderen weer kind zijn.
Al deze projecten hebben samen € 61.750,-- ontvangen.
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Jaarrekening 2015

Balans

2014

2015

Activa
Rekening Rabobank

1.323,85

42,14

73.513,01 48.331,42

Totaal activa

74.836,86 48.373,56

Lasten

Secretariaat, bestuur etc.
Verstrekte donaties
aan goede doelen

Resultaat +/+

Totaal

2015

Passiva

Spaarrekening

Resultatenrekening

2014

2014

12,96

74.836,86 48.373,56

Totaal passiva

74.836,86 48.373,56

2015

44,72

42.532,00 61.750,00
19.768,05

Eigen Vermogen

-

62.313,01 61.794,72

2014
Baten

Donatie Winkel van Sinkel
Donaties overig
Rente

Resultaat -/-

2015

60.000,00 35.000,00
1.800,00

513,01

-

331,42

26.463,30

62.313,01 61.794,72

