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1.1 Oprichting
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 Limburg-Noord
onder nummer 54504023.
Het fiscaal nummer is 8513.31.592, en de stichting is door de
Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
1.2 Doel
De stichting heeft het financieel ondersteunen van kleinschalige
ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden ten doel.
1.3 Samenstelling bestuur per 31 december 2017
G.H.C. Vossen
voorzitter
J.M. Snijders-Brouwer
secretaris
M.P.M. Marcellis
penningmeester
T.J. Bouten
lid
In het verslagjaar vond een mutatie plaats in het bestuur: op 1 januari
2017 is mevrouw M.P.C. van Hegelsom-Hellegers uitgetreden en haar taak
als secretaris werd overgenomen door mevrouw J.M. Snijders-Brouwer. Er
vonden vier bestuursvergaderingen plaats. Centraal daarin stond de
toewijzing van gelden aan ontwikkelingsprojecten.
1.4 Vaststelling jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 is door het bestuur vastgesteld op 17 januari 2018.
2.
Ondersteunde projecten in 2017
In 2017 zijn de volgende projecten ondersteund:
 De stichting Sint Martinus uit Meerlo heeft een donatie ontvangen van
€ 5.000 voor straatkinderen in Rio de Janeiro.
 Het project Pandipieri van Annie Haenraets uit Evertsoord heeft een
donatie ontvangen van € 5.000 zodat 10 jonge vrouwen een eigen
bedrijfje kunnen starten. Voorwaarde bij deze donatieverstrekking was
dat zr. Imelda, contactpersoon ter plaatse, de donatie gefaseerd aan
de vrouwen zou uitdelen om te voorkomen dat het geld voor andere
doelen wordt gebruikt. Tevens heeft Anny Haenraets € 3.000
ontvangen voor een met de hand te bedienen waterpomp in Kenia.
I.v.m. technische tegenvallers was een eerder ontvangen donatie
geheel opgegaan aan het slaan van een put. Inmiddels hebben we
4















foto’s ontvangen van een in gebruik genomen waterpomp waar velen
nu schoon drinkwater kunnen halen.
De stichting Renaissance van onze dorpsgenoot Gerrit ten Broeke heeft
een donatie van € 4.000 ontvangen voor de aanschaf van 100 fietsen
zodat leerlingen op de fiets naar school kunnen. De fietsen zijn tijdens
de feestelijke bijeenkomst Durga Puja, het meest belangrijke jaarfeest
voor Hindoes wereldwijd, aan de betreffende leerlingen, zowel meisjes
als jongens, uitgedeeld. Zie onze Fb-pagina voor meer informatie.
De Stichting Mama & Me Uganda heeft een donatie van € 1.913
ontvangen voor het afwerken van het babycentre in Uganda. Binnenen buitenmuren zullen worden geverfd, de terreinmuur zal worden
gestuct en afgewerkt en het terrein zal worden bestraat.
Dorpsgenoot Marlies Stoot van St. Javea Nepal heeft een donatie van
€ 7.500 ontvangen voor de aanschaf van een BrickPress.
Met deze baksteenpers kunnen huizen worden gebouwd en kan de
medische post worden uitgebouwd. I.v.m. de rumoerige situatie in
Nepal (om de haverklap nieuwe verkiezingen, andere/nieuwe lokale
bestuurders en veel stakingen en daarnaast de belangrijke Hindhu
festivals) en een deadline die niet gehaald kon worden door een
vertraagde levering van de BrickPress vanuit Denemarken heeft de
stichting bij monde van Marlies Stoot gevraagd of de donatie
aangewend mag worden voor (af)bouw van het Community House. Dit
verzoek is door ons gehonoreerd.
De fam. Gommans uit Grubbenvorst heeft een donatie ontvangen van
€ 2.500 ontvangen. Jos en Yvonne zijn samen met hun zoon Tim naar
Katajamba in Uganda geweest deze zomer waar ze het slaapgebouw
van 18 hulpbehoevenden hebben gerenoveerd. Er zijn nieuwe kozijnen
met ramen en horren geplaatst, het dak is gerepareerd en er zijn
bedden gekocht en lakens en dekens gemaakt. Ook de auto heeft een
opknapbeurt gekregen. Een weergave van dit project is ook op onze
Fb-pagina te vinden.
Onze vrijwilligers Frans en Marleen Crommentuijn hebben voor de
Nagajuna Trust een donatie ontvangen van € 4.800 voor de aanleg van
een omheinde speelplaats voor het weeshuis in Nepal.
Kerfonse Kante van Children’s Dream for Africa heeft een donatie
ontvangen van € 2.700. Dit bedrag is een bijdrage in de
transportkosten van een container naar Guinée met medisch materiaal
voor de inrichting van de medische post.
Children’s Dream for Africa heeft in 2016 een donatie ontvangen voor
de bouw van een medische post. Na de ontvangst van de voortgang en
verantwoording van dit project is nu besloten om ook het restant van
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de aanvraag, ad € 1.200 te doneren voor de verharding van het
buitenterrein en schilderwerkzaamheden.
Stichting Sotos uit Horst heeft een bijdragen ontvangen van € 7.000
voor het project Eco Fourneau. Het bedrag zal worden besteed aan de
start-off van de productie van een rocket stove op de praktijkschool.
Hiervoor heeft men een platenwals, electrische lasapparatuur en
plaatmateriaal nodig.
Het Holy Family Hospital in Ghana heeft bijdrage ad € 5000 ontvangen
voor de aanschaf van een ventilator voor een beademingspomp voor de
operatiekamer. Het ziekenhuis heeft geen faciliteiten zoals intensive
care om complexe acute zorg te verrichten. De aanschaf van een
ventilator is een 1e stap op weg naar een betere zorg. Nu staat er vaak
een anesthesie medewerker 8 uur te knijpen in een beademingsballon.
Automatisering is nodig omdat er na fysieke uitputting fouten gemaakt
kunnen worden, die kunnen leiden tot levensbedreigende situaties.
De stichting Bouwstenen voor Zambia heeft een donatie ontvangen van
€ 6.300 voor de Linda Blind Farm School in Livingstone in het zuiden
van Zambia.
Door de start van de pre-school in 2014 door stichting Bouwstenen
voor Zambia, hebben leerlingen uit arme wijken toegang tot onderwijs
gekregen. De donatie zal gebruikt worden om de school uit te breiden
met een primary school zodat kinderen na het doorlopen van de preschool verder kunnen met hun opleiding.

Aan bovenstaande projecten werd dit jaar een bedrag van € 55.913
uitgekeerd. Van één begunstigde werd een bedrag van € 27,75 terug
ontvangen omdat dit niet werd uitgegeven.
Dit alles werd mogelijk gemaakt omdat de Winkel van Sinkel in
Grubbenvorst haar exploitatieresultaat ter beschikking stelt aan Stichting
PmC. Dank dus aan alle vrijwilligers van de Winkel van Sinkel en de
inzamelaars van oud papier.
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3. Jaarrekening 2017

Balans

2016

2017

2016

Activa

Rekening Rabobank

Passiva

3.876,71

1.136,93

Spaarrekening

52.148,30 60.053,20

Nog te ontvangen

14.000,00 15.200,00

Totaal activa

70.025,01 76.390,13

Resultatenrekening

2016

aan goede doelen

Eigen Vermogen

70.025,01 76.390,13

Totaal passiva

70.025,01 76.390,13

2017

2016

Lasten
Secretariaat, bestuur etc.
Verstrekte donaties

2017

2017

Baten
77,85

70,83

Donatie Winkel van Sinkel
Donaties overig

32.419,00 55.885,25

Resultaat +

21.651,45

Totaal

54.148,30 62.321,20

Rente

54.000,00 62.268,00
148,30

53,20

6.365,12

54.148,30 62.321,20
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