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               Stichting Vrienden van het          
                 Kitale  AIDS  Programme 

                                                                                                      
   

       

                                     Secretariaat: Hofweg 2, 2631 XE Nootdorp Tel: 015-8891806 

Website: www.aidskitale.com                                                                                   E-mail: kapfriends@gmail.com 
 
 
 

INFORMATIEBRIEF AAN DE 

VRIENDEN VAN HET KITALE AIDS PROGRAMME 

               

          Apeldoorn, september 2013 

Beste mensen,  
 
Deze keer komt de vriendenbrief niet uit Kitale, maar van het bestuur van de Stichting Vrienden van 
het Kitale Aids Programme. Wij willen u graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen in 
Nederland ten behoeve van het werk in Kitale. 
 
Wie zijn 'wij' eigenlijk? 
Het bestuur bestaat uit bekenden van Jacinta uit de Regio Haaglanden, 
Amsterdam en Apeldoorn: 
                                               v.l.n.r.  Magda van Erkel, Henk de Boer (secretaris) 
                               Wil Blezer-van de Walle, Frans van Soest (penningmeester)                       
                                                                                             Leo van Ewijk (voorzitter) 
 

Om het Aids Project in Kitale te ondersteunen, hebben we onze stichting opgezet, met als doel het 
werven van fondsen, daarnaast om de mensen hier in Nederland meer bekend te maken met de 
problematiek van HIV en AIDS. Niet alleen in Kenia, maar ook in Nederland en de rest van de wereld. 
 
Jacinta van Luijk is al meer dan 30 jaar werkzaam in Kenia, eerst in Kisumu en nu al 15 jaar in Kitale.  
Zij heeft daar haar eigen AIDS project opgezet en werkt nu samen in haar team met gekwalificeerde, 
lokale gezondheids- en maatschappelijk werk(st)ers. 
 
Financiën 
De stichting heeft een deel van de financiële behoeften van het project op zich genomen, zoals de 
kosten voor kantoorhuisvesting, salarissen van medewerkers, lokaal vervoer, cursusmateriaal e.d. 
  
Dit jaar proberen we als stichting 40.000 euro bij elkaar te vergaren. Best wel een uitdaging in deze 
tijd van bezuinigingen en de touwtjes aan elkaar knopen. Volgend jaar durven wij de lat nog iets hoger 
te leggen. 
 

Impulsis 
Impulsis is een gezamenlijk programma van Edukans, ICCO en Kerk in Actie, dat financiële steun biedt 
aan particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Onze Stichting is partner 
van Impulsis. We hebben een 3-jarig contract met hen af kunnen sluiten. 
Wanneer wij, ieder jaar, er in slagen 2/3 deel van ons targetbedrag bij elkaar te vergaren (zijnde giften 
van particulieren), legt Impulsis het resterende 1/3 deel erbij.    
 

http://www.aidskitale.com/
mailto:kapfriends@gmail.com
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Particuliere giften komen veelal van mensen die Jacinta en haar werk kennen, familie, vrienden en 
bekenden, maar ook van parochies e.d. Zo heeft bijvoorbeeld het Vastenproject 2013 in Rijswijk/Delft 
ruim 2500 euro opgeleverd. 
Om het aantal donateurs uit te breiden zijn wij als bestuursleden voortdurend op zoek naar nieuwe 
contacten en naar lokale sponsors. Ook zijn en worden contacten gelegd met het bedrijfsleven, dat 
door een donatie te doen aan onze stichting tevens een stuk verantwoordelijkheid neemt voor en een 
bijdrage levert aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  
 

Alle medewerkers van de stichting werken op pro Deo basis: er blijft niets aan de strijkstok hangen! 
Dit is voor veel donateurs een criterium om een donatie te doen aan ons 'kleinschalig' project. 
Elke gift is van belang en wordt in dankbaarheid ontvangen. 
 

Door de Belastingdienst is onze stichting als ANBI aangemerkt, dit houdt in dat uw giften aftrekbaar 
zijn van uw inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels. 
 

Periodieke giften 
In tegenstelling tot 'gewone' giften zijn Periodieke giften volledig aftrekbaar, zonder drempel en 
plafond. Deze giften moeten zijn vastgelegd voor een periode van ten minste 5 jaar. Hiertoe was een 
notariële akte verplicht, maar vanaf 1 januari 2014 kunnen periodieke schenkingen schriftelijk worden 
vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Via de website van de belastingdienst kunt u als gever 
dan een model-schenkingsovereenkomst downloaden en deze samen met ons (de ANBI) voorzien van 
de benodigde gegevens. Neemt u hiervoor contact op met onze penningmeester Frans van Soest. 
 

Een belangrijke bijkomstigheid daarbij is dat onze financiële ondersteuning een meer structureel 
karakter zou krijgen wanneer giften automatisch per maand, kwartaal of per jaar zouden plaats 
vinden. Meer zekerheid van inkomsten op langere termijn garandeert Jacinta en haar team, dat 
bepaalde projecten in ieder geval door kunnen gaan. Neemt U dit eens in overweging.  

 
Comité van Aanbeveling 
Vorig jaar zijn we erin geslaagd een aantal mensen bereid te vinden om een Comité van Aanbeveling 
te vormen. Zij hebben hun betrokkenheid, erkenning, expertise en ervaring met de Aids- en 
Maatschappelijke problematiek bewezen. We zijn dan ook heel blij dat ze hun naam en deskundigheid 
aan onze stichting willen verbinden. We stellen ze dan ook graag aan u voor: 
 
 
 
 
v.l.n.r. 
 

Dr. Bert-Jan de Boer, docent/onderzoeker afd. huisartsgeneeskunde aan het UMC Utrecht; expert seksuele 
gezondheid, soa, hiv, aids 

  
Prof.Dr. Maaike A.C.de Haardt, hoogleraar Religie en Gender aan de Radboud Universiteit Nijmegen; 
universitair hoofddocent Religie en Cultuur aan de Universiteit Tilburg. 
 

Dr. Pieter W.J. van Hoof, raadsman bij levensvragen voor organisaties en enkelingen 

 

Ds. Rob Visser, predikant namens de PKN pioniersplek 'Kerk op IJburg', Amsterdam 
 

Dr. Paul J.I.M. de Waart, emeritus hoogleraar volkenrecht Vrije Universiteit Amsterdam 
 

Mr. Monique B.de Witte - van den Haak, arbeidsrechtadvocaat in Den Haag, o.a. actief op het terrein van gelijke 
behandelingsrecht  

 
 



         

                                                                                   Vriendenbrief  september 2013 

       

3 3 

Bezoek aan Kitale. 
Wat is er nu interessanter dan de mensen van het KAP te ontmoeten en aan het werk te zien? 
Dat hebben enkele bestuursleden dan ook in praktijk gebracht en (afzonderlijk) de reis ondernomen 
naar Kitale (voor eigen rekening). Niet alleen een bijzondere ervaring voor jezelf, maar ook de 
blijdschap van de mensen daar, dat iemand uit het verre Nederland geïnteresseerd is in hun leven, is 
overweldigend. Van de hand van Wil Blezer een korte impressie van haar laatste bezoek in 2012: 
 

 

Het is al weer ruim een jaar geleden dat mijn man en ik Oost Afrika, Kenia en Tanzania mochten 

bezoeken. We raken er niet over uit gepraat. 

 Het bezoek aan Jacinta en haar Staf staat op ons netvlies geschreven. We hebben aan veel 

activiteiten - met de verschillende stafleden - mogen deelnemen dat ik er uren over zou kunnen 

vertellen. Moeilijk om er dan één uit te kiezen.  

 Toch doe ik dat graag omdat het Project voor de Kansarme Jongeren wel erg veel indruk op 

me heeft gemaakt. Vanuit dit Project is er een Participerend Educatief Theater groep opgericht. 

Deze jongeren spelen een spel, gericht op maximale actieve deelname van het publiek en dat lukt 

iedere keer wonderwel. Onderwerpen als HIV en AIDS, verslaving, stigma en discriminatie, 

etnische- en landconflicten, seksualiteit en verkrachting komen aan de orde op een heel speelse 

manier, zodat de omstanders uitgedaagd worden er aan deel te nemen, hetgeen ook gebeurt.  

 Er komen dan ook hartverwarmende reacties van deelnemers zoals: "We moeten dikwijls onze 

gevoelens onderdrukken en het doet zo goed deze te kunnen uiten." Of: "Graag meer van deze 

bijeenkomsten voor ons gewone buurtbewoners", of nog meer: "Ik wil dit ook in mijn eigen buurt 

en gemeenschap ter sprake brengen." 

 Voor de staf betekent dit ook dat de overtuiging dat eigen verantwoordelijkheid van mensen, 

gemeenschapszin, behulpzaamheid en vrijwilligersgeest van essentiële waarde zijn. Het blijft 

belangrijk dat het Kitale AIDS Programma een op gemeenschap gebaseerd programma is, dat 

vanuit haar expertise zo goed mogelijk probeert te reageren op de noden en talenten van de 

lokale bevolking. 
 

 

Activiteiten 
 

 Statiegeld bonnetjes acties!! 
Ja, u leest het goed. We krijgen de kans om bij Albert Heijn in Leidsenhage en bij 
C1000 in Maassluis een bak voor statiegeldbonnetjes te plaatsen. Naast het 
innamepunt van lege flessen en kratten mogen wij een bak zetten om deze bonnetjes 
in te zamelen. En natuurlijk zorgen we voor uitgebreide informatie over KAP.  
In september en oktober wordt gestart bij AH. Daarna komt C1000, terwijl in 
Zoetermeer en Apeldoorn ook al afspraken zijn gemaakt. Onze secretaris heeft zelf 
deze prachtige zuil gemaakt. Met één erbij zouden we op twee plaatsen tegelijk 
kunnen staan, maar om kosten te sparen zoeken we nog naar een andere oplossing. 
 

 Kerstkaarten 
Om alle activiteiten mogelijk te maken zijn er heel wat middelen nodig. Hiervoor zet de Stichting zich 
onverminderd in. Een klein onderdeel daarvan is dit jaar de verkoop van Kerstkaarten tijdens de 
stamppotmaaltijd. Deze kaarten zijn door Wil Blezer gemaakt, met behulp van een aantal vrijwilligers. 
Het zijn Afrikaanse taferelen, waarvan één drie Afrikaanse Koninginnen die goud, wierook en mirre als  
Geschenk aanbieden. Ook buiten de stamppotavond zijn deze kaarten te koop bij het Secretariaat. 
We hopen natuurlijk op een goede verkoop. 
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 Stamppot maaltijd op vrijdag 18 oktober a.s. 
In 2011 en in 2012 hebben we ook zo’n stamppotavond gehad. Aan het eind van de rit konden we in 
2011 zo’n €1600 bijschrijven en in 2012 €1350. Vooral de verkoop van wijn droeg in het eerste jaar 
extra bij, voor een belangrijk deel door de enthousiaste deelname van enkele bestuurleden.  
Op zich natuurlijk mooie resultaten, maar er kan nog wel een tandje bij als we zelf nog meer 
inspanning gaan leveren. Dat zijn we ook van plan. In voorgaande jaren maakten we gebruik van 
cateraars, deze keer gaan we zelf inkopen. Helaas staan daar extra kosten tegenover voor zaalhuur en 
voor de consumpties die we niet meer zelf mogen verzorgen.  
 

Jacinta kan er dit jaar helaas niet bij zijn, maar door uw komst weet zij zich vast en zeker gesteund! 

 

 

                                                 UITNODIGING 
 

      Voor de derde keer op rij nodigen wij u van harte uit op vrijdag 18 oktober 2013 
       in Dienstencentrum Duivenvoorde,  Duivenvoorde 262, 2261 AN Leidschendam. 

 

      Het programma ziet er als volgt uit: 

      17.30 uur Ontvangst met een welkomstdrankje. 

      18.30 uur Stamppotbuffet. U kunt kiezen uit verschillende soorten stamppot     

                 met daarbij naar keuze worst, spek of een gehaktbal. Verder een lekkere jus,   

                 mosterd en piccalilly, evenals een glaasje wijn of frisdrank. 

      19.30 uur Dr.Bert-Jan de Boer zal iets vertellen over de oorzaken van de ziekte AIDS en de      

                 mogelijkheden om verdere besmetting  te voorkomen.          

      19.50 uur Dessert met aansluitend gelegenheid voor vragen aan dr. de Boer. 

      21.00 uur Afsluiting met een kopje koffie of thee. 
 

      Voor deze avond vragen wij een bijdrage van € 30, - per persoon.  

      Verder zijn er weer flessen rode en witte wijn te koop, ook zelfgemaakte kerstkaarten. 

      De netto opbrengst zal geheel ten goede komen aan het werk van het Kitale Aids Programme.  
 

      U kunt zich aanmelden bij de secretaris Henk de Boer, liefst per e-mail: hean1970@kpnmail.nl 

      of telefonisch op nummer 015-8891806 of 06-51281626.  Uiterlijk 4 oktober s.v.p. 

      Graag ontvangen wij uw financiële bijdrage op rekening 5160239 t.n.v. Stichting Vrienden van    

      KAP, Den Haag met vermelding: 'Stamppot', uw naam en het aantal personen. 

      Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.  

      Is het vervoer voor u een probleem, meld dit dan ruim op tijd bij de secretaris Henk de Boer.   

      Graag tot ziens op 18 oktober a.s.  

      Bereikbaarheid 

      Het centrum is per auto, komend van de N14, alleen te bereiken via de Heuvelweg, de Graaf Jan  

      de Rijkelaan, de Kastelenring en Duivenvoorde. De alternatieve route is er alleen nog voor fietsers.  
 

 

Tenslotte nog een vriendelijk verzoek aan degenen die de Vriendenbrief per post ontvangen. Mocht u 
inmiddels een e-mailadres hebben, wilt u dat s.v.p. doorgeven aan: mwvanerkel@kpnplanet.nl  Dank! 
Uw vragen, op- of aanmerkingen op deze nieuwsbrief horen we graag van u. 
 

Een hartelijke groet, namens het bestuur, 
Magda van Erkel 
 


