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Bezoek Dominicaanse Republiek:
Van 6 januari tot 2 juli 2016 is Tamara in La Vega, in de Dominicaanse Republiek geweest.
Tamara is op bezoek geweest bij verschillende gezinnen die een voedselpakket ontvangen. Samen met Mireya
(medewerker van The Bread Basket en voorganger van de kerk ‘Luz en medio de las Tinieblas’) ging zij op 4
februari, 10 februari, 24 februari, 16 maart, 7 april, 20 april en 11 mei op wijkbezoek in de wijken Maria
Auxiliadora en Juan Bosch.
Tijdens deze bezoeken zijn de gehaakte/gebreide knuffels uitgedeeld die de Facebookgroep “Een knuffel voor
elk kind” in 2015 had ingezameld. Ook heeft Tamara knuffels uitgedeeld op de gezellige middag die op 18 juni
was georganiseerd voor meisjes uit de wijk Maria Auxiliadora.
Op 16 januari was Tamara aanwezig bij het uitdelen van de schoendozen met cadeautjes, via de kerk “Luz en
medio de las Tinieblas”, aan kinderen in de wijk Maria Auxiliadora. (met dank aan Samaritan’s Purse VS) Op 6
februari heeft ze meegekeken met het kinderevangelisatieprogramma van Samaritan’s Purse. En op 1 mei was ze
bij de diploma-uitreiking van dit project.
Op 25 april en 2 juni heeft Tamara met Mireya een bezoek gebracht aan de TEARS school, waar ze een kijkje
hebben genomen bij het ontbijtproject.
Op 1 februari, 29 februari, 30 maart, 30 april, 30 mei en 30 juni was Tamara aanwezig bij het uitdelen van de
voedselpakketten in de kerk ‘Luz en medio de las Tinieblas’. Op 31 mei was ze bij het uitdelen van de
voedselpakketten in de kerk ‘Iglesia Cristiana de Soto’.
Voedselpakketten:
Iedere maand zijn er 90 voedselpakketten uitgedeeld.
Ontbijtproject:
Van januari tot en met juni is het ontbijtproject van de TEARS school in Maria Auxiliadora gesteund. Daarna is
onze steun aan het project stopgezet. Dit omdat de school nu wordt ondersteund door de regering, die er onder
andere voor zorgt dat de kinderen op school een ontbijt en lunch krijgen.
Noodhulpactie overstromingen Los Rieles:
In november heeft het erg veel geregend in de Dominicaanse Republiek. Dat zorgde voor overstromingen,
waardoor veel woningen onderliepen en zelfs werden verwoest. The Bread Basket heeft een noodhulpactie
gehouden voor de slachtoffers van deze overstromingen in de wijk Los Rieles (La Vega). (klik hier voor meer
informatie)
In totaal hebben we voor deze actie €1.832,47 ontvangen. Eind november is het eerste deel van de hulpgoederen
uitgedeeld door de voorganger van de kerk in Los Rieles. Er zijn voedselproducten uitgedeeld, zoals rijst en
bonen. En verder klamboes, lakens en een matras. In 2017 zijn er dankzij deze actie nogmaals voedselpakketten
en klamboes uitgedeeld in Los Rieles.
Drie Koningen/Samaritan’s Purse:
In januari werd Drie Koningen gevierd in de Dominicaanse Republiek en daarom zijn er cadeautjes uitgedeeld aan
kinderen uit de wijk Maria Auxiliadora. Dit jaar hebben we er opnieuw voor gekozen de kerk daarvoor in te
schrijven bij het project van Samaritan’s Purse uit de Verenigde Staten. Deze organisatie laat vrijwilligers
schoendozen vullen met cadeautjes, die zij vervolgens naar arme landen over de hele wereld sturen. Na het
ontvangen van de schoendozen volgen de kinderen nog een evangelisatieprogramma van 12 weken, dat wordt
afgesloten met een diploma-uitreiking.

The Bread Basket heeft voor de deelname in 2016 in januari een bijdrage betaald voor het vervoer van de dozen
vanaf de haven in Santo Domingo naar het uitdeelpunt in La Vega. In maart heeft The Bread Basket rijstpap
gedoneerd voor de kinderen die deelnamen aan het evangelisatieprogramma. En in april heeft The Bread Basket
een bijdrage gegeven voor de diploma-uitreiking van het programma.
Voor de deelname in 2017 is door The Bread Basket in oktober het inschrijfgeld en de vervoerskosten betaald.
Ook heeft The Bread Basket toen de workshop betaald, die twee leidsters van de kerk in oktober hebben gevolgd
bij Samaritan’s Purse. Tijdens deze workshop werden de leidsters getraind voor het kinderevangelisatieprogramma van 12 weken, dat door Samaritan’s Purse wordt aangeboden. Ook ontvingen zij voor dat programma
werkboeken en een Bijbel voor ieder deelnemend kind. Het evangelisatieprogramma werd begin 2017 opnieuw
gehouden.
Een knuffel voor elk kind
In 2015 zijn er door Tineke van der Bei van de Facebookgroep “Een knuffel voor elk kind” 45 handgemaakte
(gehaakte/gebreide) knuffels ingezameld. Deze knuffels werden gemaakt door verschillende enthousiaste
vrijwilligers.
De knuffels zijn uitgedeeld tijdens bezoeken aan gezinnen die een voedselpakket ontvangen. Daarnaast is er op
18 juni een speciale ‘knuffelmiddag’ georganiseerd in de wijk Maria Auxiliadora. Hiervoor waren zo’n 35 meisjes in
de leeftijd tot tien jaar uitgenodigd. Er werden spelletjes met hen gespeeld, liedjes gezongen en er werd gedanst.
Aan het eind van de middag mocht iedereen een gehaakte/gebreide knuffel uitzoeken. Toen de kinderen naar
huis gingen kregen ze ook nog een ijsje aangeboden door The Bread Basket. Foto’s van het uitdelen van de
knuffels zijn geplaatst in de Facebookgroep.
Vergaderingen:
In de Dominicaanse Republiek heeft Tamara op 20 januari vergaderd met de voorganger van de Haïtiaanse kerk
die wij ondersteunen. Op 2 juni heeft ze een overleg gehad met de directeur van de TEARS school. En op 29 juni
heeft ze met de Dominicaanse medewerkers van The Bread Basket vergaderd. Daarnaast hebben er nog
verschillende keren tussendoor korte overleggen plaatsgevonden
In Nederland is vergaderd door het bestuur van The Bread Basket. Deze vergaderingen vonden plaats op 17
februari, 8 juni, 24 augustus, 30 augustus en 16 november.
Acties en bijzondere giften:
Op 12 en 13 juni heeft ons actieteam een STOP! actie gehouden op Facebook, waarbij een gedoneerde prijs
was te winnen. Het doel was om (de Facebookpagina van) The Bread Basket onder de aandacht te brengen bij
de mensen.
Op 6, 7 en 8 juli heeft Jaap Heeringa een sponsorfietstocht gehouden. In drie dagen tijd heeft hij 330
kilometer gefietst, langs 12 verschillende bakkers. Deze bakkers stonden symbool voor 12 maanden voedselhulp
van 'de broodmand'. Deze actie had de geweldige opbrengst van € 5.801,03 !!!
Vanaf november 2015 tot november 2016 was de opbrengst van de goede doelen kraam bij Jouw Marktkraam
in Drachten bestemd voor stichting The Bread Basket. De opbrengst van deze kraam was € 202,47 en is
geschonken voor de noodhulpactie na de overstromingen in de wijk Los Rieles.
Net als vorig jaar heeft Elly Klaassen uit Terneuzen ook in 2016 de opbrengst van haar webshop geschonken aan
The Bread Basket. Elly verkoopt zelfgemaakte quilt- en viltproducten. We mochten € 50,- van haar
ontvangen! Haar prachtige werkstukken zijn te bewonderen op: www.elly-viltenquilt.nl
Al vele jaren heeft Bakkerij Schotanus in Twijzelerheide een kleingeldpotje voor The Bread Basket bij de kassa
staan. In 2016 mochten we uit dit potje € 40,40 ontvangen.
Lopende acties:
Sinds 2004 biedt The Bread Basket verschillende artikelen (zoals pennen en zelfgemaakte fotokaarten) te koop
aan via de website, de verkoopstand op markten, bij presentaties, enz.
Sinds 2009 is The Bread Basket ingeschreven bij boekenwebwinkel YouBeDo.com. Deze webwinkel geeft tot 12%
van het aankoopbedrag van ieder verkocht boek aan het goede doel dat de klant uitkiest.
In 2012 is webwinkel Tamitha.nl geopend. Deze webwinkel geeft 5% van het aankoopbedrag van ieder verkocht
artikel aan The Bread Basket.

Nieuwsbrief:
Op 14 maart en op 31 december is er een algemene nieuwsbrief gestuurd. Op 19 november is er een extra
nieuwsbrief verstuurd in verband met de noodhulpactie na de overstromingen in de wijk Los Rieles. Op 21 juni is
er een brief gestuurd naar de diaconieën van de kerken in de omgeving van Twijzelerheide.
Om de privacy van de gezinnen, die wij ondersteunen, te waarborgen delen wij onze nieuwsbrief niet op onze
openbare website en Facebookpagina, maar alleen via e-mail aan diegenen die zich hiervoor hebben
ingeschreven. Men kan zich inschrijven voor deze e-mail nieuwsbrief via: www.breadbasket.nl
Ons actieteam heeft een eigen Facebookpagina. Deze pagina kan men volgen om op de hoogte te blijven van de
actuele acties.

