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Voedselpakketten
Iedere maand zijn er 90 voedselpakketten uitgedeeld.
Vanaf september zijn de blikjes sardines in de voedselpakketten vervangen door spaghetti. Dit omdat
bleek dat de sardines de laatste tijd af en toe bedorven waren.
Drie Koningen
In januari werd Drie Koningen gevierd in de Dominicaanse Republiek en daarom zijn er op 15 januari
cadeautjes uitgedeeld aan kinderen uit de wijk Maria Auxiliadora.
Noodhulpactie overstromingen Los Rieles
In november 2016 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. (klik hier voor meer informatie)
In totaal hebben we voor deze actie €1.832,47 ontvangen. Eind november 2016 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 11 mei 2017 zijn er
dankzij deze actie nogmaals voedselpakketten en klamboes uitgedeeld in Los Rieles.
Samaritan’s Purse
In 2017 en 2018 hebben we opnieuw meegedaan aan het project van Samaritan’s Purse uit de
Verenigde Staten. Samaritan’s Purse laat vrijwilligers schoendozen vullen met cadeautjes, die zij
vervolgens naar kinderen in 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.
Het programma werd in 2017 gevolgd door 2 groepen, in de wijken Maria Auxiliadora en Juan Bosch.
Op 17 juni hebben de twee groepen het project gezamenlijk afgesloten met de diploma-uitreiking.
Voor de deelname in 2017 heeft The Bread Basket in juni een bijdrage gegeven voor de diplomauitreiking van het programma.
Voor de deelname in 2018 heeft The Bread Basket in december het inschrijfgeld betaald. Dit was
inclusief de workshop voor 2 leiders. Tijdens deze workshop worden de leiders getraind voor het
kinderevangelisatie-programma van 12 weken, dat door Samaritan’s Purse wordt aangeboden. Ook
ontvangen zij voor dat programma werkboeken en een Bijbel voor ieder deelnemend kind. Ook de
vervoerskosten naar de workshoplocatie zijn door The Bread Basket vergoed.
Een knuffel voor elk kind
In 2016 zijn er door Tineke van der Bei van de Facebookgroep “Een knuffel voor elk kind” 5
handgemaakte (gehaakte) knuffels ingezameld. Deze knuffels werden gemaakt door verschillende
enthousiaste vrijwilligers.
De knuffels zijn uitgedeeld tijdens het uitdelen van de voedselpakketten in de kerk in de wijk Soto.
Foto’s van het uitdelen van de knuffels zijn geplaatst in de Facebookgroep.

Noodhulpactie Mireya
Nadat onze Dominicaanse medewerker Mireya in september hersenvliesontsteking en een beroerte
kreeg hebben we via e-mail een oproep gedaan om geld in te zamelen voor haar medische kosten. In
totaal hebben we €4.014,75 ingezameld in 2017. Daarmee hebben we haar kunnen helpen een deel
van de ziekenhuiskosten en haar medicijnen te betalen.
Bezoek Dominicaanse Republiek
Van 7 januari tot 3 juli is Tamara in La Vega, in de Dominicaanse Republiek geweest. Zij is aanwezig
geweest bij de verschillende activiteiten van The Bread Basket en heeft vergaderd met de
medewerkers daar. Ook is zij samen met Mireya op bezoek geweest bij verschillende mensen die
voedselpakketten ontvangen. Daarnaast heeft zij i.v.m. het 12 ½ jarig bestaan van The Bread Basket
een presentatie gegeven over Nederland en The Bread Basket voor de ontvangers van de
voedselpakketten in de wijk Maria Auxiliadora.
Vergaderingen:
In de Dominicaanse Republiek heeft Tamara op 3 maart vergaderd met de Dominicaanse
medewerkers van The Bread Basket. Daarnaast hebben er nog verschillende keren korte overleggen
plaatsgevonden met de medewerkers van The Bread Basket en met de voorganger van de Haïtiaanse
kerk die wij ondersteunen.
In Nederland is vergaderd door het bestuur van The Bread Basket. Deze vergaderingen vonden plaats
op 15 februari en 13 december. Daarnaast is er binnen het bestuur altijd contact over lopende zaken
via een groepsapp.
Acties en bijzondere giften:
Op 11 september mochten we €180 ontvangen van de familie Erkelens. Zij hadden in plaats van
verjaardagscadeaus om giften voor The Bread Basket gevraagd.
Op 15 oktober verzorgden de Blide Sjongers (een enthousiaste groep van mensen met een
beperking) een prachtige zangdienst met Johannes de Heer liederen. Van hen ontvingen we een
cheque van maar liefst €750! Voorafgaand aan de zangdienst heeft Tamara op 27 september een
korte presentatie gehouden bij de Blide Sjongers.
In het najaar is er tijdens dankstond een inzamelingsactie gehouden door de gezamenlijke kerken in
Twijzelerheide. Deze actie heeft €1.781,95 opgebracht! Voorafgaand aan de actie zijn in
Twijzelerheide en Zwagerbosch huis aan huis flyers bezorgd.
Op 19 november is er tijdens een kerkdienst in de Christengemeente in Buitenpost een collecte
gehouden. Wij ontvingen van hen €865,95! Voorafgaand aan de collecte heeft Jan-Willem een korte
presentatie gehouden.
Op 26 november is er tijdens een kerkdienst in De Schakel in Drachten een collecte gehouden. Wij
ontvingen van hen €302,75!
In 2017 zijn er door verschillende mensen hoortoestellen gedoneerd om uit te delen in de
Dominicaanse Republiek. Tamara heeft deze toestellen meegenomen tijdens haar reis in 2018.
Al vele jaren heeft Bakkerij Schotanus in Twijzelerheide een kleingeldpotje voor The Bread Basket
bij de kassa staan. In 2017 mochten we uit dit potje € 48,19 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 29 december is er een algemene nieuwsbrief gestuurd. Op 16 september en op 3 oktober is er een
extra nieuwsbrief verstuurd in verband met de noodhulpactie voor de ziektekosten van Mireya.
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.
Promotie
In juli hebben wij onze vernieuwde website gelanceerd. De website is te vinden op
www.breadbasket.nl en bevat informatie over onze stichting.
In oktober hebben wij 5000 flyers gedrukt met daarop informatie over The Bread Basket. Deze flyers
kunnen worden uitgedeeld bij bijvoorbeeld acties en presentaties.
Presentaties
Op 12 maart hebben Esther en Daniëlle een presentatie gehouden bij de PKN in Hantum. Van hen
ontvingen wij een gift van €250.

