Jaarverslag 2018
Kort overzicht van alle activiteiten.
Voor uitgebreide informatie kunt u onze website
bezoeken op www.breadbasket.nl

Voedselpakketten
Elke maand zijn er ongeveer 90 voedselpakketten uitgedeeld.
De pakketten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
Geel
1 - 4 personen
t.w.v. €7,50
Blauw
5 - 7 personen
t.w.v. €11,00
Rood
8 - 10 personen
t.w.v. €14,50
Van januari t/m maart zijn er iedere maand 55 gele, 32 blauwe en 3 rode pakketten uitgedeeld.
Van april t/m december zijn er iedere maand 63 gele, 26 blauwe en 3 rode pakketten uitgedeeld.
Evangelisatie: Drie Koningen
20 januari
In januari werd Drie Koningen gevierd in de Dominicaanse Republiek en daarom is er
feest gevierd met kinderen uit de wijk Maria Auxiliadora, met leuke activiteiten,
lekkere versnaperingen en cadeautjes.
Evangelisatie: Samaritan’s Purse
In 2018 hebben we opnieuw meegedaan aan het project van Samaritan’s Purse uit de Verenigde
Staten. Samaritan’s Purse laat vrijwilligers schoenendozen vullen met cadeautjes, die zij vervolgens
naar kinderen in arme landen over de hele wereld sturen. Na het ontvangen van de schoenendozen
volgen de kinderen nog een evangelisatieprogramma van 12 weken, dat wordt afgesloten met een
diploma-uitreiking.
(Voor de deelname in 2018 had The Bread Basket in december 2017 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.)
Begin 2018

Het kinderevangelisatie-programma van 12 weken werd gevolgd door een groep
kinderen in de kerk van Iluminada, onder leiding van Ada, in de wijk Maria
Auxiliadora.

12 mei

De groep van Iluminada’s kerk heeft het project afgesloten met een diplomauitreiking. The Bread Basket heeft een bijdrage gegeven voor het feest van deze
diploma-uitreiking.

19 mei

De Samaritan’s Purse groep die we eerder ondersteund hebben in de kerk van Mireya
kwam sindsdien nog iedere zaterdag samen. Deze groep, onder leiding van Cristina,
was uiteindelijk uitgegroeid tot 60 kinderen. Er is een gezellige middag georganiseerd
voor deze kinderen en de kinderen van de zondagsschool van Mireya haar kerk. The
Bread Basket heeft ook een bijdrage gegeven voor deze middag.

Noodhulpactie Mireya
Nadat onze Dominicaanse medewerker Mireya in september 2017 hersenvliesontsteking en een
beroerte kreeg hebben we via e-mail een oproep gedaan om geld in te zamelen voor haar medische
kosten. Na het bedrag dat we in 2017 al hadden ingezameld hebben we in 2018 ook nog €448,-

ingezameld. Van het totaalbedrag hebben we een deel van haar ziekenhuiskosten en haar medicijnen
tot en met augustus 2018 kunnen betalen.
Noodhulpactie na brand
In oktober hebben we via e-mail een oproep gedaan om geld in te zamelen voor een vrouw die na
een brand haar huis en al haar bezittingen was kwijtgeraakt. We hebben in totaal €565,- ingezameld.
Van dit bedrag hebben we een wasmachine, een koelkast en een voedselpakket voor haar gekocht.
Hoortoestellen
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. Twee
paar hoortoestellen hebben zo een nieuw plekje gevonden.
Bezoek Dominicaanse Republiek
Van 11 januari tot 10 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 Ada op bezoek geweest bij verschillende mensen die
voedselpakketten ontvangen.
Vergaderingen:
In de Dominicaanse Republiek heeft Tamara op 21 februari 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 vergadering vond plaats op
19 november. Daarnaast is er binnen het bestuur altijd contact over lopende zaken via een
groepsapp.
Acties en bijzondere giften
Naast de verschillende vaste donaties, eenmalige giften en collecten die wij mochten ontvangen,
willen wij graag deze acties en bijzondere giften uitlichten:
24 januari

We ontvingen een gift van €202,70 van de voormalige Vakantie Bijbel Club uit
Twijzelerheide.

4 februari

Tijdens de kinderkerk in de Gereformeerde kerk van Twijzelerheide werd aandacht
besteed aan The Bread Basket. Daniëlle heeft een presentatie gehouden en tijdens de
dienst werd een collecte gehouden. We ontvingen van hen €112,45.

11 februari

Tijdens een ontmoetingsavond voor vrouwen bij de Christengemeente in Buitenpost
mocht Daniëlle wat vertellen over The Bread Basket. We ontvingen van hen een gift
van €92,00.

16 februari

Tijdens een maaltijd bij de Protestantse Gemeente De Oase in Drachten mocht
Daniëlle een presentatie houden over The Bread Basket. Ook waren Douwe en Gellie
aanwezig met een verkooptafel. We ontvingen van de gemeente een gift van €769,35.

8 april

We ontvingen een gift van €63,- uit het spaarbusje van de Vrouwenvereniging van de
Hervormde Gemeente van Twijzelerheide.

5 juni

We ontvingen een gift van €108,90 uit het spaarbusje van de Bijbelkring van de
Hervormde Gemeente Twijzelerheide

10 september We ontvingen €300,- van de familie Erkelens. Zij hadden in plaats van
verjaardagscadeaus om giften voor The Bread Basket gevraagd.
19 december

KDV De Parachute in Hallum hield een kerstfair. De opbrengst was bestemd voor The
Bread Basket. Douwe, Gellie en Esther waren aanwezig met een verkooptafel. Wij
ontvingen van de kinderen van De Parachute een prachtige cheque van €175.

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.
Al vele jaren heeft Bakkerij Schotanus in Twijzelerheide een kleingeldpotje voor The Bread Basket bij
de kassa staan. In 2018 mochten we uit dit potje € 28,65 ontvangen.
In 2012 is webwinkel Tamitha.nl geopend. Deze webwinkel geeft 5% van het aankoopbedrag van
ieder verkocht artikel aan The Bread Basket.
Nieuwsbrief
We hebben nieuwsbrieven verstuurd op 8 februari, 5 juni, 16 oktober en 18 december.
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
Onze website is te vinden op www.breadbasket.nl en bevat informatie over onze stichting.
In december hebben wij een informatieve e-mail over The Bread Basket gestuurd naar kerken in de
buurt van Twijzelerheide.
Presentaties
Er zijn verschillende presentaties gehouden. (zie onder kopje “Acties en bijzondere giften”)

