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Druppels  
Terugblikkend op dit vreemde jaar 2020, 
waarin alles leek te draaien om corona, 
maken we ook bij Stichting Julia de balans op. 
We kregen dit jaar veel aanvragen voor het 
verlenen van noodhulp. In andere landen 
werden heel veel mensen erg hard getroffen 
door lockdowns. Overal werden scholen 
gesloten. Als kinderen op school ook aten, dan 
viel er behalve het onderwijs ook een maaltijd 
weg. Straathandel werd in veel landen 
verboden, wat betekende dat voor heel veel 
mensen de bron van inkomsten wegviel. Voor 
diegenen die toch al op de rand van het 
bestaansminimum proberen te overleven, is 
deze crisis dan ook zeer ernstig. En vooral 
kinderen zijn extra kwetsbaar. Stichting Julia 
heeft dan ook met de vaste 
samenwerkingspartners geprobeerd een 
(kleine) bijdrage te leveren door het 
beschikbaar stellen van voedselpakketten. 
Druppels op een gloeiende plaat? In ieder 
geval geen aerosolen! 
 

 
Ook in Nederland  
In samenwerking met een lokaal 
vermogensfonds hebben we ook dicht bij huis 
iets kunnen doen aan het verbeteren van de 
leefsituatie van kinderen, met name in 
Rotterdam-Zuid. Zo konden we bijvoorbeeld 

nieuwe winterjassen geven aan twee 
opgroeiende broers, die sinds kort in 
Nederland wonen bij hun 20- jarige zus. Deze 
zus zit nog op school en krijgt 
studiefinanciering, maar dat was onvoldoende 
om de benodigde kleding te kopen. Meerdere 
kinderen in onze eigen stad hebben we zo 
heel praktisch een steuntje in de rug kunnen 
geven. 
 

 
 
Door corona was het dit jaar niet mogelijk om 
zelf projecten te bezoeken, maar gelukkig 
konden we wel online contact blijven houden. 
We hopen heel erg dat 2021 weer een 
normaler jaar wordt, waarin kinderen weer 
onbezorgd kunnen spelen en leren. We blijven 
ons daarvoor inzetten, met dank aan de vele 
sponsors van Stichting Julia die dit elk jaar 
weer mogelijk maken. 
 
Een greep uit de hulp die we dit jaar 

konden bieden:  

Wij hebben bijgedragen aan de aanschaf van 
voedselpakketten voor kinderen in 76 
gezinnen in Calca, en voor de gemeenschap 
Yanahualla in Peru. Ook in Kumasi (Ghana) 
droegen we bij aan coronoa-noodhulp. Verder 
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gaven we een bijdrage voor voedselpakketten 
en dekens voor arme gezinnen in Azul, 
Argentinië. De corona-crisis en de lockdown 
vielen samen met een periode van extreme 
kou in Azul, waardoor veel gezinnen ernstig 
getroffen werden. We sponsorden eveneens 
een Coronanoodhulpprogramma voor 120 
kinderen van 7 t/m 18 jaar in Rosario, 
Argentinië. 

 
 
Corona Voedselbank  
We ondersteunden een tijdelijke voedselbank 
in Pangandaran. Voedsel was er genoeg 
tijdens de eerste Covid-golf in Indonesië, 
alleen kon men dit niet meer kopen door de 
lockdown. Stichitng Julia droeg bij aan een 
initiatief om gratis maaltijdboxen uit te delen 
in verschillende kampongs. Ook werd er 
gedurende drie maanden een voedselbank 
opgezet, waar behalve voedsel en handgel 
ook informatie werd gegeven over het 
COVID19 virus en hygiënische maatregelen. 
Bij alle bezoekers werd de temperatuur 
gemeten. 
 
Sterren op school  
Caca (10) en Vetra (11), onze 
sponsorkinderen in Indonesië doen het goed 
op school. Ze zijn allebei over naar het 
volgende jaar. Helaas is de school wel 
maanden lang dicht geweest door de 
pandemie. Anissa is ondertussen 16 en 
bezoekt nog altijd de school voor kinderen 
met ‘Special Needs’. Stichting Julia betaalt het 
schoolgeld. Verder ondersteunen we nu ook 
Fadil. Hij is 6 jaar en zit in de eerste klas van 
de lagere school. Zijn ouders zijn gescheiden 
en zijn moeder is, toen hij 5 was, vertrokken 
naar Jakarta. Fadil werd achtergelaten bij zijn 
vader. Die heeft geen vaste baan maar werkt 
als dagarbeider. Hij heeft daarom een zeer 
onregelmatig inkomen en draagt in zijn eentje 
de zorg voor zijn zoontje. Fadil is erg 
verdrietig en een beetje boos op de wereld, 

wat heel begrijpelijk is. Ook Miriam en Saniya 
gaan naar school op kosten van Stichting 
Julia. Beide meiden wonen in kleine dorpen in 
het oosten van Oeganda. Thuis is er te weinig 
geld om te sparen voor het schoolgeld. De 
tomaten die de moeder van Miriam op de 
markt verkoopt leveren niet genoeg op. We 
hopen dat al deze kinderen hun talenten 
kunnen ontwikkelen. 

 
 
Tegen geweld en uitbuiting  
De situatie in India is halverwege 2020 enorm 
hectisch geweest: door een totale lockdown 
wilden duizenden arbeiders terug naar de 
eigen familie. Deelstaten sloten de grenzen, 
waardoor heel veel mensen vast kwamen te 
zitten. Scholen werden gesloten. In India 
werken we samen met een organisatie die 
kinderen opvangt en beschermt tegen 
uitbuiting en geweld. Wij hebben hun werk in 
dit moeilijke jaar ondersteund met een 
bijdrage voor de opvang van meisjes die niet 
meer thuis kunnen wonen. 
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Wonen in een fabriek  

Natuurlijk ondersteunen we ook in 2020 het 
straatwerk dat Robert Smits in Brazilië 
organiseert voor straatkinderen. In Rio de 
Janeiro hebben tientallen gezinnen een oud 
industrieterrein met verlaten fabriekshallen 
betrokken. Het gaat om gezinnen die om 
allerlei redenen op straat gekomen zijn. In de 
hallen hebben zij illegale krotten gebouwd. 
Om er te mogen wonen moeten zij geld 
betalen aan de drugsbendes die de baas zijn 
in het gebied. De omstandigheden waarin 
deze gezinnen leven zijn mensonterend. Het is 
smerig, gevaarlijk en uitzichtloos. In deze 
ellende zorgt Robert voor maaltijden en 
begeleiding voor 64 kinderen in de leeftijd van 
7 tot 14 jaar. Ook komt hij op voor de 
belangen van de bewoners van de fabrieken.  

 
 
Doorzetters  
Het dagcentrum voor autistische kinderen in 
Nepal kon blijven draaien, mede dankzij een 
donatie van Stichting Julia. Ook hebben we 
onze hulp voor trainingsprogramma’s en 
begeleiding naar de arbeidsmarkt voor 
jongeren in Bangladesh voortgezet. Deze 
jongeren en kinderen met een beperking zijn 
stuk voor stuk doorzetters, die onze inzet 
nodig hebben.  

 

 
T(e)huis in Bangladesh  
In Savar ondersteunen we een kleinschalig 
gezinsvervangend tehuis, waar 30 kinderen 
wonen. Zij hebben geen ouders meer of hun 
eigen ouders zijn niet in staat voor hen te 
zorgen. In het tehuis krijgen zij, naast drie 
maaltijden per dag, onderdak, begeleiding en 
meidsche verzorging, ook de kans naar school 
te gaan. Het biedt een veilige omgeving, waar 
deze kinderen, in de leeftijd tussen 5 en 20 
jaar, kunnen opbloeien. 

 
 
 

 

En verder...  

● In Burkina Faso hebben we de uitbreiding 
van de basisschool in Namsigui gesponsord. 
Hier kregen 60 tot 70 kinderen in één 
klaslokaal les. Veel te veel, natuurlijk! Daarom 
zijn er drie nieuwe lokalen in de maak.   
● Kregen we weer verschillende mooie 
donaties van onze trouwe donateurs.  
● Kon de Internationale Dag voor 
Straatkinderen in Ghana door corona niet 
doorgaan. We hopen op een herkansing in 
2021. 
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STICHTING JULIA BEDANKT ALLE DONATEURS VAN HARTE. 

 
 

 
De balans van 2020  

In totaal heeft Stichting Julia in 2020 al 15 

projecten t.b.v. weesen straatkinderen 

ondersteund. We hebben circa 25 sponsors. 

Het financiële verslag over 2020 wordt begin 

van volgend jaar gepubliceerd op de website: 

www.stichtingjulia.nl. Ontvangt u het liever op 

papier? Vraag het op via: 

stichtingjulia@hetnet.nl.  

 

 
 
Samen 
Het werk van Stichting Julia was alleen 
mogelijk door de gulle giften van heel veel 
mensen. We willen iedereen hiervoor heel 
hartelijk danken. 

 
Stichting Julia stelt zich ten doel kinderen, die 
onder zeer moeilijke omstandigheden en in 
armoede opgroeien, te ondersteunen in hun 
levensonderhoud, huisvesting, sportbeoefening, 
scholing en het leren van een beroep. Hierbij gaat 
het om wees- en straatkinderen in de leeftijd tot 18 
jaar waar ook ter wereld. Stichting Julia realiseert 
dit doel door het selecteren van goede 
bestemmingen (projecten of financiële adoptie) 
voor de ontvangen donaties. Kenmerkend voor de 
werkwijze van de Stichting Julia is het 
samenwerken met kleinschalige, lokale projecten in 
de diverse landen op basis van persoonlijk contact.  
Stichting Julia is eind 2006 door Paul Hirschel 
opgericht als eerbetoon aan zijn moeder Julia Maria 
Hirschel-Hoeufft, die haar hele leven klaar stond 
voor andere mensen die in moeilijke situaties 
verkeerden.  
ANBI 

De Belastingdienst heeft Stichting Julia officieel 
aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’. Daardoor hoeft Stichting Julia geen 
successierecht of schenkingsrecht te betalen over 
erfenissen en schenkingen. Ook mag elke donateur 
giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- 
of vennootschapsbelasting. Meer info over doneren 
kunt u opvragen via stichtingjulia@hetnet.nl 

 

 
 

 
 

 

 
Stichting Julia wenst iedereen een heel mooi, gezond, veilig en leerzaam 

2020 toe. 
 

Steun Stichting Julia via NL77 ABNA 0502 2529 52 
  

 

 


