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Voorbij onze bubbel
In deze nieuwsbrief gaan we virtueel de wereld rond
en houden we halt op alle plaatsen waar Stichting
Julia dit jaar kinderen heeft ondersteund.
Door de Covid-pandemie trekken we ons meer terug
in onze eigen bubbel, maar met Stichting Julia willen
we toch ook betrokken blijven bij al die kinderen die
opgroeien in de moeilijkste omstandigheden, waar
ook ter wereld. Ga dus in deze nieuwsbrief even mee
op reis!

De balans van 2021
In totaal heeft Stichting Julia in
2020 al 9 projecten t.b.v. weesen straatkinderen ondersteund.
We hebben circa 25 sponsors.
Het financiële verslag over 2021
wordt begin van volgend jaar
gepubliceerd op de website:
www.stichtingjulia.nl. Ontvangt u
het liever op papier? Vraag het
op via: stichtingjulia@ziggo.nl
De nieuwsbrief van Stichting
Julia verschijnt slechts eens per
jaar. Behoefte aan meer
updates? Laat het ons dan
weten!

Brazilië
Robert Smits werkt hij al jarenlang aan de opvang
van straatkinderen in Rio de Janeiro. Door
sportactiviteiten te organiseren creëert hij een
alternatief voor de drugshandel die overal in de
sloppenwijken aanwezig is. Corona heeft een zeer
zware tol geëist in het land: in april van dit jaar
overleden er dagelijks 4000 mensen (bron:
Telegraaf). Mede door de houding van president
Bolsonaro is de vaccinatiecampagne erg langzaam
van de grond gekomen. Natuurlijk worden de armste
mensen het hardst getroffen door het virus. In twee
gekraakte fabriekshallen in Rio wonen nu honderden
mensen in zeer slechte en gevaarlijke
omstandigheden. Robert haalt hier elke week een
groep kinderen op om samen in een veilige omgeving
te spelen en iets te eten.

Info
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. We richten ons vooral
op 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

Argentinië
De economische situatie in Argentinië is beroerd. De
inflatie is torenhoog (van oktober 2020 tot oktober
2021 was het percentage 52%), waardoor veel
mensen hun hoofd niet boven water kunnen houden.
Zo’n 40 procent van de 45 miljoen Argentijnen leeft in
armoede (bron: Belga, 15-10-2021). Veel economisch
kwetsbare gezinnen zijn dan ook afhankelijk van hulp.
Wij steunen daarom Comedor Sol Real in Azul. In
deze eetzaal krijgen straatkinderen een maaltijd. Ook
worden er voedselpakketten, dekens en kleding
verstrekt.

elke donateur giften aan de stichting
aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.

Samen

HELP MEE
Stichting Julia is altijd op
zoek naar donateurs en
sympathisanten. Je kunt
helpen door vrienden en
bekenden te attenderen
op het bestaan van Julia.
Bij voorbaat dank!

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

Oeganda
In Kampala ondersteunen we een
trainingscentrum voor jongeren, die er een
vakopleiding kunnen volgen in de richting van
houtbewerking, metaalbewerking of kleding
maken. De cursisten krijgen een
gereedschapsset in een houten kist met
draagband waarmee ze in de werkplaats of
op locatie kunnen werken. Na de opleiding kunnen de jongeren er direct mee aan de slag. Zo
geven we Afrikaanse jongeren een duwtje in de rug om hun eigen bedrijf op te zetten en op
eigen benen te staan. Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid. We doen dit samen met Gered
Gereedschap, dat gebruikte gereedschappen inzamelt, repareert en beschikbaar stelt. Hiermee
is het dus ook nog eens een duurzaam project.

Namibië
Ook dit jaar kon de dagopvang en
kleuterschool in Okamuina rekenen op onze
support. Daarmee konden 30 kinderen uit de
allerarmste gezinnen van 3 tot 6 jaar naar de
kleuterschool. In deze veilige omgeving
krijgen ze voorschoolse educatie, belangrijk
om de stap naar de lagere school succesvol
te kunnen maken, maar (en misschien nog
wel belangrijker) ze krijgen er ook twee
voedzame maaltijden per dag.

Botswana
Shelter Botswana biedt een veilige plek aan
dertig weeskinderen en kinderen die leven in
een armoedesituatie. Zij krijgen er drie
maaltijden per dag en onderwijs. Hun speeltuin
moest nodig opgeknapt worden. Er was geen
schaduw, waardoor de kinderen niet buiten
konden spelen. Stichting Julia zorgde hier voor
een opknapbeurt.

Somalië
Als onze hulp ergens nodig is, dan wel in
Somalië, één van de armste landen van Afrika.
Behalve met Covid worstelt het land met
politieke instabiliteit en langdurige droogte.
Wat een slechte kaarten krijg je toebedeeld als
je wieg hier toevallig staat. We zetten in op
een scholingsproject in de autonome regio
Puntland, speciaal gericht op meisjes. Het
project duurt tot half 2022 en biedt ook
opleidingsplaatsen aan jonge vrouwen met
een beperking en gevluchte meisjes.

Indonesië
Het gaat goed met onze sponsorkinderen in
Pangandaran. Tijdens het suikerfeest hebben ze een
nieuw setje kleding gekregen en gelukkig zijn de
scholen weer open gegaan. Dat is vooral voor
Anissa, die naar een ‘school for special needs’ gaat,
erg belangrijk. Stichting Julia betaalt het schoolgeld
voor deze kinderen.

Filipijnen
Onze samenwerkingspartner in de Filipijnen heeft in
dit corona-jaar drie kookgroepen opgezet, die elk
wekelijks een maaltijd maakten voor 300 kinderen uit
arme gezinnen. Ze werkten samen met
‘buurtburgemeesters’ om er voor te zorgen dat de
gezonde maaltijden op de juiste plek terecht kwamen.
Ook hebben ze ervoor gezorgd dat het eten niet in
plastic of piepschuim werden geserveerd, maar in
karton. De maaltijden werden beleefd als een feest:
veel kinderen hadden speciaal hun mooiste kleren
aangetrokken!

Griekenland
De berichten over gezinnen die aan de grens tussen
Wit-Rusland en Polen vast kwamen te zitten in de
winterse kou waren schokkend. Mensen wagen hun
leven en dat van hun kinderen in de hoop op een
beter leven in Europa. In Griekenland is een groep
vrijwilligers actief voor de eerste opvang van
aangekomen vluchtelingen. Annette Koopmans ging
er naar toe om mee te helpen. Ze heeft er (mede)
namens Stichting Julia boodschappen gedaan voor
de kinderen die ze er aantrof.

Nederland
Ook in Nederland helpen we kinderen die in moeilijke
omstandigheden opgroeien. Via hulpverleners uit
wijkteams in Rotterdam krijgen we af en toe het verzoek
om bij te springen wanneer er bijvoorbeeld geen geld is
voor een warme jas of een commode.

Een heel gelukkig en gezond 2021 gewenst!
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