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Den Haag, 27 januari 2017                  

Beste Allen,                                 

We hopen dat u het nieuwe jaar goed begonnen bent. Dat is, zo vinden wij zelf, zeker het geval voor 

onze Stichting. Met veel trots presenteren wij u ten eerste onze nieuwe website www.swkv.nl. Veel 

dank gaat uit naar Mart Groen van Bolster & Pit die zich geheel belangeloos heeft ingezet hiervoor. 

Een nieuwe huisstijl wordt gekoppeld aan hedendaagse mogelijkheden om onze Stichting te 

ondersteunen, zowel financieel als anderszins. We nodigen u van harte uit om de nieuwe website te 

bekijken. U zult bijvoorbeeld zien dat we gezien de ambities voor de toekomst op zoek zijn naar 3 

vrijwilligers. Verder kunt u via de website donaties doen maar u kunt ook zelf fondsenwervingsacties 

starten via onze samenwerking met PIF World. Wij zouden u zeer erkentelijk zijn als u de website via 

social media zou willen delen met uw omgeving. 

Ten tweede hebben wij begin dit jaar van de Everdina Stichting een grote schenking van €15.000 

mogen ontvangen. Wij zijn de Everdina Stichting hier uiteraard ook veel dank voor verschuldigd. 

Ten derde zijn de voorbereidingen voor het imkerproject dusdanig gevorderd dat Hung in februari 

naar Vietnam zal afreizen om met de opleiding te beginnen.  

Het imkerproject gaat aldus een cruciale fase in maar wij zullen zeker niet de andere noden in de 

weeshuizen vergeten. De basale scholing van de kinderen blijft voor ons een zeer belangrijk 

onderdeel van onze hulp waarvoor wij op onze beurt uw hulp nodig hebben. 

Het opleidingstraject bestaat naast de basisopleiding in februari uit een gevorderdenopleiding in 

oktober. De 12 deelnemende weeskinderen zullen de opleiding met een diploma dienen af te ronden 

om in aanmerking te komen voor de volgende fase van het imkerproject: het opzetten van een 

imkerij. Ook tijdens deze fase zullen wij het project blijven ondersteunen door hen bijvoorbeeld te 

voorzien van de nodige materialen en bijenvolken om de eigen imkerij van de grond te krijgen. Naast 
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het produceren van honing zal deze ook verwerkt, verpakt en verkocht dienen te worden. Daarnaast 

komen er nog allerlei administratieve en andere taken behorend bij een eigen onderneming op deze 

groep af. We hopen dat andere weeskinderen de imkers in de toekomst hierbij van dienst kunnen 

zijn zodat ook zij een mogelijkheid krijgen om in hun eigen bestaan te kunnen voorzien. Voordat dit 

alles zo ver is, zal er nog veel werk verzet moeten worden en er is dan ook nog veel geld nodig om 

over een jaar of 4 te kunnen zeggen, dat het project zich zelf kan bedruipen. 

Graag blijven wij dan ook dit project aanbevelen om financiële steun te verwerven. 

Op 31 december 2016 was de barometerstand voor het imkerproject € 10.030,15. De uitgaven 

bedroegen € 1.557,86, waarna er een saldo resteert van € 8.472,29. In januari 2017 werd  nog €  

372,50 ontvangen.  De gift van de Everdina Stichting is nog niet meegenomen in de barometerstand. 

Na het bezoek van Hung in februari aan Kontum  zal het Bestuur een besluit nemen hoeveel hiervan 

direct naar het imkerproject gaat en hoeveel gereserveerd wordt.  

In februari zullen wij geen Nieuwsbrief uitdoen omdat Hung dan in Vietnam verblijft en wij eerst zijn 

bevindingen willen afwachten. In maart kunnen wij u dan hopelijk melden dat de deelnemende 

kinderen met veel plezier en enthousiasme hebben deelgenomen aan de basisopleiding. 

Wat wij zeker niet willen vergeten is om u allen te danken voor de enorme financiële steun, die wij 

tot op heden van u mochten ontvangen.  

Met vriendelijke groet, 

Namens het Bestuur van SWKV en Hung Nguyen van Dharma Nectar 

 

Diny Jansen-van der Linden, voorzitter SWKV     
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