
 

verslag van de in 2020 uitgeoefende activiteiten 
 
Evenals in voorgaande jaren bestond de hoofdactiviteit van de Stichting Maasdriel 
steunt haar Missionarissen in 2020 uit het organiseren van een fondsenwerving in de 
periode voorafgaand aan de Drielse kermis.  
 
In hun projectaanvragen voor 2020 vroegen de drie door de stichting gesteunde 
missionarissen om geld voor: 

• de aanschaf van laptops en voor de bijscholing van leerkrachten om 
thuisonderwijs (noodzakelijk vanwege de sluiting van de scholen vanwege 
Corona) mogelijk te maken (Leo van Beurden, Bandoeng, Indonesia) 

• zonnepanelen, een fotokopieerapparaat en een nummeringsmachine voor het 
laboratorium van de kraamkliniek (Will van Mer, Bafoussam, Kameroen) 

• noodmaatregelen vanwege de Coronacrisis (educatief materiaal, 
voedselpakketten die naar de kinderen met een beperking thuis werden gebracht 
en de kosten van het transport daarvan) en voor het groot onderhoud van 
rolstoelen (Maria Poulisse, Barranquilla, Colombia). 

 

Nadat de projectaanvragen van de missionarissen waren goedgekeurd door het 
bestuur van de stichting en door De Wilde Ganzen zijn eind maart de 
voorbereidingen voor inzamelingsactie opgestart. Vastgesteld moest worden dat de 
gebruikelijke huis-aan-huis collecte niet zou kunnen doorgaan vanwege de corona 
pandemie. Als alternatief voor de collecte is besloten om huis-aan-huis brieven te 
gaan bezorgen, waarin werd verzocht om een bijdrage over te maken.  
 

In de periode mei – half juni zijn brieven opgesteld, is een poster ontworpen, is een 
sponsor gevonden voor het drukwerk, zijn telefonisch en per e-mail vrijwilligers voor 
het rondbrengen van de brieven geworven en zijn de brieven en posters gedrukt. Om 
het gemakkelijker te maken om langs digitale weg een bijdrage te doen werd een 
doneerknop gemaakt op  de website van de stichting. 
 

Vanaf begin juni is een publiciteitscampagne gestart door middel van artikelen in de 
lokale pers en het plaatsen van berichtjes op de website en de facebookpagina van 
de stichting. Onmiddellijk voorafgaand aan het rondbrengen van de brieven zijn 
posters en een tweetal spandoeken opgehangen. 
 

Eind juni zijn door een 40-tal vrijwilligers huis-aan-huis brieven bezorgd in Alem, 
Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel (in totaal 4500 adressen). Ook zijn enkele 
bedrijven en instellingen in deze plaatsen aangeschreven, alsmede enkele mogelijke 
donateurs die elders wonen. 
 

In september is de balans opgemaakt. De actie heeft dit jaar €26.500,57 opgebracht. 
Dit mooie bedrag kwam mede tot stand dankzij enkele grote donaties, waaronder 
€5000,00 van Kringloopwinkel De Spullewaard in Zaltbommel en €1000,00 van de 
Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging Den Bosch, €3200,00 (bestemd voor 
Maria Poulisse en gegeven in plaats van cadeaus bij het afscheid van een rector van 
een scholengemeenschap) en een bedrag van  €1515,00 voor Leo van Beuren dat 
werd ontvangen vanwege de viering van zijn 50-jarig priesterfeest. 
 



De opbrengst is overgemaakt naar de De Wilde Ganzen, die de gelden, vermeerderd 
met 50% voor de projecten in Indonesia en Kameroen en vermeerderd met 100% 
voor het project in Colombia, hebben overgemaakt aan de drie missionarissen. 
 

Ter afsluiting van de actie 2020 is de opbrengst bekend gemaakt en zijn alle 
vrijwilligers en gulle gevers door middel van een artikeltje in de plaatselijke pers en 
een bericht op de website. Enkele grote sponsoren hebben separaat een 
bedankbrief ontvangen. 


