
verslag van de in 2021 uitgeoefende activiteiten 
 
Evenals in voorgaande jaren bestond de hoofdactiviteit van de Stichting Maasdriel 
steunt haar Missionarissen in 2021 uit het organiseren van een fondsenwerving in de 
periode voorafgaand aan de Drielse kermis.  
 
In hun projectaanvragen voor 2021 vroegen de drie door de stichting gesteunde 
missionarissen om geld voor: 

• de verdere opleiding van de leraren en medewerkers van de scholen, zodat deze 
beter zijn toegerust om onderwijs te geven dat aansluit bij de veranderende eisen 
van de moderne tijd (Leo van Beurden, Bandoeng, Indonesië) 

• de aanschaf van extra meubilair, computers en printers, zodat de kinderen 
wanneer ze in het centrum zijn Coronaproof kunnen worden opgevangen en in de 
gevallen dat zij thuis moeten blijven van extra lesmateriaal kunnen worden 
voorzien (Maria Poulisse, Barranquilla, Colombia) 

• een in 2022 te realiseren uitbreiding van de kraamkliniek (Will van Mer, 
Bafoussam, Kameroen) 

Nadat de projectaanvragen van de missionarissen in Colombia en Indonesië waren 
goedgekeurd door het bestuur van de stichting en door De Wilde Ganzen (de 
aanvraag voor Kameroen was voor 2022 en is daarom in 2021 niet door De Wilde 
Ganzen beoordeeld), zijn eind maart de voorbereidingen voor inzamelingsactie 
opgestart.  
 
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.  
 
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. In de PR-campagne werd ook op de mogelijkheid gewezen om een 
bijdrage te doen via een doneerknop op de website 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 €24.435,86 opgebracht. 
Dit mooie bedrag kwam mede tot stand dankzij enkele grote donaties.  
 

Het voor de projecten in Colombia en Indonesië bestemde deel van de opbrengst is 
overgemaakt naar de De Wilde Ganzen, die de gelden, vermeerderd met 50%, 
hebben overgemaakt aan de missionarissen. Het voor de projectaanvraag m.b.t. 
Kameroen bestemde deel is in kas gehouden tot 2022. 
 

Ter afsluiting van de actie 2021 is de opbrengst bekend gemaakt en zijn alle 
vrijwilligers en gulle gevers bedankt door middel van een artikeltje in de plaatselijke 
pers en een bericht op de website. Enkele grote sponsoren hebben separaat een 
bedankbrief ontvangen. 
 



Eind december is een digitale kerstgroet gestuurd aan sponsoren en vrijwilligers 
waarvan het emailadres bekend is bij de stichting. 


