
 
 
 
 
 
 
 

Via het Parochieel Missiecentrum steunen 
wij:  
 
Zuster Antonie Ardatin in Indonesië.  
Zij is verbonden aan doveninstituut Dena-
Upakara in Wonosobo. De donaties uit 
Waalre worden onder andere ingezet om 
het onderhoud aan de gebouwen te kunnen 
bekostigen. 
 
Het werk van pater Antoon Krol in Papua 
Nieuw-Guinea.  
Tijdens zijn leven is hij meer dan 50 jaar als 
missionaris werkzaam geweest. De donatie 
uit Waalre wordt nog steeds in Papua 
Nieuw-Guinea gebruikt voor hulp aan 
mensen uit de parochies waar pater Krol 
gewerkt heeft. 
 
Basic Care in Ghana. 
Stichting Basic Care Ghana steunt het werk 
van Dr. David Abdulai. In zijn Shekhinah 
kliniek, een eigen ziekenhuis met operatie-
kamer, krijgt ieder die dat nodig heeft, zorg. 
Dokter David zet zich belangeloos in voor 
zijn medemensen en gunt hen een plek in 
de maatschappij. 
 
Project van Ria Schutte in Tanzania. 
Zij steunt St. Teresa, een school voor kans-
arme meisjes in Tanzania. De school is 
destijds mede opgezet door haar oom, de 
overleden pater Jan Bosman. 

Duniya in India en Vietnam. 
In India ontplooit Duniya (waarbij Anouk 
v.d. Stam betrokken is) allerlei activiteiten 
op het gebied van educatie, voeding en 
werk in de sloppenwijk Nagwa in Varanasi. 
 
De projecten van de Stichting Van der 
Looij Welfare Foundation in Sri Lanka. 
Deze stichting zet het werk voort van de 
overleden pater Harry van der Looij. In 
Baddegama worden onder andere een 
school en een naaiatelier voor kansarme 
vrouwen gesteund. 
 
Het werk van zuster Anne-Katrien van Ool 
in Rwanda. 
Tijdens haar leven werkte zij in een gevan-
genis in Kigali. Daar zitten veel gevangenen 
al bijna 15 jaar zonder proces vast. De 
donatie uit Waalre wordt gebruikt voor de 
aanschaf van medicijnen, kleding en les-
materiaal voor de gevangenen.  
 
Frater Henry Simaro in Kenia. 
De ACF (African Child Foundation, een 
initiatief van Waalrenaren Fred en Nell 
Stetter) steunt het werk dat frater Henry 
doet voor Aids- en oorlogswezen. Voor hen 
worden schooltjes gebouwd, en er wordt 
opvang verzorgd bij gastgezinnen of in een 
internaat.  
 
Het werk van zuster Martino v.d. Vijfeijke 
in Indonesië. 
Zij is tijdens haar leven verbonden geweest 
aan de verpleegstersopleiding in Bandung. 
Met het geld uit Waalre wordt de opleiding 
betaald van twee Indonesische leerling-
verpleegsters die hun studie zelf niet 
kunnen bekostigen. 

Inside The Same in Tanzania. 
Deze Stichting zet zich in om kinderen met 
albinisme in Tanzania kansen op een beter 
leven te geven. 
 
Oyugis Integrated Project in Kenia. 
Deze stichting, mede opgericht door de 
overleden frater Joop Bodifee, zet zich 
onder andere met een schoolfonds in voor 
(wees)jongeren in Oyugis. 
 
SYPO in Uganda. 
SYPO is een organisatie die microkredieten 
in Uganda verleent. Groepjes vrouwen 
kunnen hiermee bijvoorbeeld een koe of 
geit aanschaffen om in hun eigen onder-
houd te voorzien. 
 
Het werk van broeder Herman Verkuylen 
in Zuid-Afrika.  
Tijdens zijn leven heeft hij lang gewerkt in 
de Mariathal Mission in Natal. De donatie 
uit Waalre wordt o.a. gebruikt om de 
opleiding van priesterstudenten in Zuid-
Afrika te bekostigen. 
 
 
Wilt u ook uw steentje bijdragen? Word dan 
donateur: 
NL31 RABO 0155 7954 65, t.n.v. 
Parochiebestuur Waalre, inzake PMC. 
 
Voor meer informatie: 
dhr. Theo Wouters, tel. 040-2214087. 
 
www.tinyurl.com/pmcwaalre  
E-mail: pmcwaalre@gmail.com  
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