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Beste donateurs, 

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor de steun die u aan ons fonds heeft gegeven.  
Het jaar 2010 is een bewogen jaar geweest voor ons, waarin het Molenaars kinderfonds een 
gezicht heeft gekregen. De projecten die in 2009 werden voorbereid, zijn in 2010 ten uitvoer 
gebracht. Daarnaast hebben we in 2010 onze eerste benefietdag gehouden.  
Hieronder kunt u lezen hoe onze projecten in 2010 vorm en inhoud hebben gekregen. 
Nieuwe aanvragen dienen zich aan en in 2011 hebben we contact gelegd met een project in 
Colombia. Het betreft hier een school en 24-uurs opvang opgezet en gerund door twee 
Nederlanders. De ondersteuning van dit project moet nog een definitieve vorm krijgen 
 
Om onze inspanningen te volgen, kunt u af en toe kijken op www.molenaarskinderfonds.nl  
Wij hopen dat u, net als wijzelf, het Molenaars Kinderfonds een warm hart blijft toedragen! 
 
Freeke Molenaar, 
Voorzitter Molenaars Kinderfonds  
 

 

www.molenaarskinderfonds.nl


Windstreek  Zuidoost:  Nepal 
Begin 2010 hebben we een tweede geldbedrag van 4172 euro kunnen overmaken naar onze 
contactpersoon Steve Williamson. Hij heeft daarmee alle kosten kunnen betalen die nodig 
waren voor de bouw van het drinkwatersysteem voor de dorpen Mundu en Shindum in het 
Langtangdal in Nepal. In mei 2010 zijn Evert en Bart naar Nepal gegaan om de voortgang van 
het project te beoordelen. Zij hebben het eerste (twee jaar eerder door Steve gebouwde) 
waterproject goed in werking gezien en de aanleg van het huidige project in wording. Eén 
maand na hun bezoek was ook dit project operationeel.  
 

 
Waterpunt in Gomba village, Langtangdal door Steve gebouwd in 2007 

 

Windstreek  Oost:  Polen 
Freeke en Christel hebben een kindertehuis en een buitenschoolse opvang in Polen bezocht 
om er kleding, speelgoed en diverse andere bruikbare spullen heen te brengen en de 
financiering van Engelse les en computerles te regelen. Dit transport hebben zij verzorgd 
voor Stichting Kindertehuizen Polen, waar Olaf Roeloffs  contactpersoon van is. Deze 
stichting zet zich al jaren in om het lot van kinderen in moeilijke situaties in Polen te 
verbeteren. In de kindertehuizen wonen kinderen met diverse achtergronden: kinderen die 
misbruikt zijn, kinderen met psychiatrische problemen, kinderen van ouders met 
drankproblemen, kinderen waarvan de ouders naar het westen zijn getrokken om geld te 
verdienen. Polen is een land in opkomst, waar in de afgelopen jaren een stuk welvaart 
zichtbaar is geworden, maar waar in kleine dorpen op het platteland ook nog steeds 
schrijnende armoede is. Als u meer wilt lezen over deze stichting, bekijk dan eens de website 
www.kindertehuizenpolen.nl  

www.kindertehuizenpolen.nl


 

 
Windstreek Zuidzuidoost:  India 
De Belgische Dieter Bolsens  is al 14 jaar de enthousiaste trekker van een school voor 
kansarme kinderen in Pushkar. Wij hebben de school dit jaar ondersteund met een 
geldbedrag van 1985 euro, zodat zij een buitengalerij met afdak konden bouwen, de tuin 
konden opknappen en een speeltoestel ter plaatse konden laten bouwen. Dit tot groot 
enthousiasme van de kinderen. Wij gaan er van uit dat deze mogelijkheid tot ontspanning zal 
bijdragen aan een goed leerklimaat .  
Freeke en Bart zijn eind 2010 naar een presentatieavond in België geweest waar Dieter een 
film van de bouw van dit project heeft getoond. Deze film is ook te zien via onze website. 
 

 
blije gezichten in Pushkar bij het speeltoestel 



Windstreek Zuidwest:  Panama 

Christel heeft in 2009 het afgelegen Indianengebied El Bale in Panama bezocht. Onze 
contactpersoon daar is Padre Roberto González. Deze bevlogen priester heeft in en rond  
El Bale een enorm stuk opbouwwerk verricht  op het terrein van infrastructuur, 
landbouwprojecten, scholing en gezondheidszorg. Hij heeft het Molenaars Kinderfonds 
gevraagd om een sportveld met dug outs mede te financieren. De aanleg van dit sportveld  
wordt begin dit jaar voltooid. De lagere schoolkinderen en de jongeren van de lagere 
landbouwschool, die alleen tijdens vakanties terug naar huis kunnen, hebben hiermee een 
fijne sport- en ontmoetingsplek. De bedoeling is, dat er om het sportveld een park wordt 
aangelegd. Hiermee wordt een centrale ontmoetingsplaats gerealiseerd voor het gebied 
rond El Bale. Padre Roberto was in november in Nederland  Wij hebben op 14 november een 
benefietdag in Westgraftdijk kunnen houden, waar hij bij aanwezig was om te vertellen over 
zijn werk. De opbrengst van deze dag was 1889,50 euro. 
 

 
Christel bezoekt de lagere school in El Bale 


