JAARVERSLAG 2017
Het bestuur vergaderde in 2017 5 keer: 23 februari, 10 mei, 20 juli, 28
september en 30 november.
Projecten
Het goede contact met de Stichting SOCO is dit jaar gecontinueerd. De politieke
problemen vormden geen blokkade in de hulpverlening. De projecten werden
conform de opzet uitgevoerd. Ook dit jaar heeft het fonds bijgedragen aan
enkele structurele projecten.
Aan 17 taaislijmpatiëntjes is meerdere malen het kwaliteitsmedicijn CREON
verstrekt, er is bijgedragen om het Medisch Mobiele team bezoeken in afgelegen
regio’s te laten brengen, waar geen medische zorg bestaat (consultatie, onderzoek,
behandeling en het verstrekken van medicijnen).
Het fonds heeft in het kader van het studiebeurzenprogramma bijgedragen in de
studiekosten (lesgeld, boeken, vervoer, computer- en communicatie) voor 25
studenten. De studenten worden gevolgd in hun studie en de behaalde resultaten
conform de met hen gemaakte afspraken.
Daarnaast heeft het fonds bijgedragen in kerstpakketten voor 100 arme gezinnen.
Het fonds heeft voor deze projecten totaal 10.000,- aan de stichting SOCO
overgemaakt.
Khedeli
Aan de stichting Khedeli is 1.500,00 euro overgemaakt. Dat was de opbrengst van
de deurcollecte na het concert door het TBK, georganiseerd door Joop Thissen, hoge
deken bij “De Oude Schuts” in ’s-Hertogenbosch.
De verdere ontwikkeling in Khedeli, Georgië, wordt door het bestuur gevolgd. Men
heeft in het afgelopen jaar op meerdere plaatsen in de regio huizen opgezet voor
mensen met lichamelijke en geestelijke beperkingen.
Project Zsámbék, Hongarije
Zsámbék is een dorp in Hongarije met een etnische diversiteit (arme Hongaren,
Roma zigeuners en Sudeten Duitsers). Naast grote armoede kent men veel sociale
problemen. De zusters Norbertinessen hebben zich het lot van deze mensen
aangetrokken en er goed lopende projecten opgezet o.a. op het gebied van
onderwijs en zorg. Samen met de Norbertijnen van de parochie Quirijnstok (De
Schans) in Tilburg wordt er een speeltuin project opgezet. Voor de kinderen is er
helemaal niets.
Om dit project te realiseren heeft het bestuur van het TBK Projectenfonds besloten
om een bedrag van 5.000,00 euro beschikbaar te stellen. Uitkering vindt plaats in
2018.
Projectenfondsconcert 2017
Het feestelijk high tea concert werd bezocht door 120 bezoekers, waaronder vele
koorleden. Er werd een boeiend programma geboden door violiste Emma
Roijackers, de pianist Camiel Boomsma en de bekende Cellist Mick
Sterling.

Als heel bijzonder werd het bezoek van mevrouw Sandra Roelofs, de
voormalige First Lady van Georgië, ervaren. Haar inleiding over de noden in
Georgië en de samenwerking van het TBK Projectenfonds met de stichting SOCO
spraken duidelijk tot de verbeelding en ontroerde velen. Haar spontaniteit, houding,
optreden en innemendheid maakte een diepe indruk.
Communicatie
Het TBK Projectenfonds informeert de koorleden en andere, op het TBK betrokkenen,
maandelijks over haar activiteiten via het TBKrantje. Ook de bijdrage aan facebook
en de website zijn regelmatig terugkerende aandachtspunten.
De jaarlijkse Nieuwsbrief, jaargang 17, nummer 17, is uitgereikt aan alle
koorleden, alle betrokkenen op het TBK en de donateurs.

