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Beste donateur,

Het jaar is bijna om, daarom willen we u graag wat vertellen over enkele van de studenten die we ook dit jaar weer 
dankzij u konden helpen studeren. Op dit moment studeren er met hulp van het Badeloch Fonds meer dan veertig 
studenten in twaalf verschillende landen. Wanneer zij afgestudeerd zijn, zullen ze op hun eigen plek hun familie en 
hun samenleving kunnen helpen om verder te komen. Dat kan zijn doordat zij een baan in de zorg krijgen, in een 
land waar daar grote vraag naar is, zoals bijvoorbeeld in Senegal. Maar het kan ook door een baan in een andere 
sector, waardoor ze een goed inkomen hebben en op hun beurt hun broers en zussen kunnen helpen een opleiding 
af te maken.

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over Gabriel, uit de 
Dominicaanse Republiek, die al eerder was begonnen met zijn studie 
boekhoudkunde, maar moest stoppen vanwege geldgebrek. Afgelopen 
oktober is hij geslaagd! Als kleine jongen nam ik, Karin, hem en zijn 
broer en buurmeisjes mee naar het strand (zie foto: Gabriel staat 
middenvoor). Een onvergetelijke herinnering.
Wat ben ik dankbaar dat stichting Badeloch Fonds heeft geholpen om 
hem en ook de andere kinderen op de foto te helpen met hun studie. 
Het is zo mooi om vele jaren later hem te zien met zijn diploma. Dit 
maakt zijn toekomst beter! 
Dank aan onze Here Jezus die mij heeft aangemoedigd en geïnspireerd 
om studenten voor te dragen bij Badeloch Fonds. “Wat gij voor de 
minste van Mijn broeders hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan.” Helpt 
u volgend jaar weer mee, met een gift voor de studenten in de 
Dominicaanse Republiek of in één van de andere arme landen waar zij 
studeren?                      Hartelijke groeten,

Karin de Bruijn,
Deelneemster in het Badeloch Fonds.

DOMINICAANSE REPUBLIEK - Gabriel

Nina, zondagsschool leidster, met v.l.n.r 
Carolina, Gabriel, Tania en Ralfy. Al deze 

kinderen hebben met hulp van het Badeloch 
Fonds kunnen studeren!

BRAZILIË - Keren

In juni 2021 kwam een verzoek binnen om Keren (geboren in december 2001) in Brazilië te sponsoren voor haar 
opleiding tandheelkunde. De ouders van Keren zijn arm, maar Keren is erg gemotiveerd en had heel goede cijfers 
op de middelbare school. Helaas moesten we de aanvraag afwijzen omdat de kosten van de opleiding meer dan 
2600 euro per jaar bedragen wat boven het budget van het Badeloch Fonds uitging.
Begin 2022 kregen we bericht dat Keren ondertussen was begonnen met tandheelkunde bij een andere universiteit 
waar ze op grond van haar goede cijfers alleen haar studiematerialen hoeft te betalen, geen inschrijfkosten. Keren 
kan bovendien thuis blijven wonen. Die materiaalkosten (voor 89 items) voor het eerste jaar bedroegen ongeveer 
1240 euro. Op basis van deze nieuwe informatie besloten we Keren te sponsoren voor de duur van haar opleiding (5 
jaar). Een Nederlandse kennis van de ouders van Keren draagt een deel van de kosten bij. Zij heeft ook een 



Copyright 2022    Dit is een uitgave van de Stichting Badeloch Fonds
Doel van het Badeloch Fonds is het bekostigen van de opleidingen van jongeren die hier zelf niet de financiën voor 
hebben. Het gaat om gemotiveerde, veelbelovende jonge mensen, die hun talenten in dienst willen stellen van de 
maatschappij waarin zij leven. Uitsluitend studiekosten worden vergoed.

Stichting Badeloch Fonds
Hilversum, Nederland
IBAN NL28 INGB 0000 3262 12
www.badelochfonds.nl

COLOFON

T.a.v. secretariaat
Breehoven 16
6721 SN Bennekom
info@badelochfonds.nl

Inschrijfnr. KvK: 41193615
RSIN: 808522085

(Nederlandse) vrouw voorgesteld die relatief dichtbij Keren 
woont en als contactpersoon bereid was het sponsorgeld te 
ontvangen en Keren financieel te begeleiden.
Met Keren en haar studie gaat het nu heel goed. Maar het was 
lastig om het sponsorgeld aan de contactpersoon over te 
maken. Ze werkt namelijk voor een Braziliaanse NGO en bleek 
geen geld van een buitenlandse stichting op haar privérekening 
te mogen ontvangen. Het hele bedrag (€1240) werd dus naar 
Nederland teruggestuurd onder aftrek van 70 dollar aan kosten. 
Vervolgens hebben we het geld opnieuw gestuurd, maar vanaf 
de privérekening van een bestuurslid. Dat kwam wel goed aan 
maar toen bleek dat er belasting over moest worden betaald 
(nog afgezien van bankkosten). Aan het feit dat het Badeloch 
Fonds een ANBI is hebben ze in Brazilië geen boodschap. Het is 
dus een uitdaging om het sponsorgeld voor haar volgende 
studiejaren op een veilige en goedkope manier bij Keren te krijgen 
zodat ze haar studiematerialen kan blijven kopen.

Keren, te midden van alle spullen die ze voor 
haar studie heeft aangeschaft.

INDIA - Christian

Brazilië is niet het enige land waar het soms moeilijk is om het geld op de juiste plek te krijgen. Een poosje geleden 
kregen we een aanvraag voor Christian, een Indiase jongen die graag Cyber Security wilde studeren. Sinds kort is 
het in India niet toegestaan om geld uit het buitenland te ontvangen tenzij er een officiële brief is van de instantie 
die het geld stuurt. Daarin moet duidelijk worden gemaakt voor wie het geld is en waarom. Het is ook niet 
toegestaan het geld naar een tussenpersoon te sturen, dus het moest direct naar de begunstigde, in dit geval de 
moeder van Christian. We hebben zo'n brief opgesteld en het geld gestuurd. Al snel kregen we bericht van Pamela, 
de contactpersoon in India, dat Christians moeder inderdaad een verzoek van de Indiase instanties had gekregen 
om een officiële brief te laten zien. Gelukkig is het geld voor Christians studie daarna snel vrijgegeven en kon 
Christians studie worden betaald.

KERSTGROET

Namens alle deelnemers in het Badeloch Fonds en namens onze studenten, wens ik u Fijne Feestdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar.

Wimma Jalal-Kanis
Deelneemster in het Badeloch Fonds


