
Beste donateurs,

In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe het nu gaat met het project in Senegal waarover we u in de vorige editie al 
berichtten. Ook kunt u een paar studenten beter leren kennen door te lezen over hun dromen en motivatie. Verder vindt 
u bij deze nieuwsbrief het verkorte jaarverslag van 2021 met daarin een korte terugblik van onze vertrekkende 
voorzitter en een vooruitblik van onze nieuwe voorzitter. De uitgebreide versie van het jaarverslag kunt u vinden op 
www.badelochfonds.nl Veel leesplezier!
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In de vorige nieuwsbrief schreef Johan Velema 
(deelnemer in het Badeloch Fonds) over zijn werk in 
Senegal. De meeste voorbereidingen voor het 
opstarten van een opleiding voor verpleegkundigen 
en verloskundigen waren gedaan. Het enige wat nog 
nodig was, was één goedkeuring. Die goedkeuring is 
er gekomen!
Nu zijn er met steun van het Badeloch Fonds drie 
studenten begonnen aan de driejarige opleiding voor 
verlos- en verpleegkundige. Heleen, Johans vrouw, 
bezocht Senegal eerder dit jaar en maakte foto's van 
'onze' studenten: Fatou, Papa Koki en Coumba. We 
wensen hen heel veel succes bij hun opleiding!

SENEGAL - Update

 DOMINICAANSE REPUBLIEK - Gabriel
Gabriel studeert sinds 2020 met hulp van het Badeloch Fonds. Twee jaar 
daarvoor was hij al begonnen aan zijn studie boekhoudkunde, maar het lukte 
hem niet meer om de kosten, ongeveer 500 euro per jaar, op te brengen. Hij 
woont in een houten huisje in Bani, en zijn vader leeft niet meer. 

Karin, deelneemster in het Badeloch Fonds en contactpersoon, reist 
regelmatig naar de Dominicaanse Republiek. Ze stelde hem drie vragen. Dit 
waren zijn antwoorden:

Waar droom je van?
Om als goed opgeleide ondernemer een voorbeeld te kunnen zijn voor 
anderen.

Wat motiveert jou in je studie?
Dat ik vooruit moet kijken, en niet achterom. Dat de klok tikt en dat je je 
moet voorbereiden om goede kansen te krijgen.

Fatou, Papa Koki en Coumba
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Wie is voor jou een voorbeeld?
Mijn moeder is mijn voorbeeld. Zij is degene geweest die mij het leven heeft geschonken. Ze heeft altijd gewerkt en 
wilde dat we vastbesloten waren om door te gaan met onze studie.

Het laatste nieuws van Gabriel is dat hij zijn stage heeft afgerond en nu gaat beginnen aan zijn eindscriptie. Hij hoopt dit 
jaar af te studeren als boekhouder.

DOMINICAANSE REPUBLIEK - Wilmania
Ook aan Wilmania stelde Karin dezelfde drie vragen. Wilmania studeert psychologie en wil graag psycholoog worden. Ze 
is in 2019 begonnen maar moest vorig jaar een pauze inlassen vanwege problemen met haar zwangerschap. In juli 2021 is 
ze bevallen van een gezonde dochter. In januari dit jaar heeft ze haar studie weer opgepakt. Ze is erg gemotiveerd om 
haar studie af te maken en een goede psycholoog te worden.

Waar droom je van?
Allereerst zijn mijn dromen om een gelukkig leven te hebben met een 
goede kwaliteit van leven, om mijn kinderen een goede toekomst te kunnen 
geven, met de hulp van God. Dat ik door mijn professionele carrière mijn 
financiële positie kan verbeteren en mensen kan helpen die hulp nodig 
hebben bij hun geestelijke gezondheid: Mensen die aan depressie lijden, 
kinderen die hulp nodig hebben en een gids om hen te helpen zich te 
kunnen ontwikkelen.

Wat motiveert jou in je studie?
Ik vind het leuk om elke dag iets nieuws te leren en ik ben geïnteresseerd 
en verwonderd over hoe het menselijk brein werkt en hoe moeilijk het kan 
zijn om het te begrijpen. Het maakt me enthousiast en nieuwsgierig. Als ik 
psycholoog ben, zal het een droom zijn die uitkomt, die ik met studie en 
inspanning zal bereiken.

Wie is voor jou een voorbeeld?
Mijn ouders zijn niet opgeleid en sinds ik klein was moesten ze altijd hard 
werken om vooruit te komen en me te helpen naar school te gaan. Maar ze 
konden me niet helpen mijn studie te betalen. Dat motiveert mij om juist wèl 

een professional te worden. Zij leerden mij te studeren voor de toekomst. Het is voor mij bewonderenswaardig om een 
carrière te hebben waarin je mensen kunt helpen en les kunt geven.

Wilmania op haar 27ste verjaardag 

samen met haar man voor hun huisje.
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Het jaar 2021 in enkele woorden
In 2021 heeft het Badeloch Fonds iets meer aan donaties ontvangen dan in 2020 en daarom ook meer kunnen besteden. 
In 2021 werden 32 jongeren gesponsord, een mooi aantal maar toch iets minder dan begroot door corona vertraging en 
doordat een nieuwe opleiding in Senegal later kon beginnen dan gepland. In 2022 verwachten we de stijgende lijn door te 
kunnen zetten en hopen we ongeveer 38 jongeren financieel te kunnen helpen bij hun studie. Helpt u het Fonds ook 
weer in 2022?


