
  

Jaarverslag 2015                      pagina 1 

Jaarverslag 2015 Fracarita Netherlands 
 

Openingswoord  
Fracarita Netherlands, een kleine schakel in het verhaal van Fracarita International, heeft een eerste volledig werkjaar 
achter de rug. In de voorbije jaren is er heel wat werk gemaakt van de transitie van Caraes naar Fracarita: het 
overbrengen van het kantoor, het uittekenen van het beleidsplan en het opzetten van ons nieuwe kantoor.  
Fracarita is het netwerk van de Broeders van Liefde dat instaat voor het werven van fondsen voor de projecten in Azië 
en Afrika van de Congregatie van de Broeders van Liefde.  Als Fracarita Netherlands zijn we het jongste kantoor, met 
de bedoeling binnen Nederland op zoek te gaan naar fondsen die ons kunnen helpen in de uitbouw van onze 
activiteiten als congregatie. 
 
Onze hoofdbekommernis is het ophalen van fondsen, daarvoor is het wenselijk en nodig expertise binnen te halen. 
Wegwijs geraken binnen de wereld van de fondsen, de juiste toegangen vinden, relaties uitbouwen en nog zoveel 
meer, je kan niet alles zelf, daarom zijn we gaan samenwerken met Maarten de Gouw, die ons graag begeleidt en 
adviseert op deze weg. 
 
Eén van de kerndoelen van Fracarita Netherlands is het inzetten op capaciteitsopbouw ter plaatse. Het is een utopie 
om te denken dat de problemen in Azië opgelost kunnen worden vanuit Nederland alleen. De sleutel tot verandering 
ligt mede bij de lokale bevolking. Daarvoor zetten we sterk in op projecten en initiatieven die een eigen inkomen 
kunnen genereren. In 2015 zijn we een studie gestart naar voorwaarden, regelingen en mogelijkheden om dergelijke 
projecten te laten slagen. In de komende jaren willen we hierop verder inzetten. 
 
Graag willen we onze Facebookpagina vermelden, waarmee we willen aangeven steeds op zoek te zijn naar 
mogelijkheden om een breder publiek te bereiken met ons verhaal.  Want ook dit is voor onze kleine stichting een 
heel belangrijke doelstelling: hoe kunnen we meer mensen betrekken op Fracarita? 
 
Als kleine stichting zijn we best trost op wat we hebben 
gerealiseerd in deze korte periode. In het overzicht van onze 
projecten laten we u graag meegenieten van onze realisaties en 
hopen volgend jaar u verder te kunnen informeren over het 
reilen en zeilen binnen Fracarita Netherlands. 
 
Br. Veron Raes, 
Voorzitter Fracarita Netherlands 

 
 
 
De projecten in Indonesië 
Fracarita Netherlands heeft zich in 2015 gericht op projecten van de Broeders van Liefde in Indonesië. Het gaat hierbij 
om twee voorzieningen: het doveninstituut in Wonosobo (Java) en het psychiatrisch centrum in Ruteng (Flores).  
 
Doveninstituut Wonosobo - Java 
De Don Bosco Residential School telt 120 leerlingen met een gehoorstoornis. Het dak is dringend aan renovatie toe. 
Daarom werd in 2014 als jaaractie voor de dakrenovatie gekozen. De actie liep door in 2015 en werd dit jaar succesvol 
afgerond. Daarna spaarden we door voor didactische hulpmiddelen die dringend aan vervanging toe zijn. 
 
Psychiatrisch centrum Ruteng – Flores 
Het psychiatrisch centrum Renceng Mose (onze vrienden) op het Indonesische eiland Flores biedt opvang aan 20 
psychiatrische patiënten en nazorg aan een veelvoud daarvan. Fracarita Netherlands draagt bij aan de patiëntkosten 
zoals therapie, medicijnen, levensonderhoud, nazorg enz. Daarnaast richt Fracarita Netherlands zich op 
fondsenwerving voor de ommuring van het psychiatrisch centrum.  
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Activiteitenverslag en financiën   
 

Actie 2014/2015 Dakrenovatie Wonosobo 

Op 23 november 2015 werd er gestart met de dakrenovatie van het 
doveninstituut in Wonosobo. Dit wordt gefinancierd vanuit de 
jaaractie “Samen voor Azië” die in 2014 werd opgestart en in juni 
2015 succesvol werd afgerond. Het streefbedrag van € 84.000 werd 
gehaald d.m.v. diverse initiatieven: kaarten voor het goede doel, 
een pelgrimstocht, een envelop van br. Chris n.a.v. zijn 70-jarig 
kloosterjubileum, een statiegeldactie, collectes in de kapel van 
Eikenburg, maandelijkse donaties en kleine en grote giften. Wilde 
Ganzen vulde het bedrag aan met € 46.000 tot het bedrag wat nodig 
is voor de renovatie: € 130.000,-  

 
Samenwerking Renceng Mose en Reinier van Arkelgroep 

Fracarita Netherlands gaat niet alleen over fondsenwerving. Het is 
zoveel meer! De samenwerking met de Reinier van Arkelgroep is 
daar een mooi voorbeeld van. In mei 2015 kreeg het psychiatrisch 
centrum Renceng Mose (“onze vrienden”) op het Indonesische 
eiland Flores bezoek uit Nederland. Henriette, Christoph, René en 
Paul van de Reinier van Arkel groep waren daar om ervaring en 
kennis uit te wisselen. De medewerkers uit Nederland ontvingen bij 
het afscheid een Manggarai sjaal na een bijzondere werkperiode 
met elkaar op Renceng Mose. 
Br. Frans maakte in juni een sponsortocht per fiets voor onze 
vrienden en haalde bijna € 500,- op. 

 

Fracaritadag 

De oase op Eikenburg was op 2 oktober omgetoverd tot een 
spiritueel centrum met vier religies onder één dak. In die context 
vond de tweede Fracaritadag plaats. De gasten werden 
meegenomen op een spirituele reis langs Fracarita en de projecten 
van de Broeders van Liefde. Naast diverse sprekers mocht Fracarita 
ook 2 donaties in ontvangst nemen: Br. Pax reikte een envelop uit 
n.a.v. zijn 50-jarig kloosterjubilieum voor het doveninstituut in 
Wonosobo en het bestuur van stichting Bantu Anak Anak 
overhandigde een cheque met het fantastische bedrag van € 17.000 
voor de ommuring van het psychiatrisch centrum Renceng Mose.  
 

We kwamen tijd tekort en dat is een goed teken! Fracarita heeft zich het afgelopen jaar zo ontwikkeld dat een ochtend 
niet genoeg is om iedereen bij te praten. We zullen daarom het komende jaar regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen, 
waarin u ook kunt lezen wanneer de volgende Fracaritadag zal zijn.  
 
Financieel jaarverslag 
Fracarita Netherlands heeft een jaarrekening opgesteld waar alle inkomsten en uitgaven in terug te vinden zijn. Wij 
garanderen dat minstens 90% van de ontvangen donaties rechtstreeks ten goede komt aan onze projecten.  
 

Tot slot 
Er is veel gedaan in 2015 maar er zijn ook nog veel plannen voor 2016. Zo is er in 2015 een start gemaakt met het 
opzetten van een vriendenkring. In 2016 gaan we die verder uitbouwen. Vanuit de vriendenkring willen we 
werkgroepen formeren zodat we de fondsenwerving, de PR en de verbreding verder vorm kunnen gaan geven. Alles 
met uiteindelijk één doel: ondersteunen van de projecten van de Broeders van Liefde in Azië.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008835976149
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008835976149

