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Geschiedenis
De oprichters van Stichting Het Pad - André en Mara Voûte - hebben zelf tientallen jaren in diverse regio's van
o.a. Brazilië gewoond en gewerkt. Zodoende hebben zij de ellende van de huidige doelgroepen van de stichting,
i.e. de allerarmsten, kanslozen, daklozen, straat- en weeskinderen, “carroceiros”, eenzame weduwen,
alleenstaande moeders, arme bejaarden en gehandicapten dagelijks van zeer nabij kunnen ervaren.

In Brazilië, het begin van de activiteiten
In 1993 hebben de oprichters André en Mara in São Paulo, samen met een kleine groep vrienden, hun eerste
vrijwilligersorganisatie opgericht, die sindsdien zich inzet voor de belangen van de allerarmsten en kanslozen.
Deze lokale organisatie, ABTL - Associação Beneficente Trilha da Luz, wordt tot op heden door de leden uit
eigen zak gefinancierd.
In 2004 is in Recife een filiaal van ABTL met dezelfde doelstellingen en doelgroepen opgericht.

Sinds 1996 is de stichting er bovendien op gericht om de allerarmsten en kanslozen zodanig te ondersteunen
dat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen gaan voorzien. Zo financiert de stichting o.a. alle benodigde
materialen en middelen voor het opstarten van diverse microactiviteiten in huis, op straat of elders.

Samen met ABTL voert Stichting Het Pad in Brazilië nu o.a. de volgende activiteiten uit:
*
*
*
*
*
*
*

Runnen van eigen gaarkeukens ten bate van “carroceiros” en mensen die op en van de straat leven.
Distributie van eten, kleding en dekens aan straatkinderen, daklozen en “carroceiros” of “catadores”.
Ondersteuning van projecten gericht op (de opvang van) straatkinderen, daklozen en dakloze verslaafden.
Ondersteuning van fysio- en equitherapieprojecten voor (zwaar) gehandicapte kinderen en bejaarden.
Ondersteuning van instellingen voor (zwaar)gehandicapte kinderen uit arme families.
Ondersteuning van projecten gericht op arme en eenzame (zieke) weduwen en bejaarden.
Financiering van microactiviteiten voor kansloze en alleenstaande moeders.

Uitbreiding naar andere landen
Vanaf 1996 zijn soortgelijke activiteiten door de oprichters uitgebreid naar Portugal, de Dominicaanse
Republiek, Bosnië, Albanië en Indonesië. Ook in die landen is en blijft alle inspanning gericht op de
allerarmsten, kanslozen, daklozen, straat- en weeskinderen, eenzame weduwen, alleenstaande moeders, arme
bejaarden en gehandicapten.

In Nederland
In het verlengde van deze projecten is in Nederland, sinds 1996, een project opgestart in de vorm van
bezigheidstherapie voor eenzame, hoogbejaarde weduwen in diverse bejaardentehuizen. Ook hiervoor worden
alle benodigde materialen en middelen door de stichting geschonken.
Deze groep dames breit nu wollen lappendekens, sjaals en truitjes en maakt knuffels voor behoeftige kinderen
in de koudere gebieden van Brazilië en elders waar de stichting actief is.

Uiteindelijk is in april 2000 Stichting Het Pad officieel opgericht om deze organisatie een Nederlands juridisch
kader te verschaffen.
Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
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Doelstellingen
In Nederland heeft de stichting tot doelstellingen:
* Gratis distributies van voedsel, levensmiddelen, kleding, dekens, e.d. primaire levensbehoeften.
* Bevordering en ondersteuning van equitherapieprojecten voor mensen met een (zware) handicap.
* Bevordering van nuttige en zinvolle tijdsbesteding voor eenzame, hoogbejaarde en dementerende
weduwen in diverse bejaardentehuizen. Hierbij richt de stichting zich in Rotterdam voornamelijk op de
buurtbewoners, instellingen en organisaties van Lombardijen, Vreewijk en IJsselmonde.

In het buitenland is de doelstelling van de stichting de directe steun aan de allerarmsten, kanslozen, daklozen,
straat- en weeskinderen, “carroceiros” of “catadores”, eenzame weduwen, alleenstaande moeders, arme
bejaarden en gehandicapten.
Stichting Het Pad verleent deze steun door middel van:
1. Gratis distributies van voedsel, levensmiddelen, kleding, dekens, e.d. primaire levensbehoeften.
2. Ondersteuning van lokale projecten voor de opvang van arme, zieke en eenzame weduwen en bejaarden.
3. Ondersteuning van lokale projecten voor straat- en weeskinderen.
4. Ondersteuning van lokale projecten voor (zwaar) gehandicapte kinderen uit arme families.
5. Directe ondersteuning van werkloze en alleenstaande moeders en hun kinderen.
6. Ondersteuning van lokale projecten voor de opvang van dakloze, rehabiliterende alcohol- en
drugsverslaafden.
7. Financiering, training, oriëntatie en begeleiding van Square Foot Gardening projecten.
8. Ondersteuning van lokale projecten gericht op zelfredzaamheidactiviteiten.

x0x0x0x0x
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Doelgroepen
De doelgroepen waarop Stichting Het Pad zich in de diverse landen richt zijn:
IN NEDERLAND
Gratis distributies: Arme bejaarden en gezinnen
Bezigheidstherapie: Eenzame, hoogbejaarde en dementerende weduwen in bejaardentehuizen
Equitherapie: Kinderen en volwassenen met een (zware) handicap
IN HET BUITENLAND
Straat- en weeskinderen
Daklozen en hun kinderen
“Carroceiros” of “Catadores” en hun kinderen
Werkloze en alleenstaande moeders en hun kinderen
Eenzame weduwen
Arme, zieke bejaarden
Meervoudig- en zwaar gehandicapte kinderen
Alcohol- en drugsverslaafden

Genoemde doelgroepen zijn mensen die leven in:
Nederland:

Rotterdam (Lombardijen, Vreewijk en IJsselmonde) en elders

Bosnië:

Sarajevo, Gorazde, Maglaj, Mostar, Zenica en elders

Brazilië:

São Paulo, Sorocaba, Recife, Gravatá, Fortaleza en elders

De Dominicaanse Republiek: Verón, Juanillo, Higüey, La Otra Banda, El Seibo en elders
Indonesië:

Palembang en omstreken

Portugal:

Lissabon, Porto en omstreken

x0x0x0x0x
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Samenwerking en Partnerorganisaties
Stichting

Het Pad werkt samen en onderhoudt nauwe en directe banden met meerdere instellingen en
organisaties in de diverse landen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

IN NEDERLAND
•

Senioren Plus - Zuid
Doelgroep: Oudere mensen met een verstandelijke handicap.

•

De Twee Bruggen
Doelgroep: Mensen met een verstandelijke handicap.

•

De Koningshof
Doelgroep: Bejaarde, vereenzaamde en dementerende weduwen.

•

De Parelvissers
Doelgroep: Bejaarde, vereenzaamde en dementerende weduwen.

•

Stichting Humanitas
Doelgroep: Bejaarde, vereenzaamde en dementerende weduwen.

•

Madurodam Manege
Doelgroep: Mensen - voornamelijk kinderen - met een (zware) handicap.

IN BOSNIË
•

Humanitarna Organizacija RUHAMA (Zenica)
Thuiszorgorganisatie van uitsluitend vrijwilligers.
Doelgroepen: Arme, eenzame en ernstig zieke bejaarden en gehandicapten.

•

Udruzenje "Zena BiH" (Mostar)
Organisatie voor algemene steun van arme vrouwen.
Doelgroepen: Weduwen en eenzame vrouwen in het algemeen.

•

Javna Kuhinja Merhamet - Opcina Maglaj (Maglaj)
Gaarkeuken voor 200 warme maaltijden per dag.
Doelgroepen: Ontheemden, alleenstaande moeders en hun kinderen en eenzame bejaarden.
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IN BRAZILIË
•

ABTL - Associação Beneficente Trilha da Luz (São Paulo - SP en Recife - PE)
Alle activiteiten van Stichting Het Pad
Doelgroepen: De allerarmsten en kanslozen

•

POLÍCIA MILITAR / POLÍCIA MONTADA (São Paulo, Sorocaba, Fortaleza en Recife)
Fysio- en Equitherapie
Doelgroep: Mensen - voornamelijk kinderen - met een (zware) handicap

•

ROTARY CLUBE RECIFE D4500 (Recife - PE)
Algemene projectondersteuning
Doelgroepen: De allerarmsten en kanslozen

•

ABRIGO CRISTO REDENTOR (Recife - PE)
Bejaardentehuis
Doelgroep: Straatarme en dakloze bejaarden.

•

ARIA SOCIAL (Recife - PE)
Artistieke en Culturele Opleidingen
Doelgroep: (Straat)kinderen uit de omliggende krottenwijken

•

FACULDADE SÃO MIGUEL (Recife - PE)
Opleiding gericht op de diverse lokale horeca activiteiten
Doelgroep: Kansarme volwassen meisjes, alleenstaande moeders en weduwen

•

PREFEITURA DE JABOATÃO (Jaboatão dos Guararapes - PE)
Belangenbehartiging van de allerarmsten
Doelgroepen: (Straat)kinderen, ‘catadores’ en werkloze en alleenstaande moeders

•

PREFEITURA DE GRAVATÁ (Gravatá - PE)
Belangenbehartiging van de allerarmsten
Doelgroepen: (Straat)kinderen, ‘catadores’ en werkloze en alleenstaande moeders

•

PREFEITURA DE CHÃ GRANDE (Chã Grande - PE)
Belangenbehartiging van de allerarmsten
Doelgroepen: (Straat)kinderen, ‘catadores’ en werkloze en alleenstaande moeders

•

PREFEITURA DE MORENO - AVOP - Adolecente Voluntário da Pátria (Moreno - PE)
Dagverblijf en cateringschool
Doelgroep: Straatmeisjes

•

CEDECOM (Recife - PE)
Opleidingscentrum
Doelgroepen: Werkloze alleenstaande moeders en vrouwen

•

ABRIGO ALEXANDRE DAHRUJ (São Paulo - SP)
Bejaardentehuis
Doelgroep: Straatarme en dakloze weduwen
Molièreweg 172

3076GK Rotterdam tel: (010) 4193240 hetpad@hetnet.nl
KvK 24304194 ABN-AMRO 57.45.22.972

stichtinghetpad.org

Stichting Het Pad

7

•

CTL - Centro de Terapia Luisa (Parelheiros - SP)
Afkickcentrum / opvangcentrum.
Doelgroepen: Arme en dakloze alcohol- en drugsverslaafden en arme eenzame bejaarden

•

INTEGRA - Associação para a Integração dos Surdos (Sorocaba - SP)
Dagverblijf / opvangcentrum
Doelgroepen: Kinderen met een gehoorstoornis en dove kinderen

•

CRECHE ESPECIAL MARIA CLARO (Sorocaba - SP)
Dagverblijf / opvangcentrum
Doelgroepen: Meervoudig- en zwaar gehandicapte kinderen.

•

CENTRO COMUNITÁRIO PE. LUIZ SCROSOPPI (Sorocaba - SP)
Dagverblijf
Doelgroepen: (Straat)kinderen uit de krottenwijk Novo Mundo.

•

ACAP (Sorocaba en Araçariguama - SP)
Opvangcentrum voor dakloze verslaafden
Doelgroepen: Dakloze alcohol- en drugsverslaafden.

•

AFISSORE (Sorocaba - SP)
Opvangcentrum annex kliniek
Doelgroep: Kinderen met aangeboren faciale misvormingen.

•

CASA DO CAMINHO (Sorocaba - SP)
Dagverblijf / opvangcentrum
Doelgroepen: Straatkinderen en mishandelde kinderen uit de krottenwijken in de omgeving.

•

CASA DO CIRINEU (Sorocaba - SP)
Dagverblijf / opvangcentrum
Doelgroepen: Straatkinderen en mishandelde kinderen uit de krottenwijken in de omgeving.

•

CRECHE PARAÍSO (Fortaleza - CE)
Dagverblijf / opvangcentrum
Doelgroep: Straatkinderen uit de krottenwijken in de omgeving.

•

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIRACICABA (Piracicaba - CE)
Belangenbehartiging van de allerarmsten
Doelgroep: De allerarmste families van Piracicaba en omstreken

•

PREFEITURA DE PALMÁCIA (Palmácia - CE)
Fisiotherapie
Doelgroep: Arme bejaarden van Palmácia en omstreken

IN INDONESIË
•

YAYASAN PANTIASUHAN JAMIK ASSULIHIN (Palembang)
Weeshuis
Doelgroep: Weeskinderen
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YAYASAN PURNAMA (Palembang)
Weeshuis
Doelgroep: Weeskinderen

•

YPAC CABANG PALEMBANG (Palembang)
Dagverbllijf / Opvangcentrum
Doelgroep: Kinderen met een handicap
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STICHTING HET PAD IN NEDERLAND

In Rotterdam voert Stichting Het Pad de volgende werkzaamheden uit:
1- Gratis distributies van voedsel, levensmiddelen, kleding e.d. primaire levensbehoeften.

Stichting Het Pad bekommert zich om hulpbehoevende kinderen, volwassenen en (hoog)bejaarden. Waar ter
wereld wij ook komen, in de grote steden of diep in het binnenland, onze allerarmste doelgroepen worden
geregeld van complete voedselpakketten, voorraden levensmiddelen, kleding e.d. primaire levensbehoeften
voorzien.
2- Bevorderen van equitherapie voor mensen met een (zware) handicap.

In samenwerking met diverse equitherapeuten in Nederland bevorderen en ondersteunen wij equitherapie voor
mensen met een (zware) handicap uit minderbedeelde gezinnen.
Doelstellingen
Het bevorderen en financieren van equitherapeutische sessies voor minderbedeelde mensen met een (zware)
handicap.
Doelgroepen
Kinderen en volwassenen met een (zware) handicap uit minderbedeelde gezinnen.
Resultaten
Sinds 2004 bevorderen en financieren wij geregeld equitherapeutische sessies voor gehandicapten.

3- Inzetten van (oudere) mensen met een handicap voor bezigheidstherapie, waarbij de
producten bestemd zijn voor onze armste doelgroepen (kinderen) in het buitenland.

Wij onderhouden geregeld contacten met de coördinatrices van activiteiten in diverse instellingen in
Rotterdam ( in de wijken Lombardijen, Vreewijk en Ijsselmonde) en elders.
Onze opzet is bezigheidstherapie te bevorderen en te ondersteunen onder die bewoners / klanten van de
instellingen die daartoe in staat zijn. De stichting levert alle materialen - mochten zij zelf geen budget daarvoor
hebben - voor het maken van speelgoed, lappenpoppen en knuffels.
Doelstelling
Het bevorderen en ondersteunen van bezigheidstherapie in de instellingen van Rotterdam en elders, waarbij
arme kinderen in het buitenland de producten ontvangen.
Doelgroepen in Rotterdam
Dementerende ouderen en mensen (ouderen) met een handicap in de instellingen in Rotterdam (Lombardijen,
Vreewijk en IJsselmonde) en elders.
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Doelgroepen in het buitenland
Kinderen van alleenstaande moeders, straat- en weeskinderen, kinderen met verstandelijke gebreken en (zwaar)
gehandicapte kinderen.
Resultaten: Diverse instellingen leveren ons geregeld lappenpoppen, lappendekens en knuffels.

4- Inzetten van eenzame weduwen en dementerende (hoog)bejaarde dames voor het
breien van wollen truitjes, lappendekens en knuffels, ten bate van onze armste
doelgroepen in het buitenland.

Met posters in flats en winkels in de directe nabijheid van de Molièreweg - Lombardijen, roepen wij bejaarde
dames op voor het breien van wollen truitjes, lappendekens en knuffels, ten bate van onze allerarmste
doelgroepen.
Doelstelling
Nuttige vrijetijdsbesteding voor de (oudere) dames in Rotterdam en elders, d.m.v. het breien van wollen truitjes,
lappendekens en knuffels, bestemd voor onze allerarmste doelgroepen in Bosnië, Portugal en Brazilië.
Doelgroepen in Rotterdam
Dames van alle leeftijden, in het bijzonder de eenzame weduwen en (hoog)bejaarde dames.
Doelgroepen in het buitenland
Onze allerarmste doelgroepen in Bosnië, Portugal en Brazilië, o.a. eenzame bejaarden, daklozen, alleenstaande
moeders en hun kinderen, straat- en weeskinderen, mensen met verstandelijke gebreken en zwaar gehandicapte
kinderen.
Resultaten: In Rotterdam en elders in Nederland zijn enkele "breiclubs" opgericht door (oudere) dames, waar
we geregeld wollen truitjes, lappendekens en knuffels ophalen.

5- Inzetten van schoolkinderen voor het inzamelen van knuffels en speelgoed ten bate van
arme kinderen in het buitenland.

Wij zijn begonnen met één school - Paus Joannesschool in Lombardijen - als test. Soortgelijke acties zijn later
uitgebreid naar andere scholen in Lombardijen, Vreewijk en IJsselmonde.
Doelstelling
Het bewust maken van schoolkinderen in Nederland voor de armoede van kinderen in het buitenland.
Doelgroepen in Rotterdam
Kinderen op de scholen in Lombardijen, Vreewijk en IJsselmonde.
Doelgroepen in het buitenland
Kinderen van alleenstaande moeders, straat- en weeskinderen, kinderen met verstandelijke gebreken en zwaar
gehandicapte kinderen.
Resultaten
Kinderen van de Paus Joannesschool en andere scholen in Lombardijen en elders voeren campagnes in hun
klaslokalen. We halen geregeld knuffels en speelgoed op bij de inzamelpunten (meestal in de klaslokalen zelf).
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6- Het uit het isolement halen en houden van eenzame bejaarde weduwen.

Met deze activiteit proberen wij het leven van eenzame weduwen wat op te vrolijken.
Doelstelling
Geregeld bezoeken van eenzame weduwen, in een poging hen actief te krijgen en te houden.
Doelgroepen in Rotterdam
Eenzame weduwen in Lombardijen, Vreewijk en IJsselmonde.
Resultaat
Wij bezoeken geregeld enkele eenzame weduwen in onze buurt en doen (met hen) hun boodschappen, houden
hen gezelschap, zetten hen in voor het inzamelen van kleding en voor het breien voor de armen in binnen- en
buitenland.

7- Administratie en in loco coördinatie, begeleiding en auditing van de activiteiten in
Nederland en in het buitenland

Het financiële en administratieve beheer alsmede de planning voor alle activiteiten van de stichting in binnenen buitenland, worden in Nederland gecreëerd en gecentraliseerd.
De operationele resultaten van de partnerorganisaties in het buitenland worden ter plaatse, per Skype of per email uitgewisseld en, indien mogelijk, maandelijks in Nederland gecompileerd en geanalyseerd.
Het bestuur in Nederland programmeert en organiseert eveneens de periodieke "in loco" controles,
inventarisaties en auditings van alle lopende projecten.
Twee bestuursleden, André en Mara Voûte, houden zich bezig met de coördinerende-, organisatorische- en
uitvoerende taken die zowel in Nederland als in het buitenland door de stichting worden verwezenlijkt.
Ter ondersteuning van de uitvoerende taken rekent de stichting op ca. 50 “vaste” vrijwilligers in de diverse
landen, die het hele jaar constant in de weer zijn voor de stichting.
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STICHTING HET PAD IN HET BUITENLAND

* ALLEENSTAANDE MOEDERS (Alle landen waar de stichting actief is)
Alleenstaande moeders die op en van de straat of in de krottenwijken leven, krijgen onze speciale aandacht. We
willen deze vrouwen in zo kort mogelijke tijd uit hun misère helpen. Allereerst zorgen wij voor een fikse
voorraad levensmiddelen, zodat de moeder en haar kinderen voor een aantal maanden hun primaire
levensbehoeften in huis hebben. Dat is één grote zorg minder.
Als de moeder een baan wil zoeken, dan helpen we haar aan alle benodigde middelen: representatieve kleding
en schoenen, door de werkgever vereiste officiële documenten, intensieve alfabetiseringscursus, etcetera.
In het geval dat de moeder zelfstandig aan de slag wil gaan, wordt zij door ons getraind, om eerst haar financiën
op orde te brengen en vervolgens verstandig te beheren. Daarna schenken wij alle benodigde materialen en
middelen voor het opzetten van haar zelfstandige microactiviteit.

* PROJETO ARIA SOCIAL (Recife - Brazilië)
ARIA SOCIAL biedt sinds 2003 een brede keuze aan artistieke en culturele opleidingen aan 300 kinderen uit
de krottenwijken van Jaboatão dos Guararapes (Recife).
Deze opleidingen bestaan uit zanglessen, klassieke dans, moderne geschiedenis van muziek en dans en
lezingen.
Sinds 2004 ondersteunt ARIA SOCIAL de kinderen ook met een dagelijkse warme maaltijd, huiswerkhulp,
bijlessen, computerlessen en psychologische bijstand.
Stichting Het Pad ondersteunt ARIA SOCIAL sinds 2004 met het dekken van de kosten van diverse items als
voedsel, kostuums en keukenaccessoires.
Daarnaast bieden André en Mara Voûte persoonlijk hulp bij de organisatie van de financiële administratie van
het project.

* ABRIGO ALEXANDRE DAHRUJ (São Paulo - Brazilië)
Dit tehuis verleent onderdak, zorg en verpleging aan twintig eenzame en straatarme weduwen.
Stichting Het Pad steunt het tehuis met de aanschaf van alle urgente items. Bovendien verwennen onze
vrijwilligers in São Paulo de oudjes elke zaterdag met een uitgebreide maaltijd, gevolgd door een feestelijk
toetje en vruchten.

* BEZIGHEIDSTHERAPIE VOOR BEJAARDEN (alle landen waar de tichting actief is)
Square Foot Gardening is een zeer vernuftig proces voor het kweken van allerlei groenten en kruiden.
Hiermee kunnen diverse van onze allerarmste doelgroepen geld verdienen, door de verkoop van hun producten.
Speciaal voor onze bejaarde en gehandicapte doelgroepen ontwerpt Stichting Het Pad bakken die één meter
boven de grond zijn verheven.
Stichting Het Pad schenkt alle benodigde middelen en zaden en ondersteunt de mensen, van de eerste tot en met
de laatste fase, bij het opzetten en onderhouden van hun SFG.

* “CARROCEIROS OF CATADORES” (Midden- en Latijns Amerika)
Het aantal mensen dat in Midden- en Latijns Amerika op en van de straat leeft, neemt jaarlijks toe. Mede als
gevolg van de groter wordende kloof tussen rijk en arm. Een nieuwe groep semi-daklozen, de “carroceiros” of
“catadores”, doet dat aantal nog toenemen.
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Zij komen met enorme karren uit de afgelegen buitenwijken naar de betere buurten. Daar sorteren ze het afval,
dat op straat ligt, op allerlei verkoopbare items zoals blikjes, plastic flessen en karton. De meesten van hen
overnachten op straat, om dan vroeg in de morgen hun spullen bij de diverse depots voor een krats te verkopen.
Stichting Het Pad voorziet de “carroceiros” of “catadores” en hun kinderen dagelijks van voedsel en water of
vruchtensap. Ook krijgen zij van ons de middelen om hun eigen inkomen te verwerven.
Daar waar nodig, worden hun kinderen geholpen aan kleding en schoolmaterialen.

* CRÈCHES EN DAGVERBLIJVEN (Alle landen waar de stichting actief is)
In de krottenwijken komen wij regelmatig crèches in erbarmelijke omstandigheden tegen: versleten matrasjes,
kapotte bedjes, gammele stoeltjes en tafels, etcetera. Wij vervangen die zo snel mogelijk door splinternieuw
interieur en dergelijke.
Stichting Het Pad zorgt er ook voor, dat het hen niet ontbreekt aan de benodigde keukenaccessoires, bestek en
servies voor de bereiding van de dagelijkse maaltijden.

* ABRIGO CRISTO REDENTOR – ACR (Recife – Brazilië)
In samenwerking met de Rotary Club Recife D4500 is een onderkomen gecreëerd voor 180 straatarme en
dakloze hoogbejaarden. ACR biedt de bejaarden huisvesting, maaltijden, medische en tandheelkundige
bijstand, verpleging, gezondheidszorg, fysiotherapie en psychiatrische behandeling.
Bij dit onderkomen behoort een stuk grond, waarop een drietal aanvullende projecten werden gerealiseerd:
* Square Foot Gardening: In verheven modules, met elk 10 tuintjes van 1 m², kunnen de bejaarden,
ondersteund door diverse vakmensen (vrijwilligers), hun eigen groenten en kruiden verbouwen. Zo voorzien zij
deels in hun eigen dagelijkse voeding.
* Een kippenboerderij: Opgestart met 180 kuikens, welke inmiddels zijn uitgegroeid tot eierleggende kippen.
De gelegde eieren dienen als voedsel voor de bejaarden, de door de kippen geproduceerde mest wordt gebruikt
als component voor de Square Foot Gardening en moestuin.
* Een traditionele moestuin: Opgestart voor het verbouwen van diverse groenten en kruiden, waarmee het
tehuis volledig zal worden voorzien in de dagelijkse behoeften.

* DAKLOZE DRUGS- EN ALCOHOLVERSLAAFDEN (Brazilië)
Stichting Het Pad ondersteunt in Brazilië, onder andere in Parelheiros en Araçariguama, lokale projecten, die
onderdak, verpleging en verzorging bieden aan dakloze drugs- en alcoholverslaafden.
Wij nemen voornamelijk hun urgente en ook enkele incidentele zaken voor onze rekening.

* EQUI- EN FYSIOTHERAPIE (Brazilië)
In 2003 werden door Stichting Het Pad twee projecten opgestart in samenwerking met de lokale Militaire
Politie.
Bij deze projecten krijgen zwaargehandicapte kinderen elke week fysiotherapiesessies én doen ze
therapeutische oefeningen op paarden.
Dat laatste wordt equitherapie genoemd. Het paard wordt ingezet als “cotherapeut”, om mensen met psychische
en/of lichamelijke handicaps systematisch in hun ontwikkeling te helpen en deze te bevorderen.

* KINDEREN MET EEN HANDICAP (Alle landen waar de stichting actief is)
In samenwerking met lokale organisaties, ondersteunt Stichting Het Pad diverse dagverblijven en opvangcentra,
die zich wijden aan de zorg, behandeling en ontwikkeling van meervoudig- en zwaar gehandicapte kinderen.
Naast beperkte structurele ondersteuning nemen wij vooral de urgente en incidentele zaken voor onze rekening.
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* KIPPENBOERDERIJEN (Alle landen waar de stichting actief is)
In diverse landen financiert Stichting Het Pad de start van kippenboerderijen, veelal in combinatie met Square
Foot Gardening-moestuinen. Daarmee kunnen onder andere diverse arme families en alleenstaande moeders in
hun eigen onderhoud voorzien.
Wij schenken alle benodigde middelen hiervoor, zoals de kuikens en een fikse voorraad kippenvoer.

* KLEDING VOOR DE ALLERARMSTEN (Alle landen waar de stichting actief is)
In de landen waar wij actief zijn, kopen we geregeld kleding, die we het hele jaar door uitdelen aan onze
doelgroepen op straat en in de krottenwijken.

* SQUARE FOOT GARDENING – SFG (Alle landen waar de stichting actief is)
Square Foot Gardening is een zeer vernuftig proces voor het kweken van allerlei groenten en kruiden.
Hiermee kunnen diverse van onze allerarmste doelgroepen geld verdienen, door de verkoop van hun producten.
Speciaal voor onze bejaarde en gehandicapte doelgroepen ontwerpt Stichting Het Pad bakken die één meter
boven de grond zijn verheven.
Stichting Het Pad schenkt alle benodigde middelen en zaden en ondersteunt de mensen, van de eerste tot en met
de laatste fase, bij het opzetten en onderhouden van hun SFG.
(http://www.squarefootgardening.com)

* KINDEREN DIE OP EN VAN DE STRAAT LEVEN (Alle landen waar de stichting actief is)
In de meeste landen waar Stichting Het Pad actief is, zwerven grote aantallen kinderen in de centra van de grote
steden al bedelend door de straten.
Wij zorgen ervoor, dat deze kinderen op straat geregeld worden voorzien van eten, kleding en dekens.
Via diverse lokale organisaties proberen wij hen ook zo spoedig mogelijk onder te brengen in crèches en
dagverblijven.

* WOLLEN TRUITJES, KNUFFELS EN LAPPENDEKENS (Alle landen)
Op elke reis nemen wij (Mara en André) minstens drie bomvolle koffers met wollen truitjes, lappendekens en
knuffels mee, die door bejaarde dames in Nederland worden gebreid.
De truitjes, sjaals, mutsen, dekens en knuffels distribueren wij onder jong en oud van onze allerarmste
doelgroepen in de koudere streken waar Stichting Het Pad actief is.
Zie ook Bezigheidstherapie NL op deze site.

* VOEDSELPAKKETTEN EN LEVENSMIDDELEN (Alle landen waar de stichting actief is)
Stichting Het Pad bekommert zich om mensen met honger. Waar wij ook komen, in de steden of diep in het
binnenland, onze allerarmste doelgroepen worden geregeld van complete voedselpakketten of een voorraad
levensmiddelen voorzien.

* WEESKINDEREN EN WEESHUIZEN (Alle landen waar de stichting actief is)
Stichting Het Pad voorziet diverse weeshuizen in verschillende landen van hun primaire levensbehoeften,
meubels, matrassen, en dergelijke.
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Daarnaast schenken wij de middelen om het weeshuis op zo kort mogelijke termijn zelfredzaam te maken, door
het opzetten van allerlei microactiviteiten.

* ZELFREDZAAMHEID EN MICROACTIVITEITEN (Alle landen waar de stichting actief is)
In alle landen waar Stichting Het Pad actief is, sporen wij met name kansloze en kansarme vrouwen aan tot het
opzetten van hun eigen microactiviteiten, binnenshuis of op straat, om uit de greep van hun schrijnende misère
te ontsnappen.
Na intensieve training in het op orde zetten en verstandig beheren van hun financiën, worden zij door ons
klaargestoomd en begeleid bij het opzetten en runnen van hun zelfstandige bedrijfje.
Stichting Het Pad schenkt alle benodigde materialen en middelen, die de vrouwen helpen, om op korte termijn
de weg in te kunnen slaan naar een betere toekomst.

X0x0x0x0x

Voor de details in woord en beeld van onze activiteiten, zie:

http://www.stichtinghetpad.org

Rotterdam, 1 januari 2014
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