Namens het team van Babushka Adoption (BA) en uw babushka/dedushka spreken wij onze
oprechte waardering uit voor uw voortdurende steun aan ons en onze programma's. Dankzij
uw hulp zijn we in staat tal van maatschappelijke diensten te verlenen aan de (vergeten)
ouderen. Graag willen wij u op de hoogte brengen van het laatste nieuws over ons en onze
projecten.
We hebben onlangs de tweemaandelijkse uitkering aan onze begunstigden voor maart en
april afgerond. Onze maatschappelijk werkers verlenen daarbij thuiszorg aan onze senioren,
die te zwak zijn om zelfstandig naar buiten te gaan. Samen met onze jonge vrijwilligers
hebben we voedsel en kleding verzameld en afgeleverd bij de ouderen.
Twee nieuwe projecten zijn voorjaar 2015 van start gegaan:
1. In samenwerking met Wilde Ganzen en Stichting Elnura, beide uit Nederland, gaan we
een ontmoetingscentrum met een badhuis en toiletten realiseren. Daartoe wordt een
voormalig theehuis in de stad Batken (deel uitmakend van de vestiging van BA in het
ZW van Kirgizië) gerenoveerd tot een ontmoetingsplaats, waar senioren elkaar kunnen
ontmoeten, waar sociale interactie tot stand kan komen en waar de ouderen sociale
basisvoorzieningen kunnen verkrijgen. Vanwege een tekort aan water in de regio Batken
hebben veel ouderen moeite met het handhaven van goede hygiëne. Het openbare
badhuis en de toiletten, gratis beschikbaar voor hulpbehoevende ouderen van Batken
e.o, zullen helpen dit probleem te verminderen.
2. Ons tweede nieuwe project, genaamd "50+", zal mensen in de leeftijd van 50 en ouder
helpen een werkkring te vinden door ze te koppelen aan potentiële werkgevers. Dit
project wordt gefinancierd door de “Democratische Commissie” van de Amerikaanse
ambassade.
Jaarlijks sponsorbedrag
In februari-maart 2015 heeft het bestuur van Babushka Adoption geadviseerd onze
sponsors te benaderen met het verzoek het sponsorbedrag te verhogen. Dit is vooral een
gevolg van de recente gebeurtenissen die de economische situatie van ons land sterk
hebben beïnvloed. De prijzen van voedsel en van goederen en diensten zijn 15 tot 45
procent gestegen.
Het ligt in de bedoeling met ingang van heden voor nieuwe sponsors het jaarlijks
sponsorbedrag te verhogen van € 150,00 (= € 12,50 per maand) naar € 180,00 (= € 15,00
per maand). Hiervan zal de babushka of dedushka € 144 per jaar ontvangen en € 36 zal
worden besteed aan het verlenen van sociale ondersteuning door BA-medewerkers.
Natuurlijk zou het fijn zijn als u, als trouwe sponsor, uw bijdrage kunt en wilt verhogen naar
€ 180,00 per jaar. Maar het bestuur heeft er natuurlijk begrip voor als dat niet tot uw
mogelijkheden behoort. Ook dan zal Babushka Adoption zich blijven inspannen ‘uw’
babushka of dedushka de nodige basisvoorzieningen te verstrekken.
Het bestuur en het BA-team hopen dat u deze maatregel begrijpt. BA heeft sinds 1999 veel
gedaan om de levensomstandigheden van de hulpbehoevende ouderen te verbeteren. Op
lokaal en regionaal niveau zijn ouderen geholpen door het verstrekken van geld en andere
humanitaire hulp, het stimuleren van initiatieven van ouderen en door het implementeren
van ontwikkelingsprojecten. Op nationaal niveau lobbyen we voortdurend voor verbetering
van de wetgeving ten behoeve van de ouderen. We willen daarmee doorgaan, minimaal op
ons huidige niveau. Misschien mogen wij u erop wijzen dat het huidige jaarlijkse
sponsorbedrag in 2007 is vastgesteld op € 150,00 per jaar. Sindsdien is er veel veranderd,
maar dit bedrag is nooit aangepast. Daaraan ontkomen we nu niet meer.
Wij wensen u alle goeds en danken u, mede namens ‘uw’ babushka/dedushka, voor uw
betrokkenheid.
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