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Voorwoord 

Voorzitter Stichting Boeken Steunen Mensen 

Na de succesvolle boekenbeurs van 2019 heb ik in februari van dat jaar het 

voorzitterschap overgenomen. Inmiddels heeft de Boeken- en platenbeurs 

van 2020 plaatsgevonden. Het was een geweldige beurs met als resultaat 

toch weer een iets hogere financiële opbrengst als in 2019. Maar ik ben 

vooral trots op het feit dat we er met zijn allen in geslaagd zijn om de 

kwaliteit van ons aanbod naar een nog hoger niveau te tillen.  

Dit betekent dat onze beurs nog unieker is geworden! 

 

Bij mijn aantreden heb ik al aangegeven dat we, hoewel dat geen doel op 

zichzelf is, een financiële groei niet uit de beursomvang maar uit de 

kwaliteit moeten laten komen. Er kan immers een moment komen dat de 

organisatie tegen bepaalde grenzen aanloopt; ik denk daarbij aan de 

verzamel- en sorteercapaciteit in Steyl maar ook op de publieksvriendelijke 

beurslocatie, het Blaricumcollege, waar de beurs elk jaar wordt gehouden.  

 

Daarom heeft het bestuur gekozen om nog meer aandacht te geven aan de 

kwaliteit van ons product. Dit betekent dat we onze intake en het 

beursaanbod nog kritischer zullen beoordelen.  

Onze logistieke medewerkers en selecteurs van de verschillende rubrieken 

hebben dit al fantastisch opgepakt en dit resulteert gaandeweg in minder 

onbruikbare aanvoer en een nog hogere kwaliteit van ons verkoopaanbod.  

 

Tot slot wil ik alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun enorme 

inzet. Op naar de 35-ste beurs in het volgend jaar. 

 

Bill Steenks. 

Voorzitter Stichting Boeken Steunen Mensen 

Lid Rotary Venlo Maas en Peel 
 
 

2019 Stichting 

Kinderen van 

de Zon, Peru 

€ 20.000 

2019 

Nazareth 

Foundation, 

Malawi € 

20.000 

2019 Stichting 

Sint Martinus, 

Rio de Janeiro 

€ 12.500 

2019 Stichting 

Ruwani, Sri 

Lanka € 7.500 

2019 To the 

Nations 

Uganda, 

Oeganda € 

1.000 

2019 Stichting 

Dom-ray, 

Cambodja € 

2.500 

2019 Stichting 

Meraih 

Bintang, 

Indonesië € 

800 

2019 Stichting 

Ayenda, 

Afghanistan € 

3.000 

2019 Proyek 

Kampung 

Loco, 

Indonesië € 

1.000 

2019 

LombokCare 

Foundation, 
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Voorzitter Vincentius Vereniging Venlo 

Het is een genoegen dit jaarverslag 2019/2020 tot je te nemen. Hoe een 

geoliede samenwerking tussen twee ogenschijnlijk heel diverse organisaties 

- maar die in de kern heel dicht bij elkaar staan! - al vele jaren tot 

fantastische resultaten aanleiding geeft, blijft een bijzondere vaststelling. 

Dank aan een ieder die met haar of zijn inzet maar even bijdraagt aan dat 

ene tandradertje om het geheel mede mogelijk te maken! Uiteindelijk een 

(forse) financiële bijdrage voor een waardevol project, ver weg of juist heel 

dichtbij, waarmee in levens van mensen een belangrijke positieve wending 

wordt mogelijk gemaakt. 

 

Harry van Heijst,  

voorzitter Vincentius Vereniging Venlo 
 

2019 Stichting 

Friends for 

Life, Kenia € 

1.000 

2019 Stichting 

Thang, Nepal € 

1.000 

2019 Stichting 

Wereldpaviljoe

n, project 

Ghana € 3.500 

2019 

Blariacumcolle

ge, project 

Bewegend 

Leren € 2.5000 

 Project van 

het 

Blariacumcolle

ge € 3200 

2014 Tripura, 

project in India 

€ 2000 

2014 Trinity 

Malawi € 1000 

2014 St. ABBA 

€ 2000 

2014 Friends 

for Life € 1250 

2013 India 

- Jamkhed in 

Maharashtra, 

Stichting  

2013 India 

- Varadaraja

npet, Stichti

ng Pater 

Schlooz  € 

18.000 
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Activiteiten  

 

De inzameling, het sorteren en rubriceren  

De Stichting Boeken Steunen Mensen tracht haar doelstellingen te 

verwezenlijken door het inzamelen en doorverkopen van tweedehands 

boeken, platen, cd’s, bladmuziek, muziekapparatuur en kinderspellen. 

 

Het inzamelen van de tweedehands boeken en platen door de vrijwilligers 

vindt voornamelijk plaats bij particulieren, die hun tweedehands boeken aan 

een goed doel ter beschikking willen stellen. Nadat de boeken en platen 

opgehaald zijn worden ze door tientallen vrijwilligers wekelijks gesorteerd, 

gerubriceerd en wordt bekeken in hoeverre ze nog geschikt zijn voor de 

verkoop. Daar waar nodig worden kleine reparaties uitgevoerd, hierbij valt 

te denken aan het bijwerken van de platenhoezen of het verstevigen van de 

banden van een boek. 

 

 

Bijzonderheden in het verslagjaar; 

In 2019 heeft de Stichting een paar keer een grote hoeveelheid boeken 

aangeboden gekregen. Het meest bijzondere was de inhoud van enkele 

klooster bibliotheken.  

Er zijn twee inleveradressen weggevallen. Hiervoor in de plaats hebben we 

nieuwe inleveradressen op de site kunnen plaatsen. 

 

De Stichting maakt nog steeds gebruik van de sorteer locatie in Steyl. Het 

aantal vrijwilligers is vrij stabiel eind 2019 konden we een beroep doen op 

53 sorteerders en rubriceerders en logistiek medewerkers 

 

 

2017 Future for 

Young People, 

Gambia € 

1.835 

2017 Stichting 

Recidep, Haïti 

€ 500 

2017 Lusai 

Academy, 

Kenia € 1.332 

2017 Stichting 

Trinity, Malawi 

€ 1.000 

2017 Stichting 

Kinderhulp, 

Bukina Faso € 

5.400 

2017 Lotus 

Private School, 

Zambia € 

2.000 

2017 

Werkgroep 

Fairliefd/ ROC 

Gildeopleidingen

, Gambia € 

2.500 

2017 Stichting 

Meraih 

Bintang, Java € 

2.500 

Lalibela, 

Ethiopië € 

20.000 

2017 Stichting 

Kans voor 

Gambia € 

20.000 

2017 Co 

Foundation, 

Kintase 

Ghana € 
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De Boeken- en Platenbeurs 

De boeken die niet meer geschikt zijn voor de verkoop worden als oud 

papier aan een oud papierhandelaar aangeboden. Maar het merendeel van 

de aangeboden goederen kunnen worden doorverkocht. De Stichting 

Boeken Steunen mensen organiseert hiervoor jaarlijks de grootste goede 

doelen Boeken- en Platenbeurs van Nederland. Meer dan 125.000 

gesorteerde en gerubriceerde boeken en platen worden samen met 2e hands 

muziekapparatuur, speelgoed en bladmuziek uitgestald in het Blariacum 

College in Venlo-Blerick en door honderden vrijwilligers verkocht voor het 

goede doel  

2016 Zusters 

O.L. Vrouw, 

voor een 

project in India 

€ 5.000  

2016 Gilde 

Opleidingen 

Roermond, Gil

de 4You, 

Roemenie 

Project € 1.000 

2016 

Blariacumcolle

ge,reis naar en 

project 

in Cambodja/T

hailand  € 

1.000 

2016 Stichting 

Semangat, 

medische hulp 

in Indonesië 

(Oost Java) € 

2.000 

2016 Stichting 

Tro Tro, 

bijdrage voor 

een 

praktijkvakscho

ol in Ghana € 

5.000 

2016 Stichting 

Javea, 

medische hulp 

in Nepal € 

5.000 

2016 Hari 

Sankar 

Foundation in 

India € 18.000 

2016 

Children's 

Dreams for 

Africa in 
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Subdoelen 

De activiteiten van de Stichting Boeken Steunen Mensen dient meerdere 

doelen: 

 Een schone wereld: Hergebruik van tweede hands boeken en platen 

 Boeken en platenliefhebbers kunnen goedkoop hun hobby verrijken 

 Vrijwilligers zijn wekelijks acties voor de samenleving 

 Projecten gebruiken de donaties voor goede doelen  

2004 

Madagascar-

Tulear - 

beroepsopl. 

voor jonge 

meisjes € 

20.500 

2004 

Cameroun-

Lomié - 

praktijkruimte 

Baka-

pygmeeën € 

20.500 

2004 Papua 

Nw Guinea - 

aanschaf FM-

zender € 

6.000 

2003 India-

Kerala - 

centrum 

straatkind./ong

eh. moeders € 

20.000 

2003 Burkina 

Fasso-Latou - 

waterputten bij 

kindertehuis € 

20.000 

2003 

Cameroun-

Yaoundé - 

aanschaf 

computers 

beroepsopl. € 

2.500 

2003 Brazilië-

Paraiba - 

straatkinderpr

oject € 2.500 

2002 Tibet-

Lhasa - 

proefboerderij 

bij 
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Projecten 

 

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële hulp en steun aan 

particuliere ontwikkelingsprojecten in het algemeen, waarbij de aandacht in 

het bijzonder gericht zal zijn op projecten met betrekking tot kansarme 

kinderen en jongeren. De bestemming van de netto-opbrengsten van de 

tweedehands boeken- en platenbeurzen en/of andere evenementen wordt 

door middel van een selectieprocedure door het bestuur bepaald. 

 

Grote Projecten 2019; 

Na een zeer geslaagde boekenbeurs in Venlo-Blerick heeft de 

Stichting  Boeken Steunen Mensen € 55.000,00 aan cheques voor de goede 

doelen uitgereikt aan 

 De Stichting Kinderhulp Burkina Faso. Deze initieert en ondersteunt 

projecten die het leven van de bewoners en omliggende dorpen 

verbetert. 

 De Stichting Rupingh Flores Indonesië. Deze stichting streeft ernaar 

om de levensomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van 

het dorp Mesire, Flores te verbeteren. 

 De Stichting Hulp voor anderen die in Lumbangan op de Filipijnen 

een waterproject gaat opstarten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

Bangladesh 

arbeidsintegrati

e jongeren € 

18.000 

2009 Zuid-Afrika  

gebouwen 

kindertehuis € 

18.000 

2008 Brazilië - 

boeken 

schoolbibliothee

k € 1.000 

2008 Malawi - 

basisgezondhei

dszorg € 2.500 

2008 Indonesië-

Java-Solo - 

verbetering 

huishoudschool 

€ 2.500 

2008 Ethiopië - 

opvang "oma's" 

€ 4.000 

2008 Ghana-

Gambibgo - 

verbetering 

leefomstandighe

den € 7.000 

2008 Zambia-

Kalunda View - 

bouw school € 

18.000 

2008 Sri Lanka-

Negombo - 

renovatie 

schoolgebouw € 

18.0002015 

Collectief 

Kanaga € 1500 

2015 Global 

Exploration 

(leerlingen 



Pg. 07 
 

Projecten  
   

 

Kleine Projecten 2018; 

Naast de grote projecten heeft de Stichting Boeken Steunen Mensen nog 8 overige 
projecten financieel ondersteund. 
 

Vrienden van Christopher Kandiga Ghana € 2.500,00 

Meraih Bintang Pangandaran Indonesië € 2.500,00 

Pater Schlooz Tamil Nadu India € 2.000,00 

Stepping Stone Liberia Rivercess Liberia € 1.000,00 

Venlokids Venlo Nederland € 1.500,00 

Kaat Landuyt Jamkhed India € 5.000,00 

Kinderen van de Zon Ayacucho Peru € 2.500,00 

Steun aan de Dr. Reijntjes School Moratuwa Sri Lanka € 650,00 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 3 

klinieken in 

Gambia 

vergoeding 

medicijnen 

e.d. € 1800 

2015 St. 

Kinderen 

Kenia € 5000 

2015 St. 

Chittagong in 

Bangladesh 

€ 1000 

2015 

Collectief 

Kanaga € 

1500 

2015 Global 

Exploration 

leerlingen 

Blariacumcol

lege€ 1400 

2014 

Gambia - 

Stichting 

Hand in 

Hand  € 

18.000 

2014 

Gambia - 

Stichting 

ABBA  € 

18.000 

2014 

Straatkinder

en Midden 

Amerika € 

2500 

2014 Project 

in de 

Filippijnen € 

500 
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Organisatie 

 

De stichting werd, na eerdere samenwerking ad hoc sinds 1987, officieel 

opgericht door de Vincentius Vereniging Venlo en de Rotaryclub Venlo, 

Maas en Peel. 

Stichtingsbestuur 

Voorzitter: De heer J.E. (Bill) Steenks 

Vice- voorzitter: De heer H.B.M. (Harry) van Heijst 

Secretaris: De heer G.P.L. (Geert) Hendrikx 

2e secretaris: De heer M.G.M. (Martin) Huizinga 

Penningmeester: Mevrouw W. (Wilma) Haak 

 

Beloningsbeleid 

De leden van alsmede de vrijwilligers werkzaam voor de stichting ontvangen 

voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op 

een vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten tijdens de 

uitoefening van hun functie. Er wordt geen gebruik gemaakt van betaalde 

krachten. 

 

2013 Sri 

Lanka 

Baddegama - 

Scholing 

jongeren, 

Kleinjans € 

2000 

2013 Gambia 

- 

Geitenboerder

ij, Future Y 

P  € 1000 

2013 Flores 

Mesir - 

Sanitair bij 

school 2012, 

Rupingh, 

Schobbers 

€  5300 

2013 

Filippijnen - 

Kinderen op 

vuilnisbelt, 

Young 

Focus  € 500 

2013 Flores - 

Massagecentr

um 

gehandicapte 

kinderen, Kita 

Juga  € 500 

2013 India - 

Wonen 

HIV  tienermei

sjes, Bright 

Star 

Bessems  € 

500 

2013 Ghana 

Teshie - 

Ondersteunin

g 

straatkinderen 

Akosua, 

Backus  € 

http://www.vincentiusvereniging.nl/verenigingen.php?id=71
http://www.rotaryvenlomaasenpeel.nl/
http://www.rotaryvenlomaasenpeel.nl/
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Financieel overzicht 

Jaarrekening 

De jaarrekening wordt opgemaakt door de penningmeester. De goedgekeurde 

jaarrekening wordt op de website gepubliceerd.  

Voor een specificatie van de behaalde opbrengsten en de gemaakte kosten 

verwijzen wij naar het meest recente financieel verslag op onze website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Burkina 

Fasso - 

Ondersteuning 

dorp Niou, Fr 

Schobbers € 

1000 

2013 Indonesia 

Campung Loco 

- 

Schoolkinderen

vervoer, Valize, 

Haak € 650 

2013 

Zimbabwe 

Pumula Bul. - 

Multifunct. 

Centr jeugd, 

Coenders-

Vissers € 2500 

2013 Nepal - 

Gezondheidspo

st, 

Kaldenbroeck.S

toot  € 1000 

2012 Indonesië 

- Stichting 

Rupingh € 

18.000 

2012 Indonesië 

- Stichting 

Cintanak € 

18.000  

2012 Indonesië 

- Kita Juga 

massagecentru

m Flores € 

1000 

2012 India - 

Helpende 

Handen India € 

2000 

2012 India - 

Global Human 

Rights Defend 
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Disclaimer  

De Stichting Boeken Steunen Mensen streeft ernaar om in dit verslag altijd de juiste 

en actuele informatie aan te bieden. Dit jaarverslag is met de uiterste 

zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie kunnen echter geen rechten 

worden ontleend. Stichting Boeken Steunen Mensen aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie uit 

dit verslag  

 

Venlo, vrijdag 8 mei 2020 

Geert Hendrikx 

secretaris 

2012 

Makumbaya € 

500 

2011 END 

POLIO NOW - 

polio inenting € 

18.000 

2011 Zambia 

Lukasa - 

upgrading 

schoolgebouw 

€ 18.000 

2011 Kenia - 

weeshuis 

annex 

schoolgebouw 

€ 15.000 

2011 Tanzania 

- 

drinkwatersyst

eem € 2.250 

2011 Zaire - 

bijdr. 

vernieuwing 

school van ons 

1998 € 1.750 

2011 Bali (Ind.) 

- bouw 

schooltoiletten 

door stagiair € 

300 

2011 Nepal - 

maken van 

schoolmeubele

n door stagiairs 

€ 200 

2011 

Afghanistan - 

inrichten 

jeugdbibliothek

en € 1.500 

2011 Kenia - 

inrichten 


