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S tichti ng MOV S tiphout wordt door vrijwilligers gedragen.
Een kleine groep houdt zich bezig met algemene zaken
en financiën, het evalueren van al bestaande
projecten, het beoordelen van aanvragen voor
nieuwe projecten en het plannen van acti es om geld
in te zamelen. Met succes wordt steeds bij acti es
een beroep gedaan op talloze extra vrijwilligers,
op individuele basis en in verenigingsverband.

Drie vaste acties
per jaar
Om geld in te zamelen zijn er drie vaste acties per jaar:
een sponsorloop door basisschoolkinderen, een zeer
populaire vlooienmarkt met regionale betekenis en een
lokale huis-aan-huis collecte in het kader van de lande-
lijke Vastenaktie. MOV mag ook per traditie eens per
5 à 6 jaar de Stiphoutse Avondwielervierdaagse organi-
seren en de opbrengst gebruiken voor haar projecten.

Organisatie van
vrijwilligers

Wij voelen ons zeer betrokken bij mensen in Afrika die met onze hulp een meer
menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Deze folder laat zien wat onze hulp
inhoudt en hoe wij die organiseren. Maar we kunnen het niet alleen en daarom
zijn we blij met alle steun van vrijwilligers, sponsors en donateurs.

Mensen die ons werk ondersteunen zien wij als onze vrienden én als vrienden
van onze vrienden in Afrika. Ook u kunt vriend worden van MOV door ons
financieel te steunen. Wij zien uw dona tie op ons bankrekeningnummer graag
tegemoet. Elk bedrag is welkom.

MOV-groep

Wordt u ook vriend van MOV?

Like ons op
Facebook!
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Unieke historie
Stichting MOV Stiphout is voortgekomen uit een missiecomité dat
met steun van dorpsbewoners al omstreeks 1962 geld bijeen-
bracht om Stiphoutse missionarissen in verre buitenlanden te
steunen. Daarvoor werden onder meer kaartavonden en loterijen
georganiseerd. In de loop der jaren zijn uit Stiphout over de hele
wereld negen missionarissen uitgezonden. Met de voormalige
missiegebieden van pater Hans van de Ven, broeder Driekus
Rooijakkers en zuster Betsie Rijkers in Ghana, Kenya en Tanzania
heeft MOV nog altijd nauwe banden. Hier worden al jaren relatief
kleinschalige projecten financieel ondersteund.

Wat doet MOV in Afrika ?
Waar drinkwater schaars, vervuild of ver weg
is, wordt geholpen bij de aanleg van water-
putten en pijpleidingen.

Als elektriciteit schaars, duur of afwezig is,
investeert MOV in het stroomnet of lokaal in
goedkope zonne-energie.

Waar kinderen geen of onvoldoende onderwijs
krijgen, ondersteunt MOV de bouw van klas-
lokalen, de aanschaf van leermiddelen en de
betaling van schoolgeld.

Als mensen niet in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien, kan MOV de aankoop van
geiten of koeien financieren.

Afrika

Geld dat goed terecht komt
De missionarissen van weleer hebben al sinds lang
Afrikaanse opvolgers. Met hen staat MOV in direct
contact en van hen krijgt MOV aanvragen om
projecten te ondersteunen. Zij nemen het initiatief
en zijn bij de uitvoering de projectleiders, die
steeds gedocumenteerd financiële verantwoording
afleggen. Zo komt het geld goed terecht en blijft
er niets aan de strijkstok hangen.

Bij mensen die gebrek lijden
Aangevraagde projecten komen altijd voort uit
omstandigheden waarin mensen gebrek lijden aan
bijvoorbeeld schoon en veilig drinkwater, elektrisch
licht, scholen en leermiddelen, onderdak en middelen
om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Directe noodhulp
MOV wil heel graag ook in zeer schrijnende individuele gevallen direct
hulp kunnen bieden aan mensen in nood die anders helemaal nergens
terecht kunnen. Voor bijvoorbeeld een dringende medische ingreep.
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