Sociaal jaarverslag Stichting de Figurant 2016
In het afgelopen jaar hebben we als stichting de Figurant weer een steentje bij gedragen aan
het hopelijk wat mooier maken van de wereld. Dichtbij en verder weg!
Theo van Teijlingen heeft als, “het gezicht naar buiten van onze stichting”, meer dan 37 keer
(mee)gewerkt aan een optreden. Dat zijn kerkdiensten geweest, waarin hij de dienst leidde
en altijd zijn liedjes ook ten gehore bracht. Maar ook optredens in zaaltjes,
huiskamerconcerten, een heus tuinconcert en natuurlijk zijn 40-jarig jubileumconcert in
theater de Mythe te Goes. Ook heeft Theo een keer meegewerkt aan een TV-programma
van de EO, genaamd “Geloof en hoop liefde” waar hij als verhalenverteller en liedjeszanger
in Goes werd geportretteerd. Op de radio is Theo in verschillende programma’s te horen
geweest, middels een interview en zijn liedjes.
Bij de kerkdiensten horen we vaak positieve geluiden. Dat het aanspreekt, dat het actueel is
en dat er een uitdaging in zit, dat het ontroerend en troostrijk was. Zo maar woorden waar
een hoop achter zit. Na afloop zijn er vaak goede gesprekken bij de boekentafel van onze
stichting. Men kan dan een CD of boekje kopen maar er zijn ook mooie verhalen die
uitgewisseld worden. Ook het belangrijkste ‘goede doel’ van onze stichting, het Amecet werk
in Oeganda, wordt daar uiteraard gepromoot.
In dit afgelopen jaar werden weer veel boekjes en CD’s verkocht. Ook hiervan ging de
opbrengst naar de goede doelen.
Speciaal vernoemd moet worden de nieuwe uitgave van de bundel “40…de Figurant”. Een
prachtig vormgegeven boekje met 40 verhalen, compleet met CD waarop 17 oude- én
nieuwe liedjes van Theo van Teijlingen. Hier is hard aan gewerkt: schrijven, redigeren,
vormgeven, opnemen en masteren… maar het resultaat mag er zijn.
Het concert in de Mythe van 7 oktober was een hoogtepunt voor Stichting de Figurant. Het
was naast een jubileumconcert (40 jaar liedjes zingen door Theo) ook een benefietconcert
t.b.v. het 15 jarige Amecetwerk in Oeganda. Dit concert bracht een bedrag bij elkaar van
7500 euro! Maar de goede sfeer in het bijna uitverkochte theater laat ook zien waar we in het
afgelopen jaar voor stonden: verbinding!
Het werk van Amecet in Oeganda hebben wij dit jaar ook weer mogen faciliteren. Zowel voor
de dagelijks gang van zaken ( onderwijs, personeelskosten, brandstof, medicijnen, voedsel,
etc. etc. ) als ook een bijdrage aan de renovatie van het oudste huis van Amecet en een
muur rond het Amun huis, zodat het veiliger is om daar te verblijven.
Via “de beurs van tante Suus” mochten we verschillende kinderen laten studeren en hun
vervolgopleiding kunnen financieren. We geloven in het principe van een opleiding, zodat
kinderen als jonge volwassenen hun eigen land ten dienste kunnen zijn en mogen helpen
opbouwen.
We merken steeds dat het werk van de stichting de Figurant bekend is bij veel mensen en
dat het werk van Amecet daardoor gesteund wordt. Ook de bijdrage aan de “Markt van
Hoop”, de grootste goede doelenmarkt in zuid west Nederland, draagt hier aan bij. Niet
alleen onze boekjes en CD’s werden verkocht, maar er waren veel goede contacten en
informatie over Amecet kon worden verstrekt.

Veel kerken, scholen en groepen, maar ook heel veel betrokken mensen hebben ons
gesteund zodat wij op onze beurt Amecet en andere ‘goede doelen’ konden steunen.
Wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd de vragen van deze mensen te beantwoorden,
folders te sturen of anderszins zo veel mogelijk informatie geven.
We hebben als klein bestuur (drie vrienden) minstens vijf keer vergaderd dit jaar.
We zijn dankbaar voor wat we mochten doen in het afgelopen jaar, we zijn slechts
figuranten… maar we spelen wél mee!

