Sociaal Jaarverslag Stichting de Figurant 2015
Optredens
In het afgelopen jaar heeft de stichting Figurant aan meer dan 44 “evenementen” mee
gewerkt. En dat bestond dan altijd in de persoon van Theo van Teijlingen die met zijn stem,
zijn verhalen en zijn liedjes meewerkte aan: Concerten, benefietvoorstellingen, kerkdiensten
en huiskamerconcerten.
In kerkdiensten was hij deel van een bestaande dienst, leidde de dienst maar bracht altijd
weer de boodschap van verbinding, van hoop en barmhartigheid. In veel diensten was er ook
aandacht voor het werk van Amecet, maar centraal stond dat je als mens het verschil kan en
mag maken in deze wereld, als medewerker van Gods nieuwe wereld. Een dienst met Theo
is altijd laagdrempelig en heeft een eigen sfeer en de reacties na afloop zijn veelal positief.
Er volgen vaak nog goede gesprekken bij het informatietafeltje van de Figurant waar ook
Cd’s, boekjes en (wens)kaarten te koop zijn. In veel diensten was er ook een collecte voor
het Amecetwerk in Oeganda.
Nieuw was dit jaar de ontwikkeling naar een aantal huiskamerconcerten. Dat is goed
bevallen, de intimiteit van een kleine groep, waar Theo’s liedjes en verhalen goed uit de verf
komen. Dit is zeker een lijn die kan worden doorgezet in het nieuwe jaar.
Steun aan Amecet
In het jaar 2015 hebben we als bestuur besloten om bestuurlijk een zekere afstand te
houden van het Amecetwerk te Soroti, Oeganda. Het bestuurlijke werk, het beleidsmatige
moet en kan daar gebeuren. Door de staf aldaar, de staf van YWAM Soroti en medewerkers
in Oeganda. Wij hebben echter wel gesteund als faciliterende stichting: We hebben het werk
gesteund met geld uit ons opgebouwde fonds van giften die wij voor het Amecetwerk krijgen.
Zo kan er schoolwerk, zorg voor zuigelingen en zieke kinderen, moeders, een voedselprogramma in het plaatselijke ziekenhuis, hulp aan moeders in de gevangenis etc. etc.
gecontinueerd worden. Ook steunden wij persoonlijk medewerkers van Amecet, ook nog
steeds met raad en daad. Wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid vanuit
Goes voor dit mooie werk in Oeganda. En door al die giften die we krijgen is dit mogelijk. En
mogen we ook bekendheid geven aan dit werk middels bovengenoemde optredens.
Bernard Ruijsink heeft besloten zich terug te trekken uit het bestuur. Wij zijn hem dankbaar
voor zijn bijdrage en grote inzet voor het werk van Amecet.
Met het speciale tante Suus fonds steunen wij een aantal kinderen in de wereld met een
voortgezette studie.
We hebben de CD “het laatste woord” die werd uitgegeven eind 2014, vele malen mogen
verkopen. Op de CD kwamen positieve reacties. Er waren verschillende radioprogramma’s
die middels een kort interview deze CD onder de aandacht brachten. Door onze website is
een redelijk gecontinueerde verkoop merkbaar. Dat zou een plan kunnen zijn voor 2016 om
hier wat meer mee te werken en in verkoop te stijgen.
Al met al, kijken we als klein bestuur terug op een gezegend jaar, waar we als stichting,
namens veel mensen die ons giften gaven, veel goed werk konden steunen. Daarvoor onze
verwondering en dankbaarheid. Het gaat tenslotte om de grote Hoofdrolspeler, maar we
mogen wel meewerken…als figuranten!

Beleidsplan voor 2016:
Vanuit onze missie doorgaan met het meewerken aan concerten en optredens, kerkdiensten
en informatiebijeenkomsten. Dat kunnen ook optredens voor andere goede doelen.
Het werk van Amecet blijven steunen en bekendmaken.
De verkoop van onze website verhogen.
Een “Goes geeft thuis” concert organiseren in de Mythe te Goes, op vrijdag 7 oktober 2016.
Wellicht een nieuwe uitgave van een boekje met teksten van Theo van Teijlingen.

