Sociaal jaarverslag stichting de Figurant 2017

Het jaar 2017 was voor stichting de Figurant te Goes een mooi jaar.
Het was het jaar van “na 2016”, met daarin o.a. de uitgave van het jubileumboekje en CD van Theo van
Teijlingen en een “Goes geeft thuis concert” in de Goese Mythe.
In 2017 geen nieuwe uitgaven en grote concerten, maar een stug doorgaan wat we als stichting willen:
het goede Nieuws handen en voeten geven en steun geven aan projecten waar de arme, de wees en de
weduwe letterlijk geholpen worden. Dat is gebeurd naar ons inzien.
In 2017 heeft Theo van Teijlingen 37 keer meegewerkt aan vieringen, concerten of optredens.
Dat gebeurde hoofdzakelijk in kerken. Veelal waren er positieve reacties na een dienst, waar Theo niet
alleen sprak, maar ook zijn liedjes zong of zijn verhalen vertelde. Er is geprobeerd om mensen net even
anders aan te spreken dan zij gewend zijn. Het beeldend te maken door verhalen, beelden of liederen.
Na afloop zijn er dan altijd veel gesprekken bij de informatietafel. Daar gaat het niet alleen om de verkoop
van onze materialen (Cd’s en boekjes, kaarten en soms Afrikaanse producten) maar ook om de reacties
en vaak persoonlijke verhalen van de toehoorder. Niet zelden was Theo op de koster na, hierdoor degene
die als laatste vertrok.
Ook waren er een aantal bijzondere diensten: buiten, op een boerenwagen, in een tuin, kerkconcerten, huiskamerconcerten, op het Zeeuws nazomerfestival een voorprogramma, tijdens het einde van een vredeswandeling in de Middelburgse abdij, etc. etc. Daarnaast waren er ook optredens in België en Spanje.
Tijdens deze optredens zijn er dus materialen verkocht t.b.v. onze goede doelen die we steunen.
Maar ook is verkocht via de webshop die we hebben op onze site van www.defigurant.nl of via een aantal
boekwinkels.
Op Radio 5 is Theo geinterviewd in het programma “Onderweg” van de EO.
In mei van 2017 hebben we als stichting Els van Teijlingen ontvangen vanuit Oeganda, met haar twee
jongste kinderen. We hebben gezorgd voor huisvesting en middelen, zodat Els op haar zelf kon wonen en
we hebben tijdens deze periode ook met haar twee keer van gedachten gewisseld over de koers van het
Amecetwerk in Oeganda, wat wij ook in 2017 weer hebben mogen steunen als ons belangrijkste project.
Ons werk is faciliterend en we hebben dit kunnen doen dankzij de vele giften van particulieren, diaconieën,
scholen en kerken.
In het najaar, oktober 2017, hebben Cor de Rijke en Theo van Teijlingen namens de stichting een bezoek
gebracht aan het Amecetwerk te Soroti, Oeganda. Een kort verslag daarvan staat op onze website. Het was
een goed bezoek, waar we samen met de leiders van Amecet hebben nagedacht over de toekomst van het
werk in Soroti. Ook hebben we veel aspecten van het werk bezocht en bekeken.
We zijn als bestuur van de figurant zes keer bij elkaar geweest om te vergaderen en om zaken met elkaar
door te spreken.
Daarnaast hebben we ook een aantal andere projecten met een gift gesteund. Ook zijn we deel geweest van
de grootste goede doelen markt van zuid west Nederland, de Markt van Hoop te Goes, jl. november.
We kijken dankbaar terug op het afgelopen jaar en we hopen ook in 2018 weer een bescheiden bijdrage te
mogen leveren aan een beetje mooiere wereld. Daar hebben we vertrouwen in!
Alle mensen die ons gesteund hebben en die giften hebben gegeven, hartelijk dank daarvoor!
Vrede en alle goeds,
Cor de Rijke, Gerrit Dieleman en Theo van Teijlingen
Januari 2018

