Sociaal jaarverslag Stichting de Figurant 2019
In 2019 mochten we als stichting de Figurant voor het 20e !!! jaar ons werk doen. Zoals we zeggen in
onze naam: we zijn slechts figuranten, maar we mogen wel mee spelen in de film waar de
hoofdrolspeler de eer krijgt…maar we spelen wél een rol!
In het afgelopen jaar heeft Theo van Teijlingen, als gezicht naar buiten toe van de stichting, zo’n 36
keer meegewerkt aan activiteiten. Met zijn liedjes en verhalen, preekjes en vertellingen is deze
kleinkunstenaar een ingeburgerde en welkome gast op vele verschillende plaatsen. Zo waren er de
kerkdiensten, binnen en buiten, alternatief of traditioneel. Maar altijd met een eigen kenmerk:
vertellend en gewoon, dicht bij mensen willen zijn met het mooiste verhaal wat er bestaat: het
verhaal van de liefde van God en Zijn Koninkrijk!
In 2019 hebben we ook ons 20 jarig jubileum gevierd. In 1999 gingen we met ons drietjes naar de
notaris voor de oprichting van stichting de Figurant. Nu, ruim 20 jaar later, kijken verwonderd en
dankbaar terug. Op 17 mei 2019 hebben we dit in een volle schouwburg de Mythe te Goes gevierd,
samen met andere mensen op het podium maar ook met een familie uit Oeganda. Want ook tijdens
dit benefiet jubileumconcert was onze focus gericht op dienst, dienst aan het mooie
kinderopvangwerk in Soroti, Oeganda. Meer dan 10 duizend euro hebben we die avond mogen mee
geven als steun aan dit werk.
Dit werk hebben we het afgelopen jaar weer van harte gesteund. Middels de opbrengst van verkoop
van CD’s en boekjes, optredens maar ook allerlei collecten en giften die ons gegeven worden voor
het zinnige werk in Oeganda.
Vanwege sterfgevallen in het gezin van Els van Teijlingen, is Theo ook een keer afgereisd naar
Oeganda. Samen rouwen maar ook om symbolisch een vruchtboom te planten op de nieuw
aangeschafte landbouwgrond van Amecet. Door middel van een stukje landbouw en veeteelt (eigen
melk en biogas voor het koken) is er een klein stukje zelfredzaamheid ingetreden. Iets wat we in ons
bezoek van oktober 2017 hadden besproken met het leiderschapsteam van Amecet. Prachtig om te
zien dat het nu al gestalte heeft gekregen.
Verder zijn we in 2019 ook bezig geweest om zelf na te denken over de toekomst van ons bestuur.
Daar zijn we tot op heden nog niet helemaal uit maar er lopen goede contacten en gesprekken.
We kunnen dankbaar terugkijken naar een goed jubileumjaar van stichting de Figurant. We hadden
nooit kunnen dromen dat het werk zo zou gaan. We steunen van harte ons goede doel: het
kinderopvangwerk Amecet in Soroti te Oeganda, wat tot de 5 beste kinderhuizen van het land
behoort. Deze steun willen we graag continueren in het komende jaar. Veel mensen helpen ons
daarbij, waarvoor we dankbaar zijn.
Ook de optredens van Theo hebben nog steeds impact op de mensen waar hij voor speelt.
Dus…wordt vervolgd!
Goes, Maart 2020,
Gerrit Dieleman, Cor de Rijke en Theo van Teijlingen

