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Geachte sponsor,
Graag willen wij u bijpraten over de gang van zaken betreffende de Gorettistichting. Directe aanleiding is de
vernieuwing van het bestuur en recente gebeurtenissen die de laatste maanden hebben plaatsgevonden.
Op de eerste plaats willen we stilstaan bij het overlijden van onze secretaris José Schouteten. Haar overlijden
heeft ons erg getroffen. Zij was meer dan 30 jaar als secretaris nauw betrokken bij de Goretti Stichting en
heeft de laatste jaren met bijzondere inzet en toewijding het werk van Martha Senden voortgezet, met name
de gehele administratie van de sponsorkinderen. Vooral haar inzet en liefde voor de kinderen, die dankzij uw
bijdrage gesteund worden, zijn onvergetelijk. We zullen José niet vergeten.
Zoals u wellicht weet, is een gezelschap van vijf personen twee maanden geleden naar India gereisd. Het was
weer een vruchtbare ontmoeting met Zuster Maria Goretti. Zij was in januari jl. getroffen door een
verkeersongeval en zat tijdens ons bezoek in een revalidatietraject. Gelukkig is haar geest ongebroken en
werkt ze verder als bestuurder van het ziekenhuis en de verpleegsteropleidingen in Honavar. Haar directe
assistente/secretaris, Zuster Leena, heeft ons rondgeleid door het gezondheids- en educatie centrum. Opnieuw
hebben we in India kunnen ervaren met welke zorg de kinderen worden ondersteund. We hebben op onze reis
verschillende gezinnen kunnen bezoeken. Dit motiveert nog eens extra de inzet die van ons gevraagd wordt.
De Gorettistichting wil trouw blijven aan haar oorspronkelijke doelstelling: de ondersteuning van kansarme
kinderen, die volledig zijn aangewezen op extra steun. We zijn trots dat het aantal gesponsorde kinderen
constant gebleven is. Telkens lukt het ons weer financiële ondersteuning te vinden. We mogen constateren dat
onze stichting na 35 jaar nog springlevend is.
Maar toch is het van groot belang dat we binnen het bestuur alert blijven. Door het wegvallen van José
Schouteten is er een leegte ontstaan. Maar ook onze penningmeester, Mart op den Kamp, die meer dan 35 jaar
zorgvuldig zijn werk heeft gedaan, is teruggetreden. Mirna van Kempen-Senden, een kleindochter van Martha
Senden, neemt de functie van secretaris op zich en Jo Urlings de functie van penningmeester. De overige 4
bestuursleden, zullen het dagelijks bestuur ondersteunen.
Tot slot willen wij via deze weg bekend maken, dat wij per mei 2018 een nieuw e-mailadres hebben:
info@gorettistichting.nl.
Rest ons nog u allen van harte te bedanken voor uw steun en medeleven. Vanuit India worden we
gestimuleerd actief te blijven en zo mogelijk nog te groeien. Zuster Maria Goretti groet u bijzonder en ervaart
onze verbondenheid als zeer weldadig.
Namens het bestuur van de Gorettistichting,

P.A. Vrancken, voorzitter

em. Pastoor F. Kurris, adviseur

