
Jongerenflat
Voor een aantal jongeren huurt de Sticht-
ing een flat en biedt zij de mogelijkheid een 
beroepsopleiding te volgen. Een aantal 
jongeren die tot nu toe een opleiding heb-
ben gevolgd, hebben daardoor werk kun-
nen vinden. Deze jongeren zijn tevens de 
onmisbare plaatselijke contactpersonen 
voor ons werk in Tadzjikistan.

Meer informatie?
Op onze website kunt u de verslagen lezen 
van de verschillende werkreizen. Ook 
vindt u daar de ANBI-gegevens van de  
Stichting, en een contactformulier voor 
vragen en opmerkingen. 
www.stichtingstype.nl

Kom ook in actie!
U kunt het werk van de stichting 
steunen door een bedrag over te mak-
en op: NL 62 RABO 0198 2970 09 tnv 
“STICHTING STYPE”
Daarnaast kunt u ons helpen door 
gebruikte kleding in te leveren (voor 
contactadressen: stichtingstype.nl) 
of ons uit te nodigen voor een film- 
presentatie.

Ervaring van Lois Jaspers
Afgelopen jaren ben ik twee keer mee 

geweest op reis naar Tadzjikistan. Beide 

keren waren erg bijzonder en een indruk-

wekkende ervaring. 

We hebben in twee weken een topresultaat 

behaald en het internaat weer een beetje 

leefbaarder gemaakt. Daarnaast hebben

de kinderen in het internaat een prachtige

tijd gehad door de spelletjes die we met

hen deden en de aandacht die ze kregen.

Eenmaal thuis voelde ik dat ik meer kon 

en wilde doen voor de kinderen en ik wilde 

zo snel mogelijk terug. Hoewel ik dit jaar  

helaas niet mee kan, een volgende reis 

ben ik er weer bij. En dan gaan we er 

met z’n allen weer hard tegen aan om de  

kinderen een mooier leven te geven. Want 

dat is het doel! En daar doen we het voor. 
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Stichting Stype Tadzjikistan
De Stichting Stype Tadzjikistan heeft 
als doel het verlenen van hulp aan de 
jonge bewoners van een internaat voor  
gehandicapte kinderen in de plaats 
Hisor in Tadzjikistan. Op dit moment  
verblijven er ca. 300 kinderen in het  
internaat. Veel van hen zijnlichamelijk  
gehandicapt ten gevolge van polio, 
ook zijn er een aantal weeskinderen en  
kinderen met een verstandelijke beperking  
opgenomen.

De Stichting streeft naar een menswaardig 
bestaan in het internaat en naar toekomst- 
perspectief voor de kinderen als ze het  
internaat op achttienjarige leeftijd moeten 
verlaten.

Werkreizen naar Tadzjikistan
De activiteiten ten behoeve van het  
internaat omvatten werkreizen voor jongeren en  
permanente activiteiten. De reizen hebben als 
doel:

 • opknappen van het internaat door mid-
del van bouw- en verbouwactiviteiten (in 
samenwerking met directie en overheid)

 • meenemen van tweedehands kleding
 • aandacht en activiteiten voor kinderen 

zonder zomeradres
 • levenservaring en ontwikkeling meegeven 

aan de deelnemers van de reis

Permanente activiteiten (op afstand)
 • inkoop, beheren en uitdelen van zeep, 

shampoo, medicijnen, tandpasta, tanden-
borstels etc.

 • beheren en uitdelen van tweedehands  
kleding

Resultaten werkreizen
Tijdens de werkreizen van de afgelopen 
jaren zijn een nieuw toilet- en douchege-
bouw en keuken gerealiseerd. Ook de wa-
tervoorziening, het waslokaal en enkele 
honderden bedden en kasten zijn hersteld. 
Daarnaast zijn een groot aantal lokalen, 
slaapzalen en gemeenschappelijke 
ruimten in het internaat opgeknapt. Mede 
dankzij de werkreizen en de inzet van de 
stichting zijn de leefomstandigheden in het 
internaat vooruitgegaan, maar er is daar 
nog steeds veel te verbeteren.

Inkomsten Stichting Stype
 • bijdragen van kerkelijke gemeenten 

en diaconieën
 • individuele giften
 • acties en benefietconcerten
 • de inzet van tientallen vrijwilligers

www.StichtingStype.nl


