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Bestuursvergaderingen:
Het bestuur kwam tweemaal in vergadering bijeen t.w. op 4 april en 31 oktober; beide keren
in Venlo. In de laatste maanden van het jaar kwam een deel van ons bestuur meerdere keren
bij elkaar i.v.m. onze deelname aan het project van omroep Limburg “L1mburg helpt”. Deze
lijn werd voortgezet in de eerste maanden van 2015.

Bijzonderheden:
Eind januari werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden in Bali van ons
bestuurslid dhr. Martin Claessens. Vele jaren, zeker vanaf de jaren ‘80 is hij adviseur en
bestuurslid van onze stichting geweest. Vaak had hij een heel eigen inbreng in onze
discussies. Wij blijven ons Martin herinneren als een bijzonder sympathiek mens in grote
dankbaarheid. Namens onze stichting woonden penningmeester en secretaris zijn uitvaart in
Meerssen op 7 februari bij.
In april trad dhr. Ed Delsing toe tot ons bestuur. Hij is een neef van pater Paul Janssen en
heeft hem in het verleden al weleens bezocht in Malang. Hij is bekend met het werk van onze
stichting; wij wensen hem een goede tijd toe binnen ons bestuur.
In het midden van het jaar kwam onze stichting in contact met Omroep Limburg, die voor de
derde maal plannen naar buiten bracht een reeks TV-opnames te maken van Limburgers, die
zich verdienstelijk maken voor mensen in achterstandssituaties en daarbij vanuit Limburg
ondersteunt worden. Na goedkeuring door Romo heeft onze stichting zich aangemeld voor
deelname.
Vanuit het bestuur kwam ook het idee om ons als stichting iets professioneler en meer
eigentijds te profileren. In deze werd de hulp ingeroepen van dhr. Robert Laenen. Een nieuw
logo en een nieuwe website waren na vele uren werk en veel overleg het uiteindelijke
resultaat. Ons bestuur is dhr. Laenen veel dank verschuldigd.
In het najaar werden de plannen van L1 ook duidelijker. De voorzitter zou samen met de
cineast Marijn Poels in december naar Bhakti Luhur gaan om aldaar te filmen. Helaas kon
dat voor de voorzitter niet doorgaan vanwege zijn gezondheid. Gelukkig kon onze
penningmeester dhr. Hukkelhoven zijn plaats innemen. Ook hij was al meermalen in Bhakti
Luhur geweest; onlangs nog in het najaar van 2013. Hij zou dhr.Poels goed wegwijs kunnen
maken aldaar. In de tweede helft van december zijn de uiteindelijke opnames in Indonesië
gemaakt. Over het resultaat zal in het volgende jaarverslag meer vermeld worden.
Woord van dank.
In het bovenstaande zijn enkele bijzondere feiten vermeld. Tussen de bedrijven door ging het
gewone werk verder; adoptiegelden en donaties bleven binnenkomen en moeten geregeld
verwerkt worden. Samen werd er door alle donateurs, adoptief-ouders en begunstigers toch
weer een mooi bedrag bijeengebracht voor het prachtige werk van pater Paul Janssen en
alle medewerkers. Hartelijk dank daarvoor.

Venlo, 24 juni 2015

J.J.M. Quaedvlieg, secretaris

