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1.1 Terugblik 2022

Het afgelopen jaar is opnieuw een actief jaar geweest voor Stichting Provision. Wij zijn dan ook blij 
en dankbaar voor alle gevers  en support, welke financieel gelukkig zelfs wederom op een hoger 
niveau gekomen is. Dit alles ondanks de oorlog in Oekraine en de nasleep van corona en alle 
moeilijke omstandigheden die dit met zich mee brengen. 

Div. leden van het bestuur en sponsoren hebben met eigen ogen kunnen zien welk  goed werk er in 
Albanie , met onder andere de giften naar de st. Hoop voor Albanie is verricht. Deze organisatie  richt 
zich op structurele hulp voor Albanië. Ook hebben deze bestuursleden actief meegewerkt, zowel in 
Nederland als in Albanie, bij de totstandkoming van diverse projecten in Albanie waarbij 
verschillende woonruimtes zijn gebouwd voor gezinnen en aan het realiseren van een 
multifunctioneel kerkgebouw in o.a. Tirana. 

De Stichting heeft in het afgelopen jaar relatief grote bijdragen mogen leveren aan enkele stichtingen 
met diverse activiteiten. Ruim een derde van de bijdragen van de Stichting kwamen  terecht bij de 
ondersteuning van de stichting Compassion (m.n. ook 2 moeder-kindprojekten) en Hoop voor 
Albanie, deze laatste organisatie  richt zich op structurele hulp voor Albanië. En ook aan EO 
metterdaad , en Tear Fund, welke laatste zich met name richt op zorg voor de allerarmsten in de 
wereld. 

Een gedeelte kwam ten goede aan lokale kerken in Papendrecht en Zwijndrecht alsmede  st. Alpha 
en stichting Passion for Mission( PfM ) welke diverse trainingen en cursussen voor met name 
jongeren  in de Alblasserwaard verzorgt,  

1.2 Vooruitblik 2023

Het beleid wat de laatste jaren is ingezet zal ook in 2023 verder worden uitgevoerd. Wel wordt er
rekening mee gehouden en verwachting uitgesproken dat er mogelijk lagere giften (zullen) worden 
ontvangen. Hiervoor zal dan uiteraard de tering naar de nering worden gezet.

Namens het bestuur van Stichting Provision,

R.Gort
Voorzitter


