
Vrijwilligers
De Derde Wereldgroep Soest is 
op zoek naar vrijwilligers. Daar-
bij kan de organisatie vooral 
mensen gebruiken die het leuk 
vinden om jaarlijks een speci-
ale DWG-avond te organiseren, 
mensen die praktisch zijn en die 
zich willen inzetten voor perso-
nen in de derde wereldlanden. 
‘Ook kunnen we iemand gebrui-
ken die zijn of haar pr-kwalitei-
ten wil inzetten, door o.a. het 
schrijven van persberichten.’ 
Nieuwe bestuursleden zijn ook 
welkom, ‘maar daar komt wel 
wat bij kijken. Besturen is een 
vak apart. Er komt veel over-
leg bij kijken en er moeten be-
slissingen genomen worden.’ 
Meer info via dwgsoest@hot-
mail.com.

Griftland
De Derde Wereldgroep heeft al 
jaren een vruchtbare samenwer-
king met het Griftland College. 
Jaarlijks komen de leerlingen 
uit de tweede klassen in actie 
op de vrijdag voor de herfst-
vakantie. Tijdens zo'n actiedag 
doen de leerlingen allerlei klus-
jes om geld in te zamelen voor 
de DGW. En met succes. Ieder 
jaar weer weten de scholieren 
een mooi bedrag op te halen. 
Erica Hoksbergen: ‘Die samen-
werking betekent dat duizen-
den leerlingen in de weer zijn 
geweest voor de DWG en dat 
wij hebben bijgedragen aan de 
bewustwording.’ Vrijdagavond 
meer aandacht voor de actiedag 
van het Griftland College.

De Derde Wereldgroep Soest helpt al dertig jaar mensen in de derde wereld

‘De reacties zijn altijd hartverwarmend’

Dialoog Spekmen
Patrick Spekman en zijn pia-
nist Robert Kempen, bekend 
als de Spekmen, zullen de 
belangstellenden met sket-
ches en liedjes meenemen 
op een toer door de aparte 
wereld van de kleinschali-
ge ontwikkelingsprojecten 
en 30 jaar Derde Wereld-
groep Soest. De invalshoek 
van hun cabareteske show 
is vrolijk en humoristisch, 
maar met een serieuze on-
dertoon. Spekman en pianist 
Robert Kempen wonnen bin-
nen een jaar na de start van 
hun samenwerking de pu-
blieksprijs op het Leids Ca-
baret Festival.

Stichting Derde Wereldgroep 
Soest (DWG) is niet een organi-
satie die wekelijks de krant haalt. 
Eén keer per jaar houdt men een 
informatieavond voor belangstel-
lenden. Op vrijdag 29 november 
staat er weer één op de planning. 
Deze staat dit keer geheel in het 
teken van het dertigjarig bestaan 
van de stichting.

De Derde Wereldgroep is tijdens 
een discussieavond in café De Rode 
Haan ontstaan. 
Initiatiefnemers Leidje Tomassen, 
Joke Koot en Nelleke Streefkerk 
pakten de discussieavond aan om 
een project in de derde wereld te 
steunen. Op zoek naar geld zoch-
ten het drietal contact met kerken, 
scholen, verenigingen en politieke 
partijen. In september 1983 werd 
een oprichtingsvergadering gehou-
den en was de Derde Wereldgroep 
Soest een feit.
Erica Hoksbergen (70) maakte het 
allemaal van het begin af aan mee, 
in eerste instantie als vrijwilliger. 
Inmiddels is Erica al jaren penning-
meester en bestuurslid van de or-
ganisatie. 
‘Ik vond het allemaal heel boeiend 
en interessant,’ vertelt de Soesterse, 
die al voor die periode zich inzette 
voor een goed doel. ‘Ik was al heel 
actief voor de Adoptiemoeders. Ik 
had een eigen winkeltje en stond 
met spullen op markten. Ik deed 
destijds wel wat voor de DWG, maar 
nog niet zo heel veel.’

Projecten
Dat veranderde toen ze stopte met 
het winkeltje en ze meer tijd had 
voor de Derde Wereldgroep. ‘Ik 
werd penningmeester.’ Als penning-
meester mag Erica zich buigen over 
de projectaanvragen en het finan- 
ciële plaatje. 
‘In de beginjaren moesten we zelf 
op zoek naar projecten. Nu weten 
organisaties, individuen en stichtin-
gen ons te vinden. Ook de komst van 
internet heeft daar aan bijgedragen. 
Jaarlijks krijgen we honderd aan-

vragen. Daarvan worden er tussen 
de vijftien en twintig goedgekeurd.’
De eerste projecten die gesteund 
werden, waren in Rwanda, Tanza-
nia en Brazilië. Maar daar bleef het 
niet bij. In de afgelopen dertig jaar 
werd met 130 projectpartners uit 
wel dertig landen samengewerkt. 

Vrouwen en kinderen
Daarbij is vaak een langdurige re-
latie ontstaan. 
‘Het gaat meestal om kleinscha-
lige activiteiten in de armste lan-
den van de wereld. Voorbeelden 
van projecten zijn: het opknappen 
van een school, zorg voor en huis-
vesting van gehandicapte kinde-
ren en de bouw van een kraam- of 
oogkliniek. Er ligt een zekere na-

druk op projecten die betrekking 
hebben op vrouwen en kinderen.’ 
In dertig jaar wist de Derde Wereld-
groep veel mensen te helpen, dank-
zij de financiële ondersteuning voor 
alle projecten. 
Bewonderenswaardig dat de Soester 
stichting jaarlijks weer de middelen 
heeft om de mensen in de derdewe-
reldlanden te helpen. Zelfs in tijden 
van crisis. 
‘Daarbij is de steun van de gemeente 
Soest belangrijk. Jaarlijks krijgen we 
subsidie. Daarnaast ontvangen we 
geld van een vaste groep donateurs. 
Ook het Griftland steunt ons dankzij 
de actiedag. Tot slot weten stichtin-
gen ons ook te vinden. Soms krijg 
je ineens, heel impulsief, geld van 
een organisatie. Het totaal bestede 

bedrag in dertig jaar is opgelopen 
tot bijna 850.000 euro. Dat komt 
neer op één miljoen en 870 duizend 
gulden,’ legt Erica uit.

Groot verschil
Hoewel Erica al lang betrokken is 
bij de DWG, ontbreekt het haar niet 
aan enthousiasme. 
‘Zolang ik het nog leuk vind, blijf ik 
dit nog wel doen. Het leuke van pen-
ningmeester zijn is dat je geld mag 
overmaken. Je krijgt dan ook zo-
veel positieve respons terug. Mensen 
kunnen met het geld aan de gang. 
Daar krijgen wij weer verslagen en 
foto’s van te zien. Een win-winsi-
tuatie. Het klinkt cliché, maar de 
reacties die we van mensen krijgen 
zijn iedere keer weer hartverwar-

mend. Die kleine projecten maken 
een groot verschil.’ Zolang er nog 
aanvragen bij de DWG binnenko-
men en de stichting krijgt jaarlijks 
de financien rond, zal de Derde We-
reldgroep actief zijn. 
‘Natuurlijk hebben we de discussie 
wel eens gevoerd of de DWG nog 
nodig is, maar zolang er nog pro-
jecten naar ons toe komen, hebben 
we vertrouwen in het voortbestaan 
van de stichting. De DWG hoort bij 
Soest. We zijn heel erg blij dat we 
vanuit de gemeente, de kerken en 
andere organisaties nog steeds het 
vertrouwen hebben,’ vertelt Erica.

Informatiebijeenkomst
Op vrijdag 29 november vindt er 
een informatiebijeenkomst plaats in 
de aula van het Griftland College. 
Jaarlijks organiseert de DWG een 
dergelijke avond. Op vrijdag zal er 
veel aandacht zijn voor het dertig-
jarig bestaan. 
De activiteit begint om 20:00 uur. 
De zaal is een halfuur eerder open. 
Dan is er tijd voor koffie/thee met 
wat lekkers. De toegang is gratis.

Onderdeel van de ontmoetings-
avond van aanstaande vrijdag 
is een dialoog. 

Natasja Insing van Wilde Ganzen 
en Janneke Juffermans van IDLeaks 
gaan aan de hand van filmfrag-
menten en duidelijke stellingen 
in dialoog met de zaal. Het twee-
tal laat zien welke veranderingen 
er op dit moment plaatsvinden in 

de praktijk van de ontwikkelings-
samenwerking en de beeldvor-
ming daaromheen. Wilde Ganzen 
bestrijdt armoede wereldwijd en 
steunt honderden kleinschalige 
projecten in arme gebieden. 
IDLeaks is een community van we-
reldburgers die een constructieve 
bijdrage willen leveren aan eerlijke 
en transparante berichtgeving over 
ontwikkelingssamenwerking.

www.derdewereldgroepsoest.nl
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 z De mensen achter de Derde Wereldgroep Soest met van links naar rechts: Erica Hoksbergen, Marian Dubourcq, Jan 
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