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“I HAVE A DREAM...”
Soms droom ik van een wereld, die
niet is verdeeld in een-twee-drie.
Niet dus een scheef geladen schip
hellend naar één zijde, waar
ratten vreten al wat eetbaar is,
desnoods elkaar.
Soms droom ik, en dan stijg ik op
tot onwaarschijnlijk ijle hoogte,
en schep onder mij
een eiland in een schone zee:
weelderige heuvels, fraai plateau,
een prachtig palmenstrand, en zo...
Net als in folders van het reisbureau,
maar dan veel mooier
vrediger en eerlijker, met mensen,
alle kleuren van een herfstpalet,
die onderling de beste vrienden zijn.
Een eldorado, waar geen pijn
of onrecht wordt geleden.
Kortom: tenminste wel zo irreëel
als Walden, hof van Eeden!
Dan droom ik dat uit onwaarschijnlijk ijle hoogte
ik al dat goede werk van eigen handen
met innig welbehagen zie.
Maar.... als na korte tijd de rauwe werkelijkheid
mij dwingt te landen,
beide benen in die wereld-een-twee-drie,
dan doet het wakkerzijn
Zo’n pijn...
Leo Weusten
Uit: “De kloof gedicht”
Uitgave St. Derde Wereldgroep Soest

In Memoriam Leo
Tot onze grote schrik overleed op 28 januari 2014
plotseling ons zeer waardevolle oud-bestuurslid
Leo Weusten, 82 jaar oud. Nog maar zo kort geleden hadden we ofﬁcieel afscheid van hem als
bestuurslid genomen. Hij betreurde het zeer, dat
zijn broze gezondheid het hem niet langer mogelijk maakte om bestuurswerk voor de DWG te
doen. Maar hij bleef zeer geïnteresseerd in ons
doen en laten.
De viering van ons dertigjarig jubileum, in november 2013, liet hij dan ook niet aan zich voorbijgaan. Hij genoot zichtbaar van alle aandacht
die hij daar kreeg. Uit de warme reacties in de
zaal bleek wel hoe geliefd Leo was, binnen het
bestuur, maar ook bij de donateurs en andere belangstellende aanwezigen.
Leo heeft zich twintig jaar lang met hart en ziel
ingezet voor het werk van de Derde Wereldgroep
Soest. Zijn betrokkenheid, creativiteit en vaardigheid in woord en geschrift hebben veel bijgedragen aan het succes van ons werk. Hij was heel
royaal in zijn bijdragen voor de allerarmsten en hij
wist daarin ook zijn familie mee te krijgen. Voor
al zijn vrijwilligerswerk, ook in kerkelijk verband,
ontving hij in 2008 zeer verdiend een Koninklijke
Onderscheiding.
We verliezen in Leo een gevoelig en beminnelijk
mens, met wie wij twintig jaar lang een ﬁjne en
productieve tijd hebben gehad.
We zullen hem zeer missen.
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INLEIDING

Het jaar 2013 heeft helaas weer vele rampen en oorlogshandelingen gebracht met enorm verdriet en nood
in de gebieden die veelal toch al niet welvarend zijn.
Het neemt niet weg dat, na de rampenbestrijding, nog
steeds kleinschalige ontwikkelingshulp een absolute
noodzaak is, ook – en misschien wel juist – in die landen waar géén oorlogshandelingen en natuurrampen
plaatsvinden.
De Derde Wereldgroep Soest heeft twee doelstellingen:
Ten eerste: een bijdrage leveren aan de verbetering
van de levensomstandigheden van de allerarmsten in
de Derde Wereld, door middel van het steunen van
kleine projecten.
Ten tweede: de Soester bevolking en met name ook
de jeugd meer bewust maken van ontwikkelingsvraagstukken.
Naast bestrijding van armoede, honger en ziekten
moet de ontwikkelingssamenwerking met lokale organisaties ertoe leiden dat door

onderwijs
gezondheidszorg
steun aan rechtelozen
ontwikkelingseconomie
de lokale gemeenschappen op een beter levensniveau
komen.
De Derde Wereldgroep ondersteunt met geld lokale
initiatieven, waarbij er scherp op wordt toegezien dat
er sprake is van bonaﬁde, geregistreerde organisaties.
Het is opmerkelijk dat in vrijwel alle landen de vrouwen
de initiatiefnemers zijn voor allerlei kleine ondernemingen, zoals op het gebied van de land- en tuinbouw en
in de (pluim-)veeteelt.
Het bestuur van de Derde Wereldgroep beperkt zich
niet tot goed- of afkeuring van ingediende projectaanvragen, maar geeft ook begeleiding/advies om de effectiviteit van de hulp zo groot mogelijk te doen zijn.
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Belangrijk is ook dat de structuur van de projecten goed
georganiseerd wordt: kan men b.v. de landbouwproducten afzetten/verkopen? En tegen welke prijs?
Zo niet, dan heeft de investering (microkrediet) geen
zin: plannen moeten dan worden aangepast, dan wel
de projectaanvraag moet worden afgewezen.
De vier kernthema’s hebben onderling verband: zonder onderwijs geen gezondheidszorg maar ook geen
vakkennis over landbouw en kleine neringen enz.
Daarom maakt het bouwen van waterputten het geven van onderwijs mogelijk: kinderen en ook volwassenen hoeven dan geen water over grote afstanden te
gaan halen en de kinderen kunnen dan naar school,
etc. etc.
Een soort van ‘kruisbestuiving’, omdat allerlei onderdelen in elkaar grijpen.
Op de volgende pagina’s van dit verslag vindt u een
gedetailleerd overzicht van het bovenstaande.
Willen wij het werk van de DWG kunnen voortzetten
dan moeten wij de noden van de allerarmsten onder
uw aandacht brengen. Ongetwijfeld zal voortzetting
nog vele jaren nodig zijn.
De jeugd van de Soester scholen heeft ook het afgelopen jaar weer een forse bijdrage geleverd, zoals de
leerlingen van het Griftland College, met hun actie op
de laatste vrijdag voor de herfstvakantie, en leerlingen
van verschillende basisscholen, allen vermeld in dit
verslag.
De Derde Wereldgroep Soest dankt de vaste donateurs
en de schenkers van giften. De DWG is de Gemeente
Soest erkentelijk voor haar jaarlijkse bijdrage.
Alle betrokkenen hartelijk dank voor hun inzet, morele
steun en bijdragen. Wij hopen ook in 2014 weer op u
te mogen rekenen. Elke nieuwe donateur is welkom !
Jan Bik
Voorzitter Derde Wereldgroep Soest.

BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

In 2013 werden er 9 bestuursvergaderingen gehouden, met daaraan voorafgaand een vergadering van de
projectcommissie. In verband met het verzenden van het jaarverslag in april en de uitnodiging voor de ontmoetingsavond in november werd tweemaal een ‘postkamer’ georganiseerd. Om kosten te besparen brengen
we alle post binnen Soest zelf rond, met hulp van enkele enthousiaste vrijwillige ‘postbestellers’. De post voor
adressen buiten Soest wordt via de gemeente verstuurd.
Op 10 oktober namen we afscheid van ons geliefde bestuurslid Leo Weusten. Tot zijn grote frustratie maakte zijn
broze gezondheid het hem onmogelijk om nog langer het bestuurswerk te doen zoals hij dat graag wilde. Leo
bleef echter zeer geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de DWG.
Per 31 december 2013 bestond het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest uit de volgende leden:

Bestuur

Jan Bik
Gerrit Leeﬂang
Erica Hoksbergen
Marian Dubourcq
Annemarieke Koch

voorzitter/projectcommissie
secretaris
penningmeester/projectcommissie
algemeen
projectcommissie
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Ondersteuning
Gerda Hoosbeek
Wim Mann
Hans Scholte
Theo Sluis
Willem Voorhout

contact gemeente Soest
website/perscontacten
vormgeving
contacten Soesterberg
techniek/fotoarchief
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PROJECTEN

Projectaanvragen
In 2013 ontvingen we bijna 100 projectaanvragen, zowel van nieuwe aanvragers als van projectpartners met
wie we al langer contact hebben. De projectcommissie bestudeert eerst alle aanvragen en brengt dan aan het
bestuur advies uit over een mogelijke ondersteuning of afwijzing. Na toelichting en discussie beslist het bestuur.
De afgewezen projectaanvragers krijgen daarover bericht en met de overige aanvragers wordt gecorrespondeerd om vragen, die er altijd zijn, beantwoord te krijgen. In de volgende bestuursvergadering wordt er dan
beslist en volgt ﬁnanciële afhandeling. De DWG probeert de binnengekomen verzoeken zo snel mogelijk te
verwerken, omdat er elke vergadering weer vele nieuwe aanvragen klaarliggen.
Nog steeds nemen de aanvragen uit India het grootste deel in beslag. Vooral in de deelstaten Andhra Pradesh
en Tamil Nadu weten plaatselijke NGO’s de weg naar de DWG Soest te vinden. Projecten uit andere landen
hebben onze speciale aandacht, omdat we graag wat meer spreiding krijgen. In 2013 hebben we projecten uit
vier verschillende Afrikaanse landen kunnen steunen, te weten de Democratische Republiek Congo, Ivoorkust,
Mozambique en Oeganda.
In 2013 hebben we in totaal 13 projecten geﬁnancierd. Zes projecten, die eind 2013 al in behandeling waren,
zullen begin 2014 worden gesubsidieerd.

Aard van de projecten
We kunnen de in 2013 betaalde projecten globaal in de volgende categorieën indelen.
•
•
•

Onderwijs, scholing en leermiddelen
Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie
Het houden van (klein)vee voor verkoop en eigen gebruik

Onderwijs en scholing
Een langlopend programma op het terrein van scholing
wordt uitgevoerd door de organisatie P.Z.P.V.S.S.(0729), werkzaam in het Prakasam district in de Indiase
deelstaat Andhra Pradesh. Deze NGO stimuleert het
schoolbezoek van kinderen die nooit op school zijn geweest of deze voortijdig hebben verlaten. Voor arme
kinderen is schoolbezoek vaak heel lastig, omdat ze
moeten meehelpen geld te verdienen of op broertjes
en zusjes moeten passen als moeder aan het werk is.
Het scholingsprogramma is bestemd voor kinderen van
6 tot 14 jaar en wordt van 16.00 tot 18.00 uur uitgevoerd. Aangepast aan hun leeftijd leren ze lezen en
rekenen en allerlei praktische zaken. De dorpsgemeenschappen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
De lessen worden gratis gegeven in de open lucht of in
een gemeenschapsruimte. De ouders worden gestimuleerd om hun kinderen, als die bijgespijkerd zijn, naar het
reguliere onderwijs te sturen. In de afgelopen jaren zijn er al tientallen dorpen bij dit programma betrokken. De
DWG steunde in 2013 dit programma voor het vijfde jaar. Wij betalen de aanschaf van les- en spelmateriaal,
de projectbegeleiding en het organiseren van ouderbijeenkomsten. Uit het verslag van P.Z.P.V.S.S. blijkt, dat
het programma zeer succesvol is in het (weer) naar school krijgen van de kinderen. Door het inschakelen van
locale vrouwenorganisaties en met steun van regionale Education Ofﬁcers lukt het om de ouders te overtuigen
van het belang van onderwijs voor hun kinderen.

6

Jaarverslag 2013 Derde Wereldgroep Soest

Onderwijs gerelateerd zijn de activiteiten die de organisatie NEST (09-43) opzette. In en rond Arumanai in
het Zuid-Indiase Tamil Nadu, was de ‘drop-out’ van
schoolkinderen in de jaren 80 erg hoog. Kinderarbeid
in steenfabrieken nam sterk toe. John Rose, een van de
eerste afgestudeerden uit deze plaats, trok zich het lot
van deze kinderen aan en stichtte een school voor kinderen van arme boeren en dagloners. De moeders van
de kinderen zijn zeer betrokken bij het onderwijs. In
2009 vroegen zij onze steun om een schoolwinkeltje op
te kunnen zetten. Daar worden schoolbenodigdheden
en drinken en hapjes verkocht. Ook is er een kopieerservice. Met het runnen van deze winkel, waar ook andere klanten terecht kunnen, hebben 20 vrouwen een
bijverdienste.
De winkel was een succes en kon op eigen kracht draaien. Omdat er echter maar vijf uur per dag stroom wordt
geleverd, kon er niet de hele dag service worden verleend en konden de leerlingen de oefencomputers, die
de school heeft verstrekt, niet optimaal gebruiken. Een generator zou dit probleem kunnen oplossen. Daarnaast bleken steeds meer moeders interesse te hebben om met de computer te kunnen werken en zo ook hun
kinderen daarbij te kunnen helpen. Door de toegenomen geletterdheid ontstond er steeds meer vraag naar
gemakkelijk leesbare, betaalbare boekjes over diverse praktische onderwerpen zoals ‘Money and savings’, ‘How
to cook’, ‘Childbirth and child upbringing’ e.d. NEST vroeg onze steun voor de aanschaf van een goede tweedehands generator, twee computers en een bedrag voor de aankoop van deze praktijkgerichte boeken.
In Kinshasa, hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, is de Stichting MUCOLIM (12-04) actief. Deze
stichting heeft de beschikking over een gebouw waarin laagdrempelige culturele activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden. Er is een bibliotheek en er worden voor de jeugd alfabetiseringscursussen en
computerlessen gegeven. Om beroepsgerichte opleidingen te kunnen verzorgen voor de kansarme jeugd was
er behoefte aan extra lokalen. De DWG heeft hieraan al eerder bijgedragen. Voordat de lessen kunnen starten
moet er meubilair en instrumentarium aangeschaft worden. Mucolim heeft daarvoor steun gekregen van een
aantal Nederlandse stichtingen, waaronder de DWG. Men wil graag eerst het totale benodigde bedrag bij elkaar hebben alvorens alle lessen te gaan aanbieden. Dit om frustratie te voorkomen bij de cursisten die nog niet
aan de slag zouden kunnen. In 2013 bleek, dat het de nodige moeite kostte om dit te realiseren. Omdat wij al
eerder geld in dit project hadden gestoken en we langer uitstel niet verantwoord achtten, besloot het bestuur
om het ontbrekende bedrag te verstrekken.
Met de organisatie Centro de Encontro (13-40) in
de Mozambiquaanse hoofdstad Maputo hebben we
al sinds 2001 contact. De Nederlander René Boezaard
werkte in de jaren negentig in Maputo en richtte daar
een openluchtschool voor straatjongeren op, de Escola
de Rua. Ook werd het Centro de Encontro ingericht,
een plek waar de straatjongeren elkaar kunnen ontmoeten, een maaltijd krijgen en even op adem kunnen komen. Met de voetbalschool, de Leoes de Holanda (Hollandse Leeuwen), heeft men veel succes. Er doen al 250
voetballers mee, zowel jongens als meisjes. Ze spelen
ook een belangrijke rol bij de voorlichting over Aids en
andere soa’s aan het overwegend jonge publiek. De Escola de Rua is inmiddels samengevoegd met de armenschool, waar de leerlingen geen schoolgeld hoeven te
betalen en geen uniform of zelfs schoenen hoeven te
dragen.
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Alleen op deze manier kunnen de straatarme kinderen onderwijs krijgen; er is ook een avondopleiding. Er zijn
in de loop der jaren al duizenden kinderen aan een schooldiploma geholpen. Er is een schoolkeuken, waar
de jongeren leren om eenvoudige maaltijden te bereiden. Er wordt ook beroepsgericht onderwijs gegeven,
waaronder een kappersopleiding voor meisjes. Inmiddels zijn er twee kapsalons in bedrijf, die zichzelf kunnen
bedruipen.
Om minder afhankelijk te worden van externe fondsen is er naast de voetbalkantine een winkeltje ingericht
voor de verkoop van tweedehands goederen. Dit doet het goed.
Helaas neemt de politieke onrust in Mozambique weer toe en de groeiende criminaliteit is een ernstig probleem. Het project heeft al te maken gehad met een overval en beroving. Met heeft besloten extra bewaking in
te huren. De kosten die dit met zich meebrengt moeten uit het beschikbare budget worden betaald. We kregen
een noodkreet van René Boezaard, dat dit ten koste zou gaan van het boekenfonds voor de leerlingen van de
armenschool en de avondschool. Dit zou betekenen, dat men het aantal leerlingen moet verminderen, wat
geen goede indruk maakt op de overheid. Gelukkig was een donateursechtpaar, dat in Maputo heeft gewoond,
bereid om de kosten van het boekenfonds voor een aantal jaren op zich te nemen.
In 2012 werd begonnen met de bouw van de St. Charles Lwangaschool (11-51) in Kampala, Oeganda. In
de armenwijk Katwe had Charles Matovu, samen met
de gemeenschap, een schooltje gebouwd voor kinderen die nergens anders terecht konden. Dat gebouwtje barstte inmiddels uit zijn voegen en voor uitbreiding met een extra verdieping was het te zwak. Paul
van Gool, destijds Project Ofﬁcer bij de EU Delegatie
in Kampala, kwam in contact met Charles en besloot
hem te helpen bij de fondswerving voor de bouw van
een nieuwe school. De door hem benaderde DWG zag
aanvankelijk niet veel mogelijkheden om een substantiële bijdrage te leveren, maar door extra inkomsten en
eigen fondswerving konden we in 2011 toch � 24.000,voor dit project reserveren. In Kampala werden de plannen voor de nieuwbouw verder uitgewerkt. Het onverwachte, royale aanbod van de Brabantse Rickelman Van
Erp Stichting maakte het mogelijk om in 2012 een stuk
grond aan te kopen, oude gebouwen te slopen en met de nieuwbouw te beginnen. In 2013 was de benedenverdieping klaar en werd voor de lessen in gebruik genomen. Om de eerste verdieping en het dak af te maken
was extra geld nodig. De DWG voelt zich verantwoordelijk voor deze school en wil graag, dat het hele pand zo
spoedig mogelijk afgemaakt wordt. Gelukkig kregen we ook in 2013 extra geld bij elkaar om verder te kunnen
gaan met de bouw. In december 2013 werd de eerste verdieping gebouwd en met een z.g. roofslab afgewerkt.
Dit maakt het mogelijk om eventueel in de toekomst er nog een verdieping bovenop te zetten. Nu moet alles
gepleisterd en van binnen afgewerkt worden. In begin 2014 zal een en ander zijn beslag krijgen en dan kunnen
de nieuwe klassen in gebruik worden genomen.
De organisatie Buddha Outcast Social Society, BOSS (13-78) werkt op het platteland in het Tiruvannamalai district in Tamil Nadu. Voor een groep van 40 meisjes, verdeeld over 20 dorpen, zocht men steun om ze een naaiopleiding te kunnen geven. Waar deze meisjes wonen zijn weinig mogelijkheden om een opleiding te volgen.
Ze werken zes maanden per jaar in de landbouw voor een schamel bedrag. Trouwen wordt heel lastig, omdat
de ouders geen geld hebben voor de bruidschat. Hoewel ofﬁcieel afgeschaft, bloeit dit systeem nog welig.
In overleg met de plaatselijke vrouwengroepen werd besloten tot het geven van een naai- en borduuropleiding.
De meisjes krijgen een uitgebreide, zes maanden durende, training. Daarna kunnen ze in een van de verschillende kledingateliers in de omgeving gaan werken. Deze zijn op de ﬁets of met minibusjes gemakkelijk te bereiken. Als ze zelfstandig willen werken helpt BOSS ze met het verkrijgen van een banklening om een naaimachine
te kopen en kunnen ze het trainingcentrum gebruiken om daar te werken en hun klanten te ontvangen. Zelfstandig een inkomen verwerven geeft de meisjes status in het dorp en het betekent een ﬁnanciële verlichting
voor hun ouders. BOSS beschikte al over 10 naaimachines. Alleen voor de huur van het centrum, de aanschaf
van meubilair en de verstrekking van de lappen stof en andere materialen, vroeg men onze hulp.
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Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie
Voor het eerst sinds de oprichting van onze groep ondersteunden we in 2013 een project in Ivoorkust in
West- Afrika. In de kustplaats Bingerville werd een aantal jaren geleden door de NGO La Voie de l’Espoir
(De Weg van de Hoop, 12-87) een gezondheidscentrum opgericht voor de overwegend arme bevolking
van deze plaats. Dit centrum biedt basis gezondheidszorg. De artsen en verpleegkundigen werken hier parttime voor een laag salaris. Daardoor kunnen de mensen
deze zorg betalen. Er ontstond al spoedig behoefte aan
meer ruimte voor specialismen zoals orthopedie, oogheelkunde, een bloedbank, zorg voor HIV/Aids patiënten en moeder- en kindzorg. Op de vraag van de DWG waaraan men op dat moment het meeste behoefte
had, kwam als antwoord: ruimte voor oogheelkundige behandelingen. In Bingerville en omgeving komen veel
ooginfecties voor die zonder behandeling tot blindheid kunnen leiden. Tijdige zorg, maar ook voorlichting van
de bevolking en het opsporen van geïnfecteerden, kunnen veel leed voorkomen. Het plan was om een behandel- en een wachtruimte te bouwen binnen het bestaande complex. Voor de bouw, de inrichting en aankoop
van instrumenten was een bedrag van € 6000,- nodig.
Dit project was onderwerp van onze voorjaarsactie en tot onze vreugde was onze sponsor de heer Swart bereid
het hele bedrag te verstrekken! De bouw kon van start gaan en in februari 2014 zal de kliniek operationeel
zijn.
Ook onderwerp van de voorjaarsactie was de aanvraag
van de Universal Social Service Society (13-05)
in Thirivallarai in Zuid-India. Deze instelling heeft een
werkgebied van 150.000 inwoners. Een van haar activiteiten is de zorg voor geestelijk gehandicapte kinderen
uit de regio. Inmiddels worden 190 kinderen van verschillende religieuze bevolkingsgroepen dagelijks verzorgd en begeleid. De oorspronkelijke huisvesting is al
eens aangepast aan de groei, maar er moest nu meer
gebeuren. Met een reconstructie en uitbreiding van het
huidige gebouw konden meer verblijfsruimten en sanitaire voorzieningen worden gecreëerd. Er was geen
ruimte voor nieuwbouw op het terrein.
De voorjaarsactie was heel succesvol en daarmee konden we dit project ﬁnancieren.
Onder het hoofdstuk Sanitatie valt de aanleg van twee waterputten, beide in India.
De organisatie Concord Trust(13-10) benaderde de DWG eind 2012 voor de aanleg van een waterput in
het dorp Kalamasudram, gelegen in het heuvelachtige achterland van de stad Polur, in Tamil Nadu. Omdat
het met zijn 1500 inwoners erg afgelegen ligt, zijn er nauwelijks voorzieningen. Voor een beetje redelijk water
moeten de vrouwen twee kilometer lopen. Ook meisjes worden ingeschakeld bij dit tijdrovende werk en dat
leidt tot schoolverzuim. En het gebruik van vervuild drinkwater uit de plaatselijke waterplas veroorzaakt infecties. In overleg met de bevolking werd besloten tot de aanleg van een waterput. Voor het boren van de put,
het inbrengen van de pijpen, de installatie van een opslagtank en een elektrische pomp en de aanleg van een
‘soakpit’ om het afvalwater te zuiveren, was een ﬂink bedrag nodig. Een dorpscomité is verantwoordelijk voor
het onderhoud en voor het innen van de bijdrage die alle families per maand moeten betalen, een bedragje
van 5 Rupees (ongeveer 6 cent). Gelukkig kregen we eind 2012 al een bedrag van het jubilerende Spullenhulp
en in 2013 de opbrengst van de Zandloper-actie voor dit project.
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Een ‘oude bekende’ van ons, de Indiase SEED Trust
(13-62) in het Tiruvannamalai district in Tamil Nadu,
vroeg ook onze hulp bij de aanleg van een waterput, in
een afgelegen Dalit Colony.
Ook hier het probleem van vervuild water in het dorp en
geen toegang tot beter water. Een eenvoudige put met
een handpomp volstond in dit dorp. Al eerder hadden
we SEED Trust gesteund bij de aanleg van waterputten
in drie, veraf gelegen nederzettingen. Deze organisatie
werkt door de aanleg van waterputten en latrines, het
houden van medical camps in afgelegen dorpen en het
volgen en behandelen van Aidspatienten, aan de verbetering van de gezondheidssituatie van de mensen. Ook
beroepstrainingen van vrouwen en het ondersteunen
van kansarme schoolkinderen rekent zij tot haar taak.

Het houden van (klein)vee voor verkoop en eigen gebruik
Onder deze noemer vallen projecten waarbij de doelgroepen door middel van het houden van bijvoorbeeld
een koe, een paar schapen, geiten of varkens, of pluimvee zoals kippen of kalkoenen, een inkomen kunnen
verwerven. De verkoop van nieuwgeboren dieren of van zelf opgekweekte volwassen dieren en de verkoop van
producten zoals eieren en melk, brengen geld in het laatje. De verantwoordelijke organisatie regelt altijd een
goede veterinaire begeleiding en ook een verzekering tegen overlijden van met name koeien, die duur zijn in
aanschaf. De DWG hecht eraan dat de ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een z.g. revolving fund,
een lening, die in een afgesproken periode moet worden terugbetaald uit de inkomsten van de deelnemers.
Hiermee kunnen weer nieuwe groepen geholpen worden.
Een van de organisaties waarmee we al eerder samenwerkten in dit verband is IRWED (11-86) in het Tiruvannamalai district in Zuid-India. Het betrof de verstrekking
van een koe aan 12 gezinnen van gewezen lepra-patiënten. De melk wordt afgezet bij de plaatselijke melkcoöperatie. Op onze vraag of het publiek wel melk zou
willen kopen van ex-leprapatiënten kregen we als antwoord, dat men niet meer zo negatief tegenover deze
mensen staat. Om het project te doen slagen organiseerde IRWED twee programma’s waarbij het publiek door
lepradeskundigen werd geïnformeerd over de veiligheid
van het gebruik van de melk. Mede door deze goede begeleiding werd dit project een succes. Voor de aﬂossing
van de lening hebben de mensen geruime tijd nodig,
ook omdat ze moeten sparen voor de periode dat de koe
minder melk geeft. In 2013 vroeg men daarom nog een
keer onze steun voor de volgende 12 gezinnen die nog
voor een koe op de wachtlijst stonden.
NETHRA, (11-97) houdt zich in het Chittoor district van
Andhra Pradesh bezig met het vooruithelpen van de tribale Irula bevolking. De Irula’s hielden zich van oudsher
in leven met het vangen van ratten, slangen en insecten
en het verzamelen van bosproducten zoals wilde vruchten, wortels en honing. Ter bescherming van de biodiversiteit werden deze activiteiten verboden. De mensen
gingen voor de landheren werken, wat maar een deel
van het jaar inkomen geeft. Ze kwamen zelf met het
voorstel om ‘cow units’ op te bouwen en door het houden van koeien extra inkomen te krijgen. NETHRA startte
in 2012 met een meerjarig programma om uiteindelijk
30 gezinnen te helpen bij de aanschaf van een koe. Met
steun van de DWG is men begonnen met 10 families en
het duurt geruime tijd voordat via nieuwgeboren kalfjes
alle families kunnen worden geholpen.
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Om de wachtende families tussentijds te ondersteunen ontstond het idee om het project ‘op te schalen’ en de
productie en verkoop van organische wormenmest en natuurlijke pesticiden te stimuleren. En ook het kweken
en verkopen van stekjes van bijvoorbeeld papaya’s, mango’s en verschillende groente- en bonensoorten. Uiteindelijk wil men eind 2014 alle 30 gezinnen een goede basis hebben gegeven om redelijk te kunnen leven, de
kinderen naar school te sturen e.d.
Het laatste project in deze reeks werd geïnitieerd door JRPDO (13-56) in Zuid-India. De DWG heeft al sinds
2009 contact met deze NGO. In 2012 werd een uitgebreid driejarig voorlichtingsprogramma afgesloten, waarbij in totaal 1500 vrouwen in de vruchtbare leeftijd en 1000 tienermeisje en ook 1000 jongens waren betrokken. De DWG steunde dit programma.
Aan het eind van het derde jaar onderzocht JRPDO via de plaatselijke vrouwen zelfhulp groepen (SHG’s),wat de
mogelijkheden waren om de allerarmste vrouwen te helpen. Uit deze consultatie kwam het plan naar voren om
in 10 dorpen vrouwen de mogelijkheid te bieden om kalkoenen te fokken en te verkopen. In de afgelopen tien
jaar is het eten van vlees en gevogelte sterk toegenomen. Geliefd is de chicken biryani, een mix van rijst met
kipvlees en veel verschillende kruiden en groenten. De vraag naar turkey biriyani neemt toe. Kip is in elk dorp
verkrijgbaar, maar kalkoenen worden nog niet veel gefokt. In het eerste jaar krijgen 40 vrouwen een set kuikens
en een haan. De beesten kunnen rond het huis voedsel vinden en worden bijgevoerd. De vrouwen maken zelf
een eenvoudig hok voor de nacht. In het tweede jaar zullen nog eens 40 vrouwen aan dit programma deel
kunnen nemen. Ze zullen een aantal jonge kuikens van de eerste groep krijgen.
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VISIE OP 2014

Ook in 2013 was het onderwerp Ontwikkelingssamenwerking(OS) weer regelmatig in het nieuws.
In de media worden allerlei opinies weergegeven en
discussies gevoerd. Zo wees de Keniaanse econoom
Alvin Mosioma in de Volkskrant van 16 maart op de
zijns inziens kwalijke rol die Nederland speelt in het
internationale belastingweb. Internationale bedrijven
betalen bijvoorbeeld in Afrikaanse landen weinig of
geen belasting omdat ze via een voordelige brievenbusconstructie in Nederland gevestigd zijn. Afrika zou
volgens hem hierdoor wel 50 miljard aan belastinggeld mislopen. Mosioma zegt, dat “Nederland op
deze manier met de ene hand geeft wat het met de
andere hand weer afpakt”. Ditzelfde thema werd ook
aangeroerd op de bijeenkomst van MY World, een
landelijk platform voor OS. Gevraagd aan de plaatsvervangend directeur-generaal van het Ministerie van
Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking,
die minister Ploumen verving, wat hij nu van deze situatie vond, kwam zijn laconieke antwoord dat “belangen nu eenmaal niet altijd parallel lopen”.
De discussie over het hand in hand gaan van buitenlandse handel en OS, het nieuwe adagium in ontwikkelingsland, wordt nog steeds fel gevoerd. Mevr. Karimi,
directeur van Oxfam/ Novib vindt het naïef gedacht,
dat dit zou zorgen voor voedselzekerheid, toegang
tot schoon water en meer rechten voor de bevolking.
ICCO-directeur Marinus Verweij meent, dat hulp en
handel juist wèl samengaan. NGO’s kunnen met hun
lokale netwerken, hun expertise en kennis van ﬁnancieringsmogelijkheden een belangrijke rol spelen om
duurzaam ondernemen in ontwikkelingslanden te bevorderen. Interessant is hier te vermelden, dat de Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) in 2012 een portefeuille had van
6,3 miljard, substantieel meer dan de begroting voor
OS van de overheid.
Onderzoekers aan de Radboud Universiteit van Nijmegen menen juist, dat handel alléén de armoede de
wereld niet uit zal helpen. Zij pleiten voor een mondiale rechtvaardigheid, met gelijke ontwikkelingskansen
voor iedereen. Nagegaan zou moeten worden wat de
mondiale rechtvaardigheidsconsequenties van het nationale beleid van de verschillende donorlanden zijn.
Allan Cain, directeur van de particuliere ontwikkelingsorganisatie Development Workshop in Angola, ziet de
ﬁnanciële steun voor sociale projecten afkalven. Hij
komt tot de conclusie dat zij liever geen schenkingen meer willen ontvangen, maar veel liever krediet
met rente en aﬂossing. Dat dwingt volgens hem tot
scherpte, je kunt niet slordig werken.
Het meest uitgesproken was de Schotse ontwikkelingseconoom Angus Deaton in zijn lezing tijdens de
jaarlijkse Anatomische Les in het Amsterdamse Concertgebouw. Deaton houdt zich al dertig jaar bezig
met dit onderwerp en heeft zijn rijke ervaring samengevat in het boek ‘The Great Escape: health, wealth
and the origins of inequality’. Foute leiders zijn in het
zadel geholpen of gehouden, regeringen lui gemaakt
met donorgeld. Hij spreekt van een ‘hulpillusie’: de
geldstroom is vooral bedoeld om het geweten te
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sussen, maar heeft meestal een averechtse werking.
Hij is echter niet pessimistisch. Door het mobiliseren
van burgers en versterking van het maatschappelijk
middenveld moeten krachten ontstaan die hun regeringen ter verantwoording roepen. De nieuwe sociale
media, die ook in de ontwikkelingslanden steeds meer
beschikbaar zijn, stimuleren dit proces.
Aansluitend op deze mondiale ontwikkeling is ook bij
de hulporganisaties in Nederland sprake van de noodzaak tot ‘reframing the message’. Niet langer moeten
de mensen de buidel opentrekken uit medelijden met
zielige, bedelende kinderen met hongerbuikjes. Men
moet ervan doordrongen raken, dat het om mensen
gaat die vooruit willen komen en met wat hulp en
zeker ook met een overheid die goede infrastructurele
voorzieningen schept, verder kunnen komen in hun
leven.
Wat betekent dit alles voor een kleine hulporganisatie
als de DWG Soest? Wij spelen geen rol op regeringsniveau en kunnen het overheidsbeleid in ontwikkelingslanden dus niet rechtstreeks beïnvloeden. Maar we
hebben wel op lokaal niveau te maken met mensen
die de gevolgen van dit overheidsbeleid ondervinden.
In de meeste van onze projecten zit dan ook een stuk
voorlichting over en bewustwording van de rechten
die de mensen hebben en waar ze hun overheid op
kunnen aanspreken.
Terwijl dit jaarverslag persklaar werd gemaakt verscheen het proefschrift van Sara Kinsbergen van de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij evalueerde een
groot aantal particuliere ontwikkelingsinitiatieven
(pdi’s), die in de afgelopen tien jaar sterk in aantal zijn
gegroeid. Op verre reizen maakt men kennis met de
bevolking en trekt men zich de noden van de mensen
aan. De vrijwilligers raken erg betrokken bij hun project en weten vaak ook veel te bereiken. De keerzijde
kan echter zijn, dat er teveel vanuit de gever wordt
gedacht en niet vanuit de ontvanger. De waarschuwing is dan ook: ‘Denk na voor je een schooltje neerzet’.
De DWG Soest werkt niet op die manier. Wij steunen projecten die volledig door de mensen dáár zijn
bedacht en uitgewerkt. Lokaal is er eerst uitgebreid
overleg geweest met de mensen voor wie het project bedoeld is en er is intensieve begeleiding bij de
uitvoering. Wij bedenken niet voor anderen wat ze
moeten doen. Wel kijken we kritisch mee en stellen
praktische vragen over de uitvoerbaarheid en vooral
de duurzaamheid van het project. Dus geen school
of kliniek zonder dat de salarissen van het personeel
en het onderhoud van het gebouw zeker zijn gesteld.
Maar we gaan niet op de stoel van de projectpartner zitten. We verlangen wel tussentijdse rapportages
en solide eindrapporten, met foto’s. Wij bezoeken de
projecten niet zelf. Het geld, dat we hier in Soest van
u allen ontvangen, besteden we liever volledig aan
het project en niet aan dure reizen. Wel maken we
graag gebruik van kennis die collega-stichtingen in
Nederland over de door ons gesteunde projectpartners in het buitenland hebben.
Jaarverslag 2013 Derde Wereldgroep Soest
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FINANCIËN

De inkomsten bleven in 2013 goed op peil. We weten ons gesteund door onze donateurs en giftgevers.
Dit sterkt ons in de overtuiging, dat we nog steeds
een goed draagvlak hebben binnen de Soester samenleving. Op basis van dit draagvlak zijn andere
fondsverstrekkers bereid ons werk te ondersteunen.
Dit stimuleert ons om door te gaan met het werk
voor mensen elders in de wereld die het een stuk
slechter hebben getroffen dan wij.
In de eerste plaats willen we hier de Gemeente
Soest noemen, die al meer dan 25 jaar een aanzienlijke bijdrage aan ons werk levert. Wij zijn de gemeenteraad en het College van B. en W. erkentelijk
voor deze consequente steun. Het feit, dat de gemeente ons steunt en daaruit voortvloeiend inzage
in het ﬁnanciële en het inhoudelijk beleid verlangt,
geeft andere sponsors vertrouwen in de soliditeit
van onze activiteiten. In december ontvingen we
bericht, dat de gemeente een brede afweging zal
gaan maken over de subsidieverlening. Uit de meerjarenbegroting over 2014-2017 is namelijk gebleken, dat er in 2015 aanzienlijke begrotingstekorten
worden voorzien. We wachten af, wat de resultaten
van de gemaakte afweging zullen zijn, maar hopen
natuurlijk, dat we ook na 2014 op steun van de gemeente mogen rekenen.
Ook vanuit de gemeente geïnitieerd is de Operatie Zandloper. In de herfst van 2012 deden twee
klassen van de basisschool De Bron, een klas van
de basisschool De Werveling en twee klassen van
de Insingerschool mee aan het opschonen van een
deel van de Soester Duinen. Zij kregen informatie
over de bijzondere natuur in dit gebied en hielpen
een handje om nieuwe zaailingen op te ruimen en
daarmee het stuiven van het zand te bevorderen. Als
beloning stelde de gemeente per klas een bedrag
van € 150 beschikbaar, dat besteed mocht worden
aan een goed doel. Al een aantal jaren mag de DWG
dit doel bepalen. De ontvangen € 750 werd besteed
aan de aanleg van een waterput in het Indiase Kalamasudram, een dorp in de buurt van de stad Polur,
in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu. Er werd een
bedankbrief met foto’s toegestuurd aan de deelnemende klassen.
Een andere belangrijke inkomstenbron, waar we gelukkig al vele jaren op kunnen rekenen, is de actie
van de tweedeklassers van het Griftland College.
Steevast op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie trekken ze Soest, Baarn en zelfs Bunschoten in
om met allerlei inventieve activiteiten geld voor het
gekozen doel te verdienen. Dit jaar bracht de actie
het fantastische bedrag van € 6075 op. Het geld is
bestemd door de voltooiing van de Charles Lwangaschool, in Kampala, Oeganda (11-51). Deze leerlingenactie wordt al sinds 1990 elk jaar gehouden.
Inmiddels is het totaal ingezamelde bedrag over al
die jaren al dik meer dan € 100.000.
Jaarverslag 2013 Derde Wereldgroep Soest

We bedanken docenten en leerlingen van harte voor
hun inspanningen!
In 2013 legden we verantwoording af aan Impulsis,
ﬁnancier van kleinschalige initiatieven op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking. De subsidie die we
eind 2011 voor zes projecten ontvingen,werd in
2012 besteed en de projecten werden in 2013 afgerond. We kregen de goedkeuring over de besteding
van de subsidie. In 2013 werd geen nieuwe aanvraag ingediend, omdat de vorige aanvraag eerst
moest worden afgerond.
Tot onze verrassing ontvingen we in 2013 opnieuw
een subsidie van de Stichting Niemeijer Fonds,
groot € 5000. Deze stichting ondersteunt jonge, beginnende kunstenaars, maar ook charitatieve doelen. Het geld werd gereserveerd voor de afbouw van
de Charles Lwangaschool in Kampala.
De Vereniging Emmaus Bilthoven schonk ons

€ 2000 voor het renoveren en uitbouwen van een
instelling voor gehandicapte kinderen in de deelstaat Tamil Nadu in Zuid-India (13-05).

De Wereldwinkel Soest betaalde in 2013 de toegezegde bijdrage voor de aanschaf van meubilair en
apparatuur voor een scholingscentrum in Kinshasa
in de Democratische Republiek Congo (12-04).
Ditzelfde scholingsproject was onderwerp van de
inzamelingsactie, die werd gehouden bij het overlijden van ons bestuurslid Jaap den Oude, in 2012. De
Wereldwinkel vulde de opbrengst daarvan aan met
een gift van € 1300.
Van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Soest ontvingen we de opbrengst van de collectes
in 2012, een bedrag van € 196,50.
De FEMI Foundation to Earth uit Baarn maakte
€ 500 naar ons over, te besteden naar eigen inzicht.
Op 21 juli werd in de Protestantse kerken van
Soest een collecte gehouden voor het schoolproject in Oeganda. Deze collectes brachten het mooie
bedrag van € 541,31 op. We zijn heel blij met de
ondersteuning die we ook van kerkelijke zijde ontvangen.
De bouw van de oogkliniek bij het medisch centrum
van Bingerville, een kustplaats in Ivoorkust, was onderwerp van de voorjaarsactie (12-87). Tot onze
grote verrassing bleek de heer Swart bereid om het
hele benodigde bedrag te ﬁnancieren. Uiteraard zijn
we hem zeer erkentelijk voor dit royale gebaar.
Een van onze donateurs zegde toe de ﬁnanciering
van schoolboeken en -materialen voor de Escola de
Rua in Maputo, Mozambique (13-40) voor enige jaren op zich te nemen.
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Door het toenemende geweld in Mozambique zag
men zich genoodzaakt extra beveiliging in te huren.
Hierdoor kwam de ﬁnanciering van de schoolspullen
in gevaar.
Babette van Gool, die zelf het project voor de nieuwe
Charles Lwangaschool in Oeganda bezocht, voerde
actie en wist een bedrag van € 600 bij elkaar te krijgen, waarvoor onze hartelijke dank.
Al deze bijdragen van donateurs, giftgevers, de gemeente Soest, externe sponsors en uit acties brachten de teller in 2013 op een totaalbedrag van bijna
€ 57.000.
Het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest
bedankt allen, die ons werk ook in 2013
steunden, hartelijk voor hun bijdrage en voor
het vertrouwen dat men in ons stelt inzake
de besteding van het geld.
To slot willen we hier nogmaals vermelden, dat de
Stichting Derde Wereldgroep Soest door de belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Per 1 januari 2014 worden
er nieuwe regels ingesteld voor het mogen voeren
van de ANBI status. Alle ﬁnanciële gegevens van de
stichting en de persoonlijke gegevens van de bestuursleden dienen openbaar te zijn en via de website toegankelijk. De DWG Soest heeft inmiddels aan
deze verplichting voldaan.
Uw gift telt dus mee voor een mogelijke aftrek voor
de inkomstenbelasting. Voor degenen voor wie de
boven- of onderdrempel bij de aftrek een rol speelt,
kan een meerjarige schenking de oplossing bieden. Tussenkomst van de notaris is hiervoor niet
meer nodig. Voor een periode van vijf jaar wordt
dan een vast bedrag geschonken, dat volledig aftrekbaar is. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Erica Hoksbergen,
tel. 035-6018069, of dwgsoest@hotmail.com.
Als u gevraagd wordt om uw giften voor de belastingdienst aan te tonen, let er dan op dat we in
het ANBI register staan vermeld als Stichting Derde
Wereld Groep Soest.
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BESTUURSACTIVITEITEN

Op 2 januari bezochten twee bestuursleden de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Soest. Ze stelden zich voor aan de burgemeester en de wethouders. Het bleek, dat de Derde Wereldgroep Soest
geen onbekende is bij het gemeentebestuur.
In januari werd onze webmaster Wim Mann bezocht om hem namens het bestuur een bloemetje
te brengen en een spoedig herstel toe te wensen, na
zijn heupoperatie in november van 2012.

Op 30 september waren drie bestuursleden te
gast bij de organisatie FEMI te Baarn. Auke Idzenga
van AIDFI in de Filippijnen was daar aanwezig om
fondsen te werven voor de bouw van een nieuwe
werkplaats waar de z.g. Rampompen en toevoerleidingen worden gemaakt. De vraag naar deze klimaatneutrale Rampomp neemt sterk toe, ook buiten
de Filippijnen. Deze pomp gebruikt geen brandstof
of elektriciteit, maar benut de stroomkracht van rivieren om water omhoog de bergen in te pompen.

Op 22 februari genoten het bestuur en de ondersteunende leden, samen met hun partners, van
een gezellige maaltijd. Traditiegetrouw in restaurant
China en natuurlijk op eigen kosten. Het is plezierig
dat alle mensen die zich voor het werk van de DWG
inzetten één keer per jaar elkaar in een informele
sfeer treffen. Helaas werd onze voorzitter te elfder
ure geveld door griep en kon hij helaas niet aanwezig zijn.

Op 10 oktober namen we afscheid van ons bestuurslid Leo Weusten, tijdens een bezoek aan het
vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam. Leo genoot
van de rondgang langs de Oude Meesters en speciaal Vermeers Melkmeisje. Na een gezellige lunch
kreeg Leo een fraai boek aangeboden met daarin
een overzicht van de belangrijkste kunstwerken van
het museum.

Op 14 maart bezochten twee bestuursleden in
Hilversum de landelijke bijeenkomst van My World,
een platform voor het uitwisselen van ervaringen in
ontwikkelingssamenwerking. Minister Ploumen van
Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking moest helaas verstek laten gaan, maar liet zich
vertegenwoordigen door haar plaatsvervangend directeur-generaal. De werkgroepen over het werven
van vrijwilligers en die van de organisatie Partin werden bijgewoond. Partin vertegenwoordigt de kleine
goede doelen zoals de onze. Ze is in gesprek met de
overheid, onder meer over de komst van een nieuw
keurmerk voor goede doelen en de nieuwe eisen
voor het verkrijgen van de ANBI status. Het bestuur
heeft besloten lid te worden van deze organisatie.
Maandelijks ontvangen wij een nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen.

Op 18 oktober verzamelde een aantal bestuursleden zich in de aula van het Griftland College om
af te wachten wat de opbrengst zou zijn van de actie die de tweedeklassers die ochtend op school en
in de winkelcentra hadden gevoerd. De gedegen
voorbereiding en het enorme enthousiasme van de
leerlingen resulteerden in een opbrengst van ruim
€ 6000,-. Dit geld was bestemd voor het afbouwen
van de Charles Lwangaschool in Kampala, Oeganda
(11-51).

Op 1 april verscheen het jaarverslag over 2012.
Samen met het uitkomen van het jaarverslag werd
actie gevoerd voor twee projecten: de bouw van
een kleine oogkliniek in de kustplaats Bingerville in
Ivoorkust (12-87) en de uitbreiding van een gebouw
waar geestelijk gehandicapte kinderen worden verzorgd en begeleid, in de stad Thiruvallarai in ZuidIndia(13-05).

Op 29 november organiseerden we de jaarlijkse
ontmoetingsavond. In hoofdstuk 7 daarover meer.
Op 5 december brachten twee bestuursleden een
bezoek aan het Buro Vrijwilligerswerk in Soest, om
te overleggen over de invulling van de vacature die
door het aftreden van Leo Weusten was ontstaan.
Marion Foppele gaf ons een aantal suggesties op dit
terrein.

Op 28 mei hadden drie bestuursleden een kennismakingsgesprek met een potentieel nieuw bestuurslid. Zij had gereageerd op een vacature van de DWG
die het Buro Vrijwilligerswerk in de Soester Courant
had geplaatst. De kennismaking verliep zeer positief, maar helaas moest sollicitante afhaken vanwege
het aanvaarden van een baan elders in Nederland.
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VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

De publicatie van het jaarverslag, dat naar ongeveer
450 adressen wordt verstuurd, is een belangrijk moment waarop de DWG naar buiten treedt. Alle activiteiten van het afgelopen jaar worden beschreven en
er wordt ruim aandacht besteed aan alle projecten die
we ondersteunden. De jaarrekening van het voorbije
jaar en de begroting voor het komende jaar geven
duidelijk inzicht in het ﬁnanciële reilen en zeilen van
onze stichting. De gemeente Soest vraagt van ons om
zowel de inhoudelijke als de ﬁnanciële verantwoording voor 1 april in te leveren om in aanmerking te
komen voor de gemeentelijke bijdrage.
De plaatselijke pers besteedt meestal aandacht aan
het verschijnen van het jaarverslag en Radio Soest nodigt ons steevast uit voor een interview.
Een belangrijke activiteit op het gebied van voorlichting aan een breder publiek is het organiseren van
een ontmoetingsavond voor donateurs en belangstellenden, traditiegetrouw in het Griftland College.
In 2013 vierden we ons dertigjarig bestaan en we
wilden dat extra aandacht geven op onze avond. Op
29 november werden onze gasten ontvangen in de
feestelijk versierde ontvangstruimte van de school. Na
het welkomstwoord van onze voorzitter overhandigde
Rob Duit, onderwijscoördinator op het Griftland College, de cheque met de opbrengst van de herfstactie
voor de school in Kampala. Tot onze aangename verrassing was wethouder Rosan Coppes aanwezig om
ons te feliciteren met ons jubileum. Ze bracht een
paar ﬂessen heerlijke ‘gemeentewijn’ mee.
Daarna konden we Natasja Insing van Wilde Ganzen en Janneke Juffermans van ID Leaks, welkom
heten voor hun presentatie over veranderingen in de
praktijk van ontwikkelingssamenwerking en de beeldvorming daarover. Aan de hand van korte ﬁlmfragmenten en in dialoog met de aanwezigen, lieten ze
zien wat eigenlijk nog steeds ons beeld van met name
Afrika is: kindertjes met hongerbuikjes, die hun hand
ophouden voor voedsel. De spreeksters keren zich tegen dit klassieke beeld en zien dat graag veranderd
in een beeld van actieve mensen die met wat hulp
zelf verder kunnen. ‘The message moet gereframed
worden’. We mogen ook niet meer, enigszins neerbuigend, spreken over schooltje en kliniekje, maar
gewoon over een kleine school of kliniek. Waarvan
acte.
Na de pauze was de beurt aan de Spekmen, een cabaretduo, gevormd door Patrick Spekman en zijn begeleidend pianist Robert Kempen. Na een (letterlijke)
opwarming van het publiek, het was wat frisjes in de
aula, brachten zij een vrolijke conference met over elkaar heen buitelende gedachten, liedjes en sketches
waarbij de jarige DWG centraal stond. Bestuursleden werden geknuffeld en voor de schilderijen van
Leo Weusten bleek een plekje gereserveerd in het
vernieuwde Rijksmuseum, in de buurt van Vermeers
Melkmeisje. Het publiek kon zich goed vinden in hun
op rijm gezette eerbetoon aan de DWG en haar donateurs: “Ja u bent echt bijzonder, ja jullie allemaal.”

16

De Wereldwinkel was als vanouds aanwezig met
een kraam vol leuke en lekkere dingen en de DWG
verkocht kunstkaarten van de hand van Leo Weusten en zelf ontworpen fotokaarten met verschillende
projectthema’s.
Dit keer besloten we om opnieuw een fototentoonstelling, die Jaap den Oude altijd samenstelde, in te
richten. Jaap had alle panelen van eerdere tentoonstellingen bewaard en zo konden we een overzicht
geven van belangrijkste projecten die we vanaf onze
oprichting in 1983 hadden gesteund.
We kijken terug op een geslaagde avond, die interessante visies koppelde aan een vrolijke blik op ons
werk.
Ter gelegenheid van onze ontmoetingsavond kwam
ook onze nieuwe informatiefolder in kleur uit,
door Hans Scholte fraai vormgegeven en van mooie
foto’s voorzien (zie pagina 26).
Onze website www.derdewereldgroepsoest.nl
is een belangrijke bron van informatie voor donateurs, belangstellenden, stichtingen en andere organisaties en ook voor (toekomstige) projectpartners.
Zowel in het Nederlands als in het Engels en Frans
wordt informatie gegeven over onze stichting en
over de richtlijnen voor het aanvragen van projectondersteuning. Het jaarverslag, de uitnodiging voor
de avond, persberichten over de DWG en alle andere info die voor de bezoeker interessant is, worden
op de site gezet.
In het voorjaar van 2013 hebben we contact gezocht
met het Graﬁsch Lyceum in Utrecht. In het kader
van praktijktraining bleken twee studenten bereid
om kritisch naar onze site te kijken en voorstellen
te doen voor verandering. Technisch gezien bleek
dit traject toch wat lastiger dan gedacht, waardoor
een en ander extra tijd kostte, maar we verwachten
in februari 2014 hun ideeën te ontvangen voor aanpassingen van de site.
Via projecten en acties op scholen kan de jeugd
kennismaken met problemen van arme mensen elders in de wereld. Een goed voorbeeld daarvan is de
actie die de tweedeklassers van het Griftland College ook dit jaar weer ondernamen. Voorafgaand
aan de actiedag krijgen ze informatie over de achtergrond en de concrete inhoud van het project. De
DWG schrijft hiervoor een uitgebreide nieuwsbrief,
die in de les wordt gebruikt. Omdat de betreffende
projecten tegenwoordig meestal ook een website
hebben, kunnen de leerlingen direct inloggen om
meer informatie te krijgen. Dit verhoogt de betrokkenheid van de deelnemers aan de actie. Inmiddels
hebben duizenden jonge mensen via deze jaarlijkse
actie kennis kunnen maken met wat ontwikkelingssamenwerking inhoudt en hebben ze zich op een
ludieke manier kunnen inzetten voor de ander.
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JAARREKENING 2013
Inkomsten

€

Donaties
Giften
Giro-actie
Zandloper-actie
Bijdrage gem. Soest
Rente

7.332,20
26.018,60
10.040,00
750,00
12.153,00
359,90

Uitgaven

€

PZPVSS
NEST
Charles Lwangaschool
Mucolim
Escola de Rua
BOSS

India
India
Oeganda
Dem. Rep. Congo
Mozambique
India

3.000,00
1.600,00
10.000,00
4.000,00
1.500,00
1.500,00

La Voie de l’Espoir
Universal Soc. Service
Concord Trust
SEED Trust

Ivoorkust
India
India
India

6.000,00
5.000,00
2.200,00
600,00

IRWED
NETHTRA
JRPDO

India
India
India

1.700,00
2.000,00
1.600,00

Directe bankkosten

197,34

Totaal besteed aan projecthulp

40.897,34

Voorlichting
Uitvoeringskosten
Subtotaal

56.653,70

1.615,01
1.667,42

Subtotaal

44.179,77

Saldi per 01-01-2013

Saldi per 31-12-2013

ING
Rabobank
Spaarrek.

ING
Rabobank
Spaarrek.

1.166,01
1.883,76
4.085,56

3.805,28
7.358,52
8.445,46

7.135,33
Gen. Totaal

63.789,03

19.609,26
Gen. Totaal

63.789,03

€

BEGROTING 2014
Inkomsten

€

Uitgaven

Donaties/giften/acties
Bijdrage gem. Soest
Rente

20.000,00
12.153,00
350,00

Nieuwe projecten
Reserveringen

30.000,00
10.000,00

Totaal projecten

40.000,00

Voorlichting
Uitvoeringskosten
Subtotaal
Saldototaal 01-01-2014
Gen. Totaal

32.313,00
19.609,26
51.922,26

Subtotaal
Saldototaal 31-12-2014
Gen. Totaal
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1.500,00
1.500,00
43.000,00
8.922,26
51.922,26
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De DWG in de MEDIA
Soest Nu
16 oktober 2013

Soester Courant
16 oktober 2013
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De Gooi- en Eemlander
19 oktober 2013
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Soester Courant
23 oktober 2013

De Gooi- en Eemlander
19 juni 2013

Soest Nu
23 oktober 2013
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Soester Courant
27 november 2013
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De Gooi- en Eemlander
28 november 2013

Soester Courant
4 december 2013
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Soest Nu
4 december 2013
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Soester Courant
5 februari 2014
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