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In Memoriam Jan Bik
Tot ons verdriet verloren we op 12 juli 2018 onze voorzitter Jan Bik.
Jan maakte in 2005 kennis met de Derde Wereldgroep Soest tijdens de
oprichtingsbijeenkomst van de Stichting Levenskunst in de Oude Kerk,
waar de DWG aanwezig was met een fototentoonstelling over Mali.
Jan raakte meteen enthousiast en trad toe tot het bestuur.
Hij ging zich bezig houden met de beoordeling van de vele binnenkomende projectaanvragen en begin 2008 volgde hij Ans Mann op als
voorzitter.
Jan vertegenwoordigde de DWG naar buiten, op een zakelijke manier
die hem als econoom eigen was, maar zijn betrokkenheid bij de allerarmsten elders in de wereld was duidelijk. Hij liet altijd duidelijk zijn
enthousiasme zien voor de leerlingen van het Griftland, die jaarlijks
actie voerden om geld voor een DWG project in te zamelen. Ook bij
de voorbereiding van de jaarlijkse ontmoetingsavond speelde hij een
belangrijke rol en op deze avonden zelf bracht hij zijn betrokkenheid
op een ingetogen wijze tot uitdrukking.
In zijn werk voor de projectgroep bleek eens te meer,
dat de situatie van de mensen om wie het gaat, hem na
aan het hart lag. Hoewel zijn gezondheid de laatste tijd
gebreken begon te vertonen, probeerde hij zijn taken te
blijven vervullen, vrijwel tot het einde toe.
We gedenken in Jan een serieuze, betrokken voorzitter
en een beminnelijk mens.
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INLEIDING

In 2018 vierden we ons 35-jarige bestaan. Dat
hadden de oprichtsters van de Derde Wereldgroep Soest in 1983 waarschijnlijk niet voorzien. Veel groepen, die zich in de jaren 80 gingen bezig houden met ontwikkelingsprojecten
konden dit, bij gebrek aan mankracht en voldoende financiële ondersteuning, op den duur
niet volhouden. Tot ons genoegen kunnen we
vaststellen dat het ons in de afgelopen 35 jaar
niet heeft ontbroken aan steun van zowel ons
gemeentebestuur als van trouwe donateurs,
ontwikkelingsfondsen en andere giftgevers. Ook
het aantal bestuursleden en ondersteuners bleef
aardig op peil, hoewel we in verband met de
continuïteit graag uitbreiding op dit vlak zien.
Na deze ‘eerste’ 35 jaar wil de Derde Wereldgroep Soest zich ook in de toekomst inzetten
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voor de mensen elders, die een steuntje in de
rug goed kunnen gebruiken. Ondanks economische, sociale en technische vooruitgang in
veel ontwikkelingslanden, blijft deze hulp zeer
welkom.
In verschillende landen doet de overheid steeds
meer om de mensen te ondersteunen, maar
bijvoorbeeld de financiering van voorlichting
en training, het verstrekken van een startkapitaaltje, verbetering van de watervoorziening en
medische faciliteiten, moeten toch vaak nog uit
andere bronnen komen.
Met uw steun kunnen wij als kleine stichting
hieraan een steentje blijven bijdragen.
Marian Dubourcq
Voorzitter Derde Wereldgroep Soest

BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

In 2018 werden zeven bestuursvergaderingen gehouden, met daaraan voorafgaand de vergadering van de projectcommissie. In verband met het verzenden van het jaarverslag en de uitnodiging voor de ontmoetingsavond, beide in april, werd een ‘postkamer’ georganiseerd.
Om kosten te besparen brengen we alle post binnen Soest zelf rond, terwijl de post voor adressen buiten Soest via de gemeente wordt verstuurd.
In 2018 heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan in de bestuurssamenstelling en in de
ondersteuning van het bestuur. Door het overlijden van Jan Bik moest de functie van voorzitter opnieuw ingevuld worden. Tot ons genoegen verklaarde bestuurslid Marian Dubourcq zich
bereid deze taak van Jan over te nemen. Omdat de Derde Wereldgroep statutair verplicht is
minimaal vijf bestuursleden te hebben, voldeed Willem Voorhout graag aan ons verzoek om het
bestuur te komen versterken. Als onze technische ondersteuner door de jaren heen kent hij het
werk van de DWG uiteraard van binnen uit.
Na jarenlange ondersteuning op de achtergrond, bij het up-to-date houden van de website, het
leggen van contacten met de pers en het maken van foto’s bij belangrijke gebeurtenissen, besloot Wim Mann deze taak te beëindigen. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn trouwe
inzet. Ed Glas, die Wim op de achtergrond terzijde stond, neemt zijn taak nu volledig over.
Per 31 december 2018 bestond het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest uit de volgende leden:
Bestuur						
Marian Dubourcq voorzitter
Gerrit Leeflang
secretaris
Erica Hoksbergen penningm./projectcommissie
Annemarieke Koch projectcommissie
Willem Voorhout
techniek/fotoarchief

Jaarverslag 2018 Derde Wereldgroep Soest

Ondersteuning
Gerda Hoosbeek
Ed Glas
Hans Scholte
Theo Sluis

contact gemeente Soest
website/perscontacten
vormgeving publicaties
contacten Soesterberg
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PROJECTEN

Projectaanvragen
In 2018 ontvingen we een record aantal aanvragen, bijna 240 in totaal. Daarnaast kwamen er
ook veel verzoeken om informatie, alvorens men eventueel een project indient. Ongeveer een
derde van het aantal aanvragen kwam uit India, met name uit de deelstaten Andhra Pradesh
en Tamil Nadu. Opvallend is de toename van het aantal aanvragen uit Oeganda, die in 2018
ook een derde van het totaal uitmaakten. De overige aanvragen komen uit 17 andere landen
in Afrika, waarbij Ghana, Kenia, Kameroen en Tanzania de belangrijkste zijn. Daarnaast nog een
enkele aanvraag uit drie Aziatische en uit twee Midden-Amerikaanse landen. Dit geeft wel aan,
dat onze website een groot internationaal bereik heeft.
De grote toevloed van aanvragen brengt veel werk voor de projectcommissie met zich mee. Alle
ingediende voorstellen worden grondig bestudeerd en getoetst aan de hand van een aantal criteria: betreft het de werkelijk kansarmen in de samenleving, is het plan goed uitvoerbaar en zijn
de veronderstelde resultaten realistisch? De hoogte van het gevraagde bedrag speelt uiteraard
ook een rol, omdat ons budget beperkt is. De meeste aanvragen kunnen we helaas om diverse
redenen niet honoreren.
Verschillende projectpartners dienen ook aanvragen in bij andere fondsverstrekkers. Ons wordt
dan gevraagd een referentie te schrijven over onze ervaringen met deze partner. Omdat de ervaringen eigenlijk altijd positief zijn voldoen we graag aan deze verzoeken, ook al brengen die
weer extra werk met zich mee. Vaak heeft ons oordeel een positief effect op de beslissing.
Het aantal ondersteunde projecten was in 2018 wat kleiner dan in voorgaande jaren. Dit komt
volledig op het conto van de Charles Lwangaschool in Oeganda, die onverwacht een groot
financieel beroep op ons deed, dat wij niet konden negeren. Zie verderop in dit hoofdstuk.
Er werden in totaal acht projecten gesteund in India, Kenia, Mozambique en Oeganda.
Aard van de projecten
We kunnen de in 2018 betaalde projecten globaal in vier categorieën indelen:
•
•
•
•

Inkomensgenererende activiteiten (IGA’s)
Onderwijs, scholing en leermiddelen
Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie
Kleinschalige land- en tuinbouw en (pluim)vee- en visteelt

Inkomensgenererende activiteiten
India
Met de organisatie Need-based Educational Service Trust, NEST (09-43) in het Kanyakumari
district van Tamil Nadu, hebben we al sinds 2009 contact. NEST runt een school voor basis- en
voortgezet onderwijs voor kinderen van arme boeren en dagloners. De moeders van de kinderen
zijn zeer betrokken bij de school. Ze hebben in 2009 bij de school een kiosk, de Students’ Store,
opgezet waar de leerlingen voordelig schoolmaterialen, kleine snacks en drinken kunnen kopen.
Ze runnen een internet- en kopieerservice, waar ook klanten van buiten gebruik van kunnen maken. De DWG betaalde het kopieerapparaat en de school stelde computers ter beschikking. Deze
konden echter maar een deel van de dag gebruikt worden omdat de stroomvoorziening beperkt
was. Met de generator en twee extra computers die de DWG in 2013 betaalde kon de service
aan leerlingen en klanten sterk uitgebreid worden. Een twintigtal moeders genereert met dit werk
extra inkomsten voor hun gezin.
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In 2018 vroeg NEST opnieuw onze steun. Tijdens ouderbijeenkomsten bleek een toegenomen
interesse voor organisch geteelde groente en fruit, omdat bij reguliere teelt veel chemische middelen worden gebruikt. Met steun van de National Bank for Agriculture and Rural Development,
NABARD, werden de vrouwen voorgelicht over organische voedselproductie.
Ze vatten het plan op om een Mothers’Mart te beginnen, waar organische gekweekte groenten
en fruit worden verkocht, die zijzelf of boeren uit de omgeving verbouwen. De markt wordt ’s
ochtends van 7.00 tot 9.30 gehouden. Wat niet verkocht is halen de producenten weer op en
kunnen ze elders verkopen. Bij de school was ruimte om een overdekte verkoopplaats te bouwen.
De DWG betaalde de bouw van de overkapping, de vloer, het hek en de inrichting met tafels,
rekken en uitstalplanken.
De vrouwen die de markt leiden krijgen een deel van de opbrengst.
India
Vijftien jaar geleden kregen we contact met de Weaker Community Development Trust,
WCDT (18-10) in het Villupuram district. We hebben toen vijf jaar achtereen, van 2003 t/m
2007, deze organisatie gesteund bij het stimuleren en ondersteunen van zelfhulpgroepen van
vrouwen(SHG’s) en het trainen van de vrouwen in diverse vaardigheden waarmee ze een inkomen kunnen verdienen.
In 2017 nam men weer contact met ons op,
nu voor een project voor vrouwen die in
steengroeven werkten. Op zoek naar beter
werk vertrokken zij naar naburige staten en
lieten hun kinderen achter bij de grootouders. Slechte ervaringen deden hen terugkeren naar huis, waar ze Weaker om hulp vroegen bij het vinden van werk. Na gezamenlijk
overleg besloten 20 vrouwen kant en klaar
rijstmeel te gaan bereiden en verkopen. Met
deze mix kunnen mensen snel een maaltijd
op tafel zetten. Voor de aanschaf van rijstmolens en mengschalen en voor de eerste
inkoop van de ingrediënten, stelde de DWG
geld beschikbaar.
In 2018 stuurde Weaker ons een aanvraag
voor steun aan een groep van 20 zogenoemde ‘Washerwomen’. Deze vrouwen wasten tegen
betaling, in het plaatselijke waterbekken, kleding voor derden. Door droogte konden zij nog
maar sporadisch gebruik maken van deze bekkens en daarmee verdween hun inkomstenbron.
De mensen wassen nu toenemend thuis, maar het strijken van kleding, lakens en sari’s laten ze
graag door de washerwomen doen, die daar ervaring mee hebben. Met de aanschaf van een
strijktafel, een stoel en een strijkbout, die met kooltjes verwarmd wordt, kunnen zij op straat hun
werk doen. De DWG betaalde het bescheiden startkapitaal voor de vrouwen.

Jaarverslag 2018 Derde Wereldgroep Soest
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Onderwijs, scholing en leermiddelen
Mozambique
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.
Deze school is inmiddels samengevoegd met de armenschool, waar de leerlingen geen schoolgeld hoeven te betalen en geen uniform of
zelfs schoenen hoeven te dragen. Alleen op
deze manier kunnen de straatarme kinderen onderwijs krijgen. Men verzorgt ook een
avondopleiding voor leerlingen van 12 tot 18
jaar. Op de voetbalschool worden jongeren in
hun vrije tijd getraind en doen ze mee aan de
competitie. Een aantal jongeren van de voetbalschool is prof geworden. In de voetbalkantine is een kringloopwinkel gevestigd. De
groep van tien Aids activisten geeft al jaren
voorlichting aan jongeren en begeleidt ze zo
nodig naar het ziekenhuis voor een test. Men
zoekt stageplekken bij bedrijven om de leerlingen praktische ervaring op te laten doen.
Het project runt een aantal kapperszaken,
waar meisjes stage kunnen lopen.
Zowel voor de basisschool als voor de avondopleiding stelt men gratis boeken ter beschikking aan de leerlingen die deze niet zelf kunnen betalen. Elk jaar is hier een flink bedrag voor nodig, terwijl ook nog eens de prijzen stijgen als gevolg
van de forse inflatie in Mozambique. Dit boekenfonds werd ook in 2018 weer goed gevuld door
een donateursechtpaar dat in Maputo heeft gewoond en deze taak voor een aantal jaren op zich
heeft genomen.
India
Ook St. Xavier’s Educational Development Society, SXEDS (18-105), in het Tiruvannamalai
district van Tamil Nadu, steunden we al eerder. Deze organisatie runt de Jeevan School voor
gehandicapte kinderen van 5 tot 14 jaar. Ze volgen aangepast onderwijs, krijgen fysiotherapie,
spraaktherapie en yoga en voor een maaltijd wordt gezorgd. De ouders worden voorgelicht hoe
ze het beste hun kind kunnen begeleiden. Dankzij een genereuze particuliere gift kon een aantal
jaren geleden de toilet- en badruimte voor de kinderen worden vernieuwd en een fysiotherapieruimte ingericht.
In 2018 ontvingen we een verzoek om te helpen bij de bouw van een nieuwe ruimte die als
eetzaal gebruikt zou gaan worden en ook voor ontvangst van de ouders tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast zijn er diverse trainingsprogramma’s voor vrouwen die lid zijn
van een zelfhulpgroep( SHG). Ook zij zouden
de nieuwe ruimte goed kunnen gebruiken.
Omdat de aanvankelijke plannen veel geld
zouden kosten heeft men op ons verzoek een
eenvoudiger ontwerp laten maken, dat ook
doelmatig was. Om te zorgen dat de kinderen, als ze buiten spelen, niet weglopen en
ook om ze te beschermen tegen slangen,
insecten en loslopende honden, is men begonnen met de bouw van een muur om het
terrein.
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Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie
Oeganda
Over de Mesopotamia Notre Dame Rural
Development Association, Menoda (17131) schreven we  al in het jaarverslag 2017,
omdat de betaling voor de aanschaf van motorambulances nog net voor eind december
was gedaan. De feitelijke uitvoering van het
project vond plaats in het voorjaar van 2018.
Er konden vier ambulances worden aangeschaft. In het westelijk gelegen Rwenzorigebergte worden de motorambulances op de
modderige bergwegen ingezet om zwangere
vrouwen, bij wie de bevalling moeizaam verloopt, en zieken snel naar een medische post
of ziekenhuis in het dal te vervoeren. Vier vrijwillige bestuurders werden opgeleid en van
mobiele telefoons voorzien. Er volgden drie
radio talkshows om deze service meer bekendheid te geven en 45 vroedvrouwen werd geleerd hoe de Bodambulance te bellen en de
vrouwen bij te staan. Op vier plaatsen in het gebergte staat nu een ambulance paraat, maar men
zou graag deze service uitbreiden tot nog vier andere plekken.
Oeganda
In 2012 werd begonnen met de bouw van de St. Charles Lwangaschool (11-51) in de armenwijk Katwe van de Oegandese hoofdstad Kampala. Hoewel we aanvankelijk niet geloofden in de
mogelijkheid om het benodigde geld bij elkaar te krijgen, lukte dit dankzij verschillende genereuze bijdragen en acties toch. Uiteindelijk konden we in 2017 met trots constateren dat er een
prachtig gebouw van drie verdiepingen was neergezet, met een eigen watervoorziening in de
kelder.
Groot was onze schrik toen we in augustus
2018 bericht van directeur Charles Matovu
kregen, dat de Inspecteur voor de Volksgezondheid de school verbood om op 17 september voor het derde trimester open te
gaan. Het aantal leerlingen was inmiddels gestegen tot 500 en daarvoor waren de drie latrineplaatsen (stances) volstrekt onvoldoende. Dit probleem was uiteraard al eerder onderkend, maar er was geen geld beschikbaar
om het aantal latrines uit te breiden tot de
vereiste 8 of 10 stances.
Ons bestuur was unaniem van mening, dat
de school, die we met zoveel inzet hadden
helpen bouwen, nu niet zou mogen stranden
op dit probleem. Voor het neerzetten van een
gebouw met acht stances, waarvan twee geschikt zullen zijn voor kinderen met een fysieke beperking, en een aparte ruimte waar
meisjes zich kunnen verschonen, was een bedrag van € 10.000 nodig. Omdat er geen aansluiting
op het riool mogelijk was, koos men voor afvoer op een biovergister. We hadden op dat moment
niet het benodigde geld in kas, maar met financiële hulp van enkele bestuursleden konden we
toch begin oktober het bedrag overmaken.
Jaarverslag 2018 Derde Wereldgroep Soest
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Vanwege de regentijd, die het ingraven van de vergistingstank onmogelijk maakte, kon de bouw
niet direct van start gaan, maar gelukkig had de Inspectie daar begrip voor. In januari 2019 kon
eindelijk het werk beginnen.
Een royale bijdrage van de Rickelman Van Erp Stichting en de opbrengst van een succesvolle
fondswerving bij onze donateurs, maakten de uitvoering van dit project mogelijk. Daarover meer
in hoofdstuk 5, Financiën.
Kenia
In 2018 werden we benaderd door de Imani Initiative Development Group (18-59). Deze
organisatie is gevestigd in het Masaba South district van Kisii County, in het westen van Kenia,
niet ver van het Victoria Meer. Op het platteland daar zijn nog veel mensen aangewezen op het
stoken van hout om te koken en olielampen en kaarsen voor verlichting. In het hele district zijn
ongeveer 35 natuurlijke bronnen die was- en drinkwater leveren. In het regenseizoen raken deze
bronnen vervuild door dierlijk en menselijk afval. Imani heeft het plan opgevat om drie bronnen in hun gebied af te schermen tegen deze vervuiling. Er worden betonnen muurtjes langs de
bron gebouwd en via een systeem van pijpen kunnen de bewoners gemakkelijk water tappen.
Daarnaast zullen er twee ondiepe putten worden uitgegraven, die goed water opleveren. Ook
die worden met beton verstevigd. Rehabilitatie van de bronnen en de putten komt ten goede
aan 850 huishoudens en de scholen in de omgeving. Er worden watercomité’s gevormd om het
gebruik van de gerenoveerde bronnen en putten te begeleiden.
Om het onderhoud en reparatie te kunnen bekostigen wordt de bewoners een kleine bijdrage
van ongeveer 4 cent gevraagd per jerrycan van 20 liter.
Omdat we een goede indruk kregen van deze organisatie besloten we het project te ondersteunen.

Kleinschalige (pluim)vee- en visteelt
India
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Met de Indiase organisatie Jawahar Rural
People’s Development Organisation,
JRPDO (18-50) in het Tiruvannamalai district, hebben we al sinds 2009 contact. In
2012 werd een uitgebreid driejarig voorlichtingsprogramma afgesloten, waarbij 1500
vrouwen en 1000 tienermeisjes en ook 1000
jongens betrokken waren. In 2013, 2014 en
2016 steunden we groepen vrouwen bij het
fokken van kalkoenen, respectievelijk kippen
voor de verkoop. Deze programma’s waren
heel succesvol.
In 2017 vroeg men ondersteuning voor een
project waarbij 60 vrouwen, verdeeld over 10
dorpen, zich gingen toeleggen op het fokken
en verkopen van varkens. Zij werden daarbij
begeleid door de veterinaire dienst. JRPDO
gaf voorlichting over vrouwenrechten en gezondheidskwesties en hielp hen bij het opzetten van een eenvoudige administratie van
uitgaven en inkomsten, die bij de varkensfokkerij komen kijken. Als resultaat van dit project
blijkt, dat de vrouwen geen leningen meer
hebben afgesloten bij de ‘moneylenders’, die
woekerrentes rekenen. Zij kunnen terugvallen
op het spaarsysteem van de zelfhulpgroepen
in de dorpen.
Jaarverslag 2018 Derde Wereldgroep Soest

Met het doorgeven van de eerstgeboren biggetjes konden weer anderen geholpen worden.
Gezien dit positieve resultaat waren we in 2018 bereid opnieuw een project van JRPDO te steunen. Het ging dit keer om het fokken van konijnen, die gewild zijn om hun vlees. De tribale bevolking maakte vroeger in het bos jacht op konijnen, maar dat is tegenwoordig verboden. Een groep
van tien vrouwen ontving startgeld voor de aankoop van 5 vrouwtjes- en 1 mannetjeskonijn en
de aanschaf van hokken. Ook zij krijgen veterinaire begeleiding en voorlichting door JRPDO. Het
doorgeven van nieuwgeboren konijntjes maakt onderdeel uit van het revolving systeem.
India
De organisatie Buddah Outcast Social Society, BOSS, (18-104) in het Tiruvannamalai
district van Tamil Nadu, is al 25 jaar actief in
de ondersteuning van kansarme, gehandicapte tribale vrouwen en hun kinderen. In de afgelopen vier jaar hebben wij de naaiopleiding
van in totaal 160 meisjes en jonge vrouwen
gefinancierd. De meesten van hen vonden
werk bij verschillende kledingateliers, die volop aanwezig zijn in de regio. Anderen werden
geholpen bij het aangaan van een lening voor
de aanschaf van een eigen naaimachine, waarmee ze zelfstandig kunnen werken. Ze kunnen
op die manier een belangrijke bijdrage leveren
aan het budget van hun eigen gezin of aan
dat van hun ouders, als ze nog thuis wonen.
In de media lezen we regelmatig over de slechte arbeidsomstandigheden in de Indiase kledingindustrie. Desgevraagd berichtte BOSS ons, dat zij de werkgevers van de vrouwen goed kennen en
regelmatig contact met hen hebben. Er zijn ook Employees Associations, die letten op het aantal
werkuren, de lonen en werkomstandigheden.
In 2018 vroeg BOSS onze steun voor een
groep weduwen, die het in India heel moeilijk
hebben. Ze worden niet geacht te hertrouwen en krijgen vaak ook geen steun van hun
schoonfamilie. Ze moeten het met hun kinderen maar zelf zien te rooien. Ze vroegen BOSS
om steun voor de aanschaf van een melkkoe
om met de verkoop van melk inkomsten te
krijgen. De koeien werden verzekerd en de
melk wordt geleverd aan de locale melkcoöperatie. Met de maandelijkse terugbetalingen
van de leningen kunnen geleidelijk nieuwe
vrouwen instromen in het project.
BOSS zond ons een aantal dankbetuigingen
van vrouwen die dankzij hun ‘melkkoe’ een
basisinkomen hebben.

Jaarverslag 2018 Derde Wereldgroep Soest
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VISIE OP 2019

In 2018 werd er in de media weer veel aandacht besteed aan verschillende aspecten van
ontwikkelingssamenwerking en de ontwikkelingen op dit terrein.
Op een topconferentie in de Rwandese
hoofdstad Kigali schaarden 44 Afrikaanse landen zich achter de plannen voor een continentale vrijhandelszone (NRC 22 maart), om
zonder importbelastingen met elkaar te kunnen handelen. Dit zou de groei van de economie moeten stimuleren en daarmee de werkgelegenheid voor vooral jongeren.
In verschillende Afrikaanse landen zijn allerlei
ontwikkelingen gaande. In Kenia is het telecombedrijf Safaricom zeer actief in het aanbieden van diverse internetdiensten. Miljoenen
Kenianen doen op hun mobieltje geldzaken
via het M-Pesa systeem. Nu is er ook een
chatdienst Bonga  (kletsen in het Swahili) aan
gekoppeld. Via het M-Kopa systeem kunnen
mensen op het platteland zonnepanelen aanschaffen, die stroom leveren voor een televisie, een paar lampen en het opladen van een
mobieltje. Er wordt dagelijks een klein bedrag
afgeschreven en als de afbetaling klaar is, kan
men verdergaan voor bijvoorbeeld een ijskast. Via het M-Tiba systeem kon men al een
aantal jaren sparen voor doktersbezoek.
Het eeuwenoude systeem van met hun vee
rondtrekkende nomaden komt ook in Kenia
steeds meer onder druk te staan. De veestapels groeien en de graasgebieden slinken
door uitbreiding van het landbouwareaal. De
veehouders en de boeren zitten elkaar in de
weg, wat tot gewelddadigheden kan leiden.
De vraag is hoelang deze nomadische traditie
nog kan blijven bestaan en dat geldt ook voor
landen als Oeganda, Nigeria en Mali (NRC 26
juni).  
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In India, waar veel van onze projectaanvragen vandaan komen, probeert de overheid
de hulp aan de allerarmsten beter te organiseren. In het jaarverslag 2017 schreven we
over de invoering van een biometrisch identificatiesysteem voor alle inwoners van India,
Aadhaar genoemd. Met deze digitale identiteit kunnen de allerarmsten aanspraak maken
op voedsel - en brandstofrantsoenen. Maar
het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij het
afsluiten van een telefoonabonnement, het
kopen van een treinkaartje of het krijgen van
een pensioen. Uiteraard ging een en ander
gepaard met technische aanloopproblemen,
maar grootschalige fraude met gesubsidieerd voedsel, voorheen een groot probleem,
wordt nu effectief bestreden (NRC 27 maart).  
Een ander grootschalig programma is de invoering van een gratis zorgverzekering voor
500 miljoen Indiërs, officieel Ayushman
Bharat genoemd, maar in de volksmond
ModiCare, naar de Indiase premier Modi.
Ziekenhuiskosten van in totaal € 6000,- worden vergoed. De eerstelijns zorgkosten vallen er niet onder. Trouw van 24 september
toonde een foto van de eerste baby  die dankzij dit nieuwe systeem in een ziekenhuis kon
worden geboren zonder dat de ouders zich
daarvoor in de schulden hoefden te steken.
Een ander groot probleem, dat niet eenvoudig met digitale middelen kan worden opgelost, is het toenemende watertekort in India. Van het totale watergebruik komt 80%
voor rekening van de landbouw. Boeren moeten het water van steeds grotere diepte oppompen. Vooral het verbouwen van rijst kost
zeer veel water. De Groene Revolutie uit de jaren zestig stimuleerde het gebruik van kunstmest en grootschalige irrigatie, waardoor de
opbrengsten enorm stegen. Nu zit men met
een sterk dalend grondwaterpeil en probeert
de overheid de boeren over te halen op tuinbouw over te gaan, waarvoor veel minder water nodig is.
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De Wageningen Universiteit is daarbij behulpzaam (NRC 24 mei en 26 juni).  
Het denken over ontwikkelingssamenwerking is voortdurend in beweging. Volgens
een artikel in de Volkskrant van 19 mei gaat
het beschikbare budget voortaan eerder naar
landen die meer in de nabijheid van Europa
liggen zoals in het Midden-Oosten, NoordAfrika, West-Afrika, de Sahel en de Hoorn van
Afrika. Armoedebestrijding en het stimuleren
van economische groei en werkgelegenheid
moeten de jeugd meer toekomstperspectief
bieden en daarmee emigratie voorkomen.
Vanuit de ontvangende landen komt ook
steeds vaker kritiek op de soms alom aanwezige invloed van het rijke Westen. Zoals bijvoorbeeld in Congo, waar hulporganisaties als de
Verenigde Naties, het Rode Kruis en Artsen
zonder Grenzen zo ongeveer de regie hebben overgenomen (NRC 20 april).  Rwanda
kreeg veel kritiek toen het een contract voor
30 miljoen Euro afsloot met de Engelse voetbalclub Arsenal voor shirtreclame met de tekst
‘Visit Rwanda’, terwijl het 45 miljoen ontwikkelingsgeld ontvangt van Nederland. Rwanda
wil juist van de hulp afkomen en moet daarvoor investeringen doen. Volgens het Rwanda
Development Board levert elke dollar, die men
in toerisme stopt, zes dollar op (NRC 18 juni).
Ondanks allerlei kritische overwegingen blijft
de geefbereidheid in Nederland groot. Volgens een artikel in de Volkskrant van 25 september zijn particulieren de gulste gevers. In
2017 gaven zij 728 miljoen Euro aan goede
doelen, terwijl het bedrijfsleven 33 miljoen
bijdroeg. Organisaties op het terrein van
ontwikkelingssamenwerking vallen hier ook
onder. Mensen hebben nog steeds wat over
voor anderen, die met een beetje steun verder geholpen kunnen worden, ook al wonen
die ‘anderen’ ver weg.
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Uiteraard moet het doel duidelijk zijn en de
uitwerking van het plan en de begeleiding in
orde. Een gedegen rapportage van de resultaten hoort daar ook bij.
De DWG Soest hanteert bij haar projectsteun
bovenstaande criteria en hoopt met deze
werkwijze op uw aller steun te mogen rekenen.
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FINANCIËN

In 2018 vierden we ons 35-jarige bestaan en
konden we tot ons genoegen constateren,
dat we nog steeds een flink draagvlak hebben binnen de gemeente en ook deels daarbuiten. Het groeiende aantal aanvragen laat
zien hoe nuttig ons werk nog steeds is.
Onze inkomsten bedroegen ruim € 30.000,
een mooi resultaat. Aan de uitgavenkant zien
we in 2018 een besteding van ruim € 29.000.
Inkomsten en uitgaven zijn dus in evenwicht.
Bij de keuze van de projecten houden we uiteraard rekening met het beschikbare budget,
terwijl we ernaar streven om geen al te grote
buffer op te bouwen. Er zijn relatief lage onkosten voor voorlichting, zoals de organisatie
van de ontmoetingsavond en het bijhouden
van de website, en voor de uitvoering van het
werk. Hierdoor zijn we in staat om vrijwel alle
inkomsten aan de projecten te besteden.
De accept-giroactie, die traditiegetrouw in
april, tegelijk met het uitkomen van het jaarverslag, wordt gevoerd, stond dit jaar in het
teken van de aanschaf van motorambulances door de Mesopotamia Notre Dame Rural
Development Association, Menoda, in Oeganda. Deze actie bracht € 2660 op. Eind
december 2017 hadden we het benodigde
bedrag alvast overgemaakt, rekening houdend met een goede opbrengst van de actie.
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De Rickelman van Erp Stichting reageerde zeer positief op ons verzoek voor een bijdrage, bestemd voor de bouw van latrines en
een biovergister bij de Charles Lwangaschool
in Kampala (11-51). Zonder veel omhaal
stortte zij een bedrag van € 5000 op onze
rekening. Wij zijn het bestuur van deze stichting zeer erkentelijk voor de snelle en royale
steun.

Ook dit jaar werd het schoolboekenfonds van
Escola de Rua in Maputo, Mozambique (1340) gevuld met een bijdrage van € 2000. Een
van onze donateurs heeft deze taak voor een
aantal jaren op zich genomen.

Ook de jaarlijkse fondswervingsactie, in het
najaar bij onze vaste donateurs, stond in het
teken van de plotseling ontstane situatie bij
de Charles Lwangaschool. Het is hartverwarmend om te zien hoe goed hierop gereageerd
werd. Vóór het eind van 2018 hadden we al
€ 4300 ontvangen.

De FEMI Foundation to Earth uit Baarn
maakte € 500 naar ons over, te besteden naar
eigen inzicht.

Na de betaling aan de Charles Lwangaschool
waren onze reserves uitgeput en moesten
we helaas besluiten om projecten, die we in
principe wilden steunen, even ‘in de wacht’
te zetten. Gelukkig is onze financiële situatie
door bovengenoemde giften aanmerkelijk
verbeterd en kunnen we weer nieuwe projecten gaan selecteren.
De bijdrage van de Gemeente Soest vormt
nog steeds een belangrijke peiler onder ons
werk. Als Gemeentelijke Platform voor Ontwikkelingssamenwerking worden we trouw
vanuit het Raadhuis gesteund. In de programmabegroting 2017-2020 van de gemeente
staat de bijdrage aan de DWG opgevoerd onder het onderwerp Ontwikkelingssamenwerking. Het feit, dat de gemeente ons werk op
deze manier steunt en daaruit voortvloeiend
inzage in het financiële en het inhoudelijke
beleid verlangt, geeft andere sponsors vertrouwen in de degelijkheid en betrouwbaarheid van onze activiteiten. Ook geeft de gemeente ons een subsidie voor de kosten die
we maken voor drukwerk.
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In het kader van een notariële schenking ontvingen we dit jaar € 1500 van een trouwe
supporter.

De Rabobank Amersfoort-Eemland organiseert elk jaar de Rabobank Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen in haar
werkgebied kunnen zich aanmelden om deel
te nemen aan deze campagne, waarbij dit
jaar € 75.000 te verdelen viel. Leden van de
bank hebben 5 stemmen, die ze kunnen uitbrengen op de organisaties van hun keuze.
Onze bankmanager maakte ons attent op de
mogelijkheid om mee te doen. We ontvingen
€ 266,99 via deze actie. We roepen alle Rabobankleden op om volgend jaar een stem
op de DWG uit te brengen.
De Rabobank steunt ook plaatselijke verenigingen en stichtingen door korting te geven
op de gemaakte bankkosten. In 2018 bedroeg
deze korting in totaal € 124,40.
Naast bovengenoemde sponsors zijn het echter ook al de individuele donateurs en giftgevers die een wezenlijke bijdrage leveren aan
onze financiële mogelijkheden. Wij ervaren
hun bijdragen als een grote steun in de rug.
Het bestuur van de Derde Wereldgroep
Soest bedankt allen hartelijk voor hun
bijdrage en voor het vertrouwen dat
men in ons stelt inzake de besteding
van het geld.
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Wij willen hier nogmaals vermelden, dat de
Stichting Derde Wereldgroep Soest door de
belastingdienst is erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling, kortweg ANBI.
Dit houdt in, dat uw gift meetelt als aftrekpost 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. Men kan zelf de formulieren
downloaden en invullen. Voor een periode
van vijf jaar wordt dan elk jaar 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 gift aan ons 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 februari troffen de bestuursleden en
de bestuurs-ondersteuners, samen met hun
partners, elkaar voor het jaarlijkse gezamenlijke eten, dit maal in restaurant De Soester
Duinen. We memoreerden, dat Jan Bik precies
10 jaar onze voorzitter was.
Op 22 februari bezochten twee bestuursleden de afscheidsreceptie van de rector van het
Griftland College, de heer Koos Nieuwland.
Met het Griftland College hadden we al in 1986
contact, toen leerlingen van de school een eerste actie voor een project in Irian Jaya, thans
Papoea genoemd, hielden. Daarna volgde 25
jaar lang elk jaar een actie voor een project van
de DWG. De heer Nieuwland werd benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, onder meer voor de vruchtbare samenwerking
met de Derde Wereldgroep Soest.
In 2017 werd gekozen voor een nieuwe lijn,
waarbij leerlingen meer inspraak kregen bij
de keuze van een project.
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We zijn heel dankbaar voor de jarenlange
samenwerking met het Griftland College.
Op 1 april kwam het jaarverslag uit.
Op 25 april organiseerden wij de jaarlijkse
ontmoetingsavond.
In hoofdstuk 7 meer daarover.
In april verzocht de Rabobank onze secretaris zich te melden ter identificatie in het kader
van de Wet ter voorkoming van Witwassen en
Financieren van Terrorisme (WWFT). Wij maken geld over naar landen waar dit soort zaken
kunnen spelen en kennelijk zat onze secretaris
nog niet in het systeem. Het is waarschijnlijk
een gevolg van de toenemende alertheid van
banken op mogelijke betrokkenheid bij dergelijke frauduleuze praktijken. Opvallend, dat
men ook kleine spelers zoals de DWG, in het
systeem onderbrengt.
Op 25 mei werd de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, AVG, van kracht.
Ook voor de DWG had dit gevolgen, omdat
wij gegevens van donateurs, giftgevers en belangstellenden opslaan.
Er is een Privacy Protocol opgesteld, waarin
wordt aangegeven hoe wij met naam/adres
en doneergegevens omgaan en hoe men zich
kan afmelden. Dit protocol is op de website
geplaatst. Alle bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend inzake
de gegevens die we hebben opgeslagen.
Op 12 juli werd ons in de Rabobank te Soest
de cheque overhandigd met de opbrengst
van de Clubkas Campagne.
In verband met de projectvergadering konden we niet aanwezig zijn bij de officiële uitreiking van de cheques op 26 juni in de Flint
te Amersfoort.
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Op 12 juli overleed onze voorzitter Jan Bik.
Zijn gezondheid was de laatste maanden
onverwacht snel achteruit gegaan. Alle bestuursleden hebben kort voor zijn overlijden
nog afscheid van hem kunnen nemen in hospice De Luwte in Soest.
Op 17 juli was het bestuur aanwezig bij de
afscheidsbijeenkomst van Jan, in Den en Rust
te Bilthoven.
In vervolg op het overlijden van Jan werd hij
uitgeschreven uit het register van de Kamer
van Koophandel. Marian Dubourcq werd ingeschreven als voorzitter en Willem Voorhout
als nieuw lid. De aanvulling van het bestuur,
tot de statutair verplichte vijf leden, duldde
geen uitstel, ook al omdat de Rabobank dit
proces nauwlettend in de gaten hield. Willem
Voorhout heeft zich ook bij de Rabobank ter
identificatie gemeld.
De Rabobank verzocht ons het UBO-formulier, Uiteindelijk Belanghebbenden bij de Organisatie, te ondertekenen. Het betekent, dat
alle bestuursleden zeggenschap hebben over
de stichting. Hieruit blijkt nogmaals, dat de
bank veel alerter is geworden inzake het reilen en zeilen van rekeninghouders.
Op 28 november bezochten twee bestuursleden een bijeenkomst georganiseerd door
Kiwanis. Dit is een wereldwijde service-organisatie, gericht op het welzijn van kinderen.
Men organiseert bijvoorbeeld wijnproeverijen
en wandeltochten voor een goed doel. Een
vijftiental organisaties uit Hilversum, Baarn en
Soest was aanwezig. Men vertelde kort over
de eigen doelstelling en wat men eventueel
te bieden had en te vragen aan de aanwezige
organisaties.
Wij boden onze expertise aan inzake de beoordeling en begeleiding van kleine ontwikkelingsprojecten en vroegen om meedenken
bij het krijgen van meer bekendheid. Vooralsnog is hier niets concreets uit voortgekomen.
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Eind december moesten wij ons postbuscontract verlengen. Omdat we nog maar
weinig geschreven post ontvangen stond de
steeds oplopende prijs van de postbus niet
meer in verhouding tot het gebruik. Het contract is opgezegd en het postadres wordt nu
per 1 januari 2019 Patrijsgang 44, 3766
XH Soest.
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VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

Op 1 april verscheen het jaarverslag over
2017. De publicatie van het jaarverslag, dat
naar ongeveer 400 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 de projecten die
we ondersteunen. 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 vóór 1 april in te leveren om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke bijdrage.
Tegelijkertijd met het uitkomen van het jaarverslag werd een giro-actie gevoerd voor
de aanschaf van vijf motorambulances in het
Rwenzorigebergte van Oeganda( project 17131). De opbrengst was   voldoende om dit
project te realiseren. De plaatselijke pers berichtte over het jaarverslag en de actie en ook
op de Kabelkrant van Radio Soest was er over
te lezen. De Soester Courant publiceerde een
uitgebreid artikel over de 35-jarige geschiedenis van de DWG. Ook op de sites van de
Soester Courant en van Soest Nu werden korte berichten opgenomen.
Een van de bestuursleden werd in het programma Eemland 1 Actueel van Radio Soest
geïnterviewd.
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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. De meeste aanvragers vinden ons
via onze website. Zij worden verzocht hun
aanvraag per e-mail aan ons te sturen, omdat dit de meest efficiënte werkwijze mogelijk
maakt.
Het jaarverslag, de uitnodiging voor de jaarlijkse avond, persberichten over de DWG en
andere interessante informatie, vinden een
plek op de site.
Het Privacy Protocol werd op de site gezet
en het aantal te bezoeken rubrieken werd gestroomlijnd. Het postbusadres werd vervangen door het nieuwe postadres.
In 2017 besloten we om de jaarlijkse ontmoetingsavond niet meer in november te organiseren. De kou en duisternis in die periode weerhield naar onze mening steeds meer mensen
ervan om de avond te bezoeken. Ook werd
besloten een andere locatie te kiezen, omdat
naar ons idee de aula van het Griftland College
waar wij vele jaren gastvrij werden ontvangen,
een beetje te groot begon te worden.
Op 25 april vierden we ons 35-jarig bestaan
in de ‘culturele huiskamer van Soest’, de bovenzaal van boekhandel Van de Ven. Een dertigtal bezoekers, waaronder ‘onze’ wethouder mevrouw Jannelies van Berkel, bezocht de
avond. Een korte terugblik leerde, dat in die
afgelopen 35 jaar de DWG Soest bijna 300
kleinschalige projecten heeft kunnen steunen
en daar ongeveer 1 miljoen Euro aan heeft
besteed.
Daarna was het woord aan de heer Gerard
Oonk, directeur van de Landelijke India
Werkgroep.
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Al meer dan 35 jaar zet deze organisatie zich
in voor de verbetering van de mensenrechten
in India en met name voor het verminderen
en zoveel mogelijk uitbannen van kinderarbeid.

Aan de hand van beelden liet de spreker zien
wat kinderarbeid betekent en waarom het,
met name in de kleding- en schoenenindustrie, maar ook in natuursteengroeven en micamijnen nog steeds voorkomt.
Journaliste Helma van den Berg wist, met
het stellen van gerichte vragen, de relevante
problemen ‘boven water’ te krijgen. De Wereldwinkel Soest was aanwezig met mooie
wenskaarten en (h)eerlijke chocola. Na afloop
werd in een gezellige sfeer het glas geheven
op de toekomst van de DWG.
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JAARREKENING 2018
Inkomsten

€

Donaties
5.184,50
Giften
5.266,99
Giro-actie
2.660,00
Rickelman V. Erp St.
5.000,00
		
Bijdrage gem. Soest
12.153,00
Drukkosten
1.072,51
		
		
		
		
		

Uitgaven

€

NEST
WEAKER

India
India

3.000,00
1.500,00

Escola de Rua
SXEDS

Mozambique
India

2.000,00
4.700,00

Charles Lwangaschool
IMANI

Oeganda
Kenia

JRPDO
BOSS

India
India

10.000,00
2.800,00
1.000,00
1.500,00

		

Directe bankkosten		

		

Totaal besteed aan projecthulp

		
		
		

Voorlichting		
Uitvoeringskosten		
Drukkosten*		

980,37
520,05
1.112,24

Subtotaal

Subtotaal		

29.245,16

31.337,00

Saldi per 01-01-2018		

Saldi per 31-12-2018

ING
Rabobank

ING
Rabobank

2.978,29
2.252,84

132,50
26.632,50

1.558,54
5.764,43

5.231,13			
Totaal
36.568,13
Totaal		
		
*deze kosten worden in 2019 vanuit het ons toegekende budget vergoed door de gemeente Soest

7.322,97
36.568,13

BEGROTING 2019
Inkomsten

€

Uitgaven		

€

Donaties/giften/acties
18.000,00
Nieuwe projecten		
30.000,00
Bijdrage gem. Soest
12.153,00
Vergoeding drukkosten
1.112,24				
			
		
Totaal projecten		
30.000,00
					
		
Voorlichting		
1.000,00
		
Uitvoeringskosten		
1.000,00
Subtotaal
Saldototaal 01-01-2019
Totaal
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31.265,24
7.322,97
38.588,21

Subtotaal

32.000,00

Saldototaal 31-12-2019
Totaal		

6.588,21
38.588,21
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De DWG in de MEDIA

Soester Courant
18 april 2018

Soest Nu
9 mei 2018
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Soest Nu
11 april 2018
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Soest Nu
23 mei 2018
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Soester Courant
18 juli 2018
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