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Framing Global Poverty

“Armoede in ontwikkelingslanden is voor de meeste Europeanen een 
ver-van-mijn-bed show. Het beeld dat men heeft is meestal gekleurd 
door honger, ziekte, droogte en andere ellende. Veel mensen vinden 
wel dat we moeten helpen, maar denken tegelijkertijd dat het niet veel 
uithaalt”. 

Dit schrijft Mirjam Vossen in haar proefschrift, Framing 
Global Poverty, dat ze op 9 januari 2018 verdedigde aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze maakt zich zorgen 
over het draagvlak in Europa voor armoedebestrijding en 
internationale samenwerking. De centrale vraag in haar 
onderzoek is: Welke verhalen over armoede in ontwikkelings-
landen worden in Europa verteld?  Wat is daarbij de invals-
hoek, met andere woorden: hoe wordt het verhaal ‘ge-
framed’ in de media? Schrijft een journalist bijvoorbeeld 
vanuit de ‘slachtoffers’: ondervoede kinderen, uitgemer-
gelde dieren of vanuit de ‘daders’:  overheden doen niets 
of strijdgroepen frustreren juist de hulp. Ze onderzocht 
ruim 1000 artikelen over dit onderwerp in Nederlandse, 
Vlaamse en Britse kranten en berichten en reclamespotjes 
van ontwikkelingsorganisaties. 

Kranten richten zich op ‘nieuws’, wat leidt tot meer nadruk op proble-
men en machtsmisbruik van plaatselijke leiders dan op zaken die goed 
gaan of verbeteren. NGO’s leggen bij hun fondswerving nadruk op 
gebrekkige omstandigheden en hulpafhankelijkheid en schenken weinig 
aandacht aan goede lokale initiatieven.
Van de ondervraagde journalisten blijkt 78% te weten, dat de armoede 
in ontwikkelingslanden in de laatste decennia wel degelijk is gedaald. In 
hun artikelen komt dit echter nauwelijks terug, terwijl slechts 18% van 
het Nederlandse publiek daarvan op de hoogte is. Het idee, dat er geen 
vooruitgang wordt geboekt werkt moedeloosheid in de hand en afne-
mende hulpbereidheid. Hetzelfde geldt ook voor de eindeloze herhaling 
van berichten over corrupte leiders. 
Er moet veel duidelijker gecommuniceerd worden over wat er wel dege-
lijk bereikt wordt. De media hebben volgens Mirjam daarin een belang-
rijke verantwoordelijkheid. 

Mirjam Vossen, journalist en ontwikkelingsgeograaf, was een aantal jaren 
geleden te gast bij de Derde Wereldgroep Soest met een lezing over de 
kracht van kleine organisaties als de onze en de valkuilen waarmee ze te 
maken kunnen krijgen bij het geven van ontwikkelingshulp. 

De DWG in de MEDIA

Mirjam Vossen
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In 2017 werden acht bestuursvergaderingen gehouden, met daaraan voorafgaand de vergade-
ring van de projectcommissie. In verband met het verzenden van het jaarverslag 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 2017 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de bestuurssamenstelling en de onder-
steuning van het bestuur. 

Per 31 december 2017 bestond het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest uit de volgende 
leden:

Bestuur      Ondersteuning
Jan Bik voorzitter/projectcommissie Gerda Hoosbeek       contact gemeente Soest
Gerrit Leeflang secretaris Wim Mann website/perscontacten
Erica Hoksbergen penningm./projectcommissie Hans Scholte vormgeving publicaties
Marian Dubourcq algemeen Theo Sluis contacten Soesterberg
Annemarieke Koch projectcommissie Willem Voorhout techniek/fotoarchief

Dit jaar bestaat de Derde Wereldgroep Soest 
precies 35 jaar. Op 5 mei 1983 pakten onze 
‘Founding Mothers’ Leidje Tomassen, Joke 
Koot en Nelleke Streefkerk tijdens een discus-
siebijeenkomst over het thema “Wat hebben 
wij met de vrede gedaan?”, de handschoen op 
met het voorstel om een project in de Derde 
Wereld te gaan steunen. Een project, waar zo-
veel mogelijk mensen en organisaties in Soest 
achter zouden kunnen staan. Tijdens de op-
richtingsvergadering op 28 september 1983 
trad een breed samengesteld bestuur aan, dat 
als eerste project de bouw van een dorpshuis in 
Rusumo in Rwanda koos.  
Inmiddels zijn we 35 jaar verder en werden er 
in die periode honderden projecten in wel 30 
landen gefinancierd. Dankzij de steun van trou-
we donateurs, de gemeente Soest, acties van 
scholen en bijdragen van ontwikkelingsfond-
sen, konden we al die jaren ons werk blijven 
doen. Dit stemt tot tevredenheid en dankbaar-
heid. 

Ondanks economische en technische voor-
uitgang, ook in de ontwikkelingslanden, blijft 
hulp aan de allerarmsten nog steeds nodig. In 
verschillende landen doet de overheid, bijvoor-
beeld via subsidies op voedsel en brandstof, 
steeds meer om de mensen te ondersteunen. 
Maar een extra ‘zetje’ in de vorm van voorlich-
ting en training, een startkapitaaltje, verbete-
ring van de watervoorziening en medische 
faciliteiten, moet toch vaak nog uit andere 
bronnen komen. Dat is overigens ook in de 
Westerse wereld heel gewoon, gezien alle col-
lectes en inzamelingsacties voor diverse maat-
schappelijk relevante doelen.

Het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest 
wil zich ook in de toekomst blijven inzetten 
voor de mensen elders, die dat duwtje in de 
rug goed kunnen gebruiken. Uw morele en fi-
nanciële steun blijft daarbij onontbeerlijk.

JAN BIK, 
Voorzitter Derde Wereldgroep Soest

2 BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

1 INLEIDING
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3 PROJECTEN

Projectaanvragen

Ook in 2017 ontvingen we weer een  groot aantal aanvragen, bijna 175. Ruim eenderde van het 
aantal aanvragen komt uit India, met name uit de deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu. De 
overige aanvragen komen uit wel 19 verschillende Afrikaanse landen, zoals onder meer Oegan-
da, Kenia, Kameroen, Tanzania, Malawi en Zambia. Opvallend was een aanvraag uit Mongolië. 
Dit geeft wel aan, dat onze website een groot bereik heeft in de wereld. Vrijwel alle aanvragen 
komen namelijk via het internet bij ons binnen, een gering aantal nog met de gewone post. 
De moeite die men zich getroost, om vanuit vele windstreken een projectvoorstel te sturen, 
vraagt van ons een serieuze bestudering en beoordeling van de aanvraag. De gehanteerde 
criteria zijn: haalbaarheid van het projectplan, efficiëntie van de voorgestelde werkzaamheden, 
realiteitszin ten aanzien van de verwachte uitkomsten en uiteraard heel belangrijk, de hoogte 
van het gevraagde bedrag. Omdat ons budget beperkt is moeten we heel kritisch te werk gaan. 
De meeste aanvragen kunnen we om verschillende redenen niet honoreren. Toch lukt het ons 
elk jaar om zo’n 10 tot 15 kleine en enkele grotere projecten te ondersteunen. 
In 2017 hebben we in totaal 12 projecten gefinancierd in de volgende landen: Ghana, India,   
Mozambique en Oeganda.

Aard van de projecten

We kunnen de in 2017 betaalde projecten globaal in de volgende 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
De organisatie Buddha Outcast Social So-
ciety, BOSS (13-78), werkzaam  in het Tiru-
vannamalai district, is actief op het gebied 
van naaitrainingen. Inmiddels hebben we 
deze opleidingen al drie keer ondersteund, de 
laatste keer begin 2016. We ontvingen een 
gedetailleerd overzicht van de werkzaamhe-
den van de vrouwen die in deze drie jaren aan 
de cursussen hebben deelgenomen.  
Van de 120 opgeleide meisjes en vrouwen 
werken er 98 bij verschillende ‘garment in-
dustries’ en 22 werken voor zichzelf. Ze kun-
nen 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 kledingin-
dustrie. Desgevraagd berichte  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 Nederland brengt onder meer de Landelijke 
India Werkgroep dit thema al jarenlang onder de aandacht van de overheid, het publiek en de 
grote kledingbedrijven, met positief resultaat. 
Voor 2017 kregen we het verzoek voor een bijdrage om nogmaals 40 deelneemsters op te kun-
nen leiden. Omdat deze opleidingen zo’n positief effect hebben, besloten we deze aanvraag 
goed te keuren.
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India
In 2015 steunden we een project van de Ru-
ral Women Development Trust, RWDT 
in het Salem district. Het betrof 30 vrouwen, 
die met de hulp van RWDT bevrijd waren 
uit ‘bonded labour’, een situatie waarbij ze 
steeds opnieuw schulden moeten maken om-
dat het inkomen te gering is en ze daardoor 
financieel vastzitten aan de werkgever. Deze 
vrouwen legden zich met succes toe op het 
fokken van kippen en de verkoop van eieren. 
Eind 2016 vroeg men ons opnieuw steun 
voor een groep van 30 vrouwen die in de-
zelfde situatie verkeerden (16-109). Zij kre-
gen een training in het maken van touw uit 
kokosvezels, met behulp van een ‘twining’machine. Van het getwijnde touw kunnen manden, 
vloermatten en dergelijke worden gemaakt. De machine wordt tegelijkertijd bediend door drie 
vrouwen. De vrouwen krijgen elk 200 eenheden stroom gratis van de overheid en kunnen daar-
mee de machine laten draaien. Hij kan gemakkelijk van het erf van de ene vrouw naar het erf van 
de andere twee vrouwen verplaatst worden, zodat de stroomeenheden eerlijk worden verdeeld. 
Elke vrouw moet haar aandeel in de machine aan RWDT terugbetalen. We ontvingen een aardig 
you-tube filmpje waarin we de vrouwen in actie zien achter de machines (https:// youtu.be/
NRmHvQRoYB4). 

India
Een volgend inkomensgenererend project is 
dat van de Women Empowerment and 
Development Trust, WED (17-33) in het 
Tiruchirappalli district. Het voorstel kwam 
om 15 vrouwen op te leiden in het versieren 
van sari’s en saribloezen met borduurwerk, 
gekleurde steentjes e.d. In India kleedt men 
zich graag fantasie- en kleurrijk en speciaal 
voor bruiloften wordt alles ‘uit de kast’ ge-
haald. Overhemden voor de bruidegom en 
sari’s en bloezen voor de bruid worden apart 
ontworpen en versierd. Op het internet zijn 
fraaie voorbeelden te zien van de verschillen-
de manieren van versieren, zoals  Aari work, 
Jamiki work en Stone work.  Na de opleiding 
kunnen de vrouwen zelfstandig opdrachten 
aannemen. WED zal ook bemiddelen in de le-
vering aan kledingwinkels. We ontvingen een paar foto’s van Sathya, een van de deelneemsters,  
die een fraaie geborduurde saribloes laat zien.  
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India
Ruim tien jaar geleden hadden we al contact 
met de Weaker Community Develop-
ment Trust, WCDT (17-34) in het Villupu-
ram district. We hebben toen vijf jaar achter-
een, van 2003 t/m 2007, deze organisatie 
gesteund bij het stimuleren en ondersteunen 
van zelfhulpgroepen van vrouwen(SHG’s) en 
het trainen van vrouwen in diverse vaardig-
heden waarmee ze een inkomen kunnen ver-
dienen. 
In 2017 nam men weer contact met ons op, 
nu voor een project voor vrouwen die in 
steengroeven werkten. Op zoek naar werk 
vertrokken zij naar naburige staten en lie-
ten 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 
maken en verkopen. De rijst wordt gemengd met andere granen en zaden om een voedzaam 
geheel te krijgen. Dit mengsel wordt eerst een paar uur geweekt en vervolgens gemalen in een 
‘wetgrinder’. Het mengsel blijft ‘s nachts staan om te fermenteren en wordt dan ’s ochtends 
vroeg verkocht. De klanten brengen hun eigen schaal mee of er worden afbreekbare plastic zak-
ken gebruikt. De mensen die vroeg naar hun werk moeten verliezen geen tijd met bereiding van 
hun ontbijt, maar kunnen van dit mengsel meteen dosas (een soort pizza) bakken of idlis (een 
cake-achtig gerecht) maken in een stoomkoker. Ook om snel  avondeten te bereiden is dit rijst-
mengsel heel geschikt. Voor de aanschaf van de rijstmolens en mengschalen, en voor de eerste 
inkoop van de ingrediënten, stelde de DWG geld beschikbaar. 

Onderwijs, scholing en leermiddelen

Oeganda
In 2012 werd begonnen met de bouw van de 
St. Charles Lwangaschool (11-51) in de 
armenwijk Katwe van de Oegandese hoofd-
stad Kampala. Hoewel we aanvankelijk niet 
geloofden in de mogelijkheid om het be- 
nodigde geld bij elkaar te krijgen, lukte dit 
dankzij verschillende genereuze bijdragen en 
acties toch. Eind 2014 vond de feestelijke 
opening plaats van het nieuwe schoolge-
bouw met acht lokalen, verdeeld over twee 
verdiepingen. 
De belangstelling voor de school was meteen 
erg groot en al gauw puilden de lokalen uit. 

Na uitgebreide fondswerving konden we in 2016 geld beschikbaar stellen om een extra verdie-
ping plus schuin dak op het gebouw te zetten. Als gevolg van een langdurige droogteperiode 
kon er geen regenwater worden opgevangen. De waterrekening voor de 500 leerlingen liep 
daardoor wel erg hoog op. Een deel van het ontvangen geld is medio 2016 besteed aan het 
construeren van een waterput plus opslag onder het schoolgebouw. De afwerking van de boven-
verdieping moest nog even worden uitgesteld. Gelukkig konden we in 2017 het geld overmaken 
om het pleister- en schilderwerk van de bovenverdieping en de aanleg van de elektrische instal-
latie mogelijk te maken.   
We zijn er buitengewoon trots op, dat we met hulp van velen, dit grote project na vijf jaar tot een 
goed einde hebben gebracht. 
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Mozambique
Met de organisatie Centro de Encontro in 
de Mozambiquaanse hoofdstad Maputo heb-
ben 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 uni-
form of zelfs schoenen hoeven te dragen. Al-
leen op deze manier kunnen de straatarme 
kinderen onderwijs krijgen. Men verzorgt ook 
een avondopleiding. 
De oude gebouwen van de armenschool zijn 
inmiddels opgeknapt en er werden enkele 
nieuwe lokalen plus wc’s bijgebouwd. DWG droeg daaraan ook bij. Helaas sloeg eind 2016 het 
noodlot toe in de vorm van een windhoos en een uren durende storm met hagel. De nieuwbouw 
bleef onbeschadigd, maar de net opgeknapte oude gebouwen helaas niet. Gelukkig kon een en 
ander hersteld worden met fondsen van Emmaus Bilthoven.  
De school stelt ook boeken beschikbaar voor de leerlingen die deze niet kunnen betalen. Voor de 
aanschaf van boeken is elk jaar een flink bedrag nodig, dat ook steeds weer stijgt als gevolg van 
de forse inflatie in Mozambique. Dit boekenfonds (13-40) werd ook in 2017 weer goed gevuld 
door een donateursechtpaar dat in Maputo heeft gewoond en deze taak voor een aantal jaren 
op zich heeft genomen. 

Ghana
De organisatie Compassion for Humanity 
Foundation, CHF (16-153), steunden wij 
eerder in 2014 en 2015. CHF heeft een kleine 
school neergezet, de Compassionate Kids 
School, voor kinderen van wie de ouders 
nauwelijks schoolgeld kunnen betalen en ook 
geen geld hebben voor een schooluniform en 
leermiddelen. Er wordt een zeer lage bijdrage 
gevraagd en men werkt met vrijwillige leer-
krachten. In 2014 zorgde de DWG voor de 
aanschaf van een polytank voor wateropvang 
vanaf het dak. Voordien gebruikte men wa-
ter uit een klein stroompje. In 2015 werden 
met onze hulp de toiletvoorzieningen verbe-
terd en schoolbanken aangeschaft. Het aantal 
leerlingen steeg in twee jaar tijd van 230 tot 360. Daardoor moesten de vijfde- en zesdeklassers 
tijdens de lessen onder een afdak geplaatst worden, dat met regen niet voldoende bescherming 
bood. In het voorjaar van 2017 voerden we actie voor de bouw van een nieuw schoolkaal. Alleen 
voor de materialen vroeg men onze hulp. Eind 2017 was het lokaal, waaraan ouders vrijwillig 
hadden meegebouwd, bijna klaar. In de grote vakantie in januari 2018 werden de deuren en ra-
men geplaatst en de wanden gepleisterd.                       

India
Een oude bekende van de DWG is de organisatie Society for Women Education and Eco-
nomic Thrust, SWEET (17-79), in het Villupuram district van Tamil Nadu. Deze organisatie 
runt een opleidingscentrum, het Human Resource Development Centre, waar men naaicursus-
sen geeft aan meisjes en vrouwen, die daarmee in de kledingindustrie kunnen gaan werken of 
voor zichzelf kunnen beginnen. In 2014 zorgde de DWG voor de aanschaf van naaimachines en 
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oefenmateriaal. Naast de naaiopleiding wor-
den er in dit centrum nog veel meer prakti-
sche opleidingen gegeven aan 200 meisjes en 
vrouwen. Ook worden er in de avonduren en 
op zaterdag en zondag gratis lessen verzorgd 
voor schoolverlaters, wezen, gehandicap-
ten en arme kinderen die overdag niet naar 
school kunnen. 
Omdat de drinkwatervoorziening en sanitai-
re faciliteiten volstrekt onvoldoende waren, 
hielp de DWG in 2015 SWEET bij de aanleg 
van een nieuwe waterput met pompinstal-
latie en een toiletgebouwtje. In 2016 werd 
onze hulp gevraagd voor de uitbreiding van 
de naaiopleiding met  zeven naaimachines 
en een overlock machine, allemaal elektrisch, 
om sneller te kunnen naaien. De belangstel-
ling voor de verschillende opleidingen is zeer 
groot en om aan de vraag te kunnen voldoen 
was uitbreiding van het centrum noodzake-
lijk. Men vroeg de DWG om steun voor de 
bouw van een verdieping op het bestaande 

gebouw. Op de ontvangen foto’s konden we zien, dat men voortvarend aan de slag is gegaan en 
begin 2018 is deze extra ruimte in gebruik genomen. 

Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie

Oeganda
Met de Mesopotamia Notre Dame Rural 
Development Association, Menoda (17-
131) kregen we in 2017 voor het eerst con-
tact. Deze organisatie is actief in het Rwenzori 
gebergte, in het westen van Oeganda, op de 
grens met Congo. Hun naam is afgeleid van 
het feit dat het gebied tussen twee rivieren 
ligt, de Kanyampara en de Rwempya, zoals 
ook het vroegere Mesopotamië in het  Mid-
den-Oosten tussen de Eufraat en de Tigris. De 
organisatie richt zich op de verbetering van 
de gezondheidszorg en sociale ondersteu-
ning van de bewoners van het gebergte.  De 
gezondheidsposten en het ziekenhuis liggen 
allemaal in het dal. Om deze te kunnen be-
reiken moeten de bewoners via  onverharde 
wegen naar beneden. Vooral als het regent, 

en dat doet het daar vaak, worden de wegen modderig en daardoor moeilijk begaanbaar. In ur-
gente medische situaties, zoals bevallingen die niet doorzetten, is het zelfs voor fourwheeldrives 
moeilijk om te rijden. Menoda kwam tot het plan om voor deze situaties, maar ook voor prenatale 
controles en postnatale begeleiding van de vrouwen, een vervoerssysteem met motorambulan-
ces op te zetten. Dit zijn motoren met een grote zijspan, waarin de patiënt kan liggen. Met een 
veel lager gewicht en een grof bandenprofiel komen deze motoren wel omhoog. Men had zijn 
licht opgestoken bij de Bagisu bevolking op de hellingen van Mount Elgon, in het oosten van 
Oeganda, die een vergelijkbaar systeem hebben. Omdat veel vrouwen door een te lang durende 
bevalling een fistel hebben opgelopen, heeft het ziekenhuis in Bundibugyo een hersteloperatie 
programma opgezet, waar de patiënten naartoe kunnen worden vervoerd. Ook andere zieken 
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kunnen uiteraard vervoerd worden. De ambulances zullen door vrijwilligers worden bemand, die 
daar een kleine vergoeding voor krijgen. Ze worden uitgerust met mobiele telefoons om bereik-
baar te zijn. Er zal per rit een kleine tot iets grotere vergoeding worden gevraagd, afhankelijk van 
de urgentie. Een voorlichtingsprogramma via radio en TV moet de mensen attent maken op deze 
nieuwe service. Uiteraard speelt mond-tot-mondreclame ook een grote rol. 
Deze zogenaamde BodAmbulances zijn relatief voordelig aan te schaffen via een landelijke 
organisatie die zich toelegt op het verstrekken van goedkope vervoersmiddelen zoals fietsen e.d. 
We besloten om in eerste instantie het geld voor vijf ambulances en vijf telefoons beschikbaar te 
stellen. Men kan dan eerst ervaring opdoen met het systeem. Afhankelijk van de resultaten kun-
nen we over een eventueel vervolg beslissen. 

Onder de noemer sanitatie vallen projecten die de beschikbaarheid van schoon drinkwater en 
goede sanitaire voorzieningen tot doel hebben.  

Ghana
De Heritage Charity Foundation (17-56) 
richt zich op onderwijs voor leerlingen in af-
gelegen gebieden in het North Tongu district 
in de Ghanese Volta regio. De inwoners zijn 
veelal boeren die te lijden hebben onder de 
droogte. Met steun van lokale kerken en de 
gemeenschap organiseert HCF gratis basison-
derwijs. Voor schoolverlaters zijn er lessen in 
de avonduren. Met hulp van de North Ame-
rican Women’s Association heeft men in Ta-
gadzi voor 125 leerlingen een aantal klaslo-
kalen kunnen bouwen voor de Golden Child 
Community School. Men verwacht uitbrei-
ding tot zo’n 200 leerlingen. Helaas ontbrak 
het geld om toiletfaciliteiten te financieren. 
In 2016 zorgden de tweedeklassers van het 
Griftland College er met hun najaarsactie 
voor, dat er latrines voor de docenten en de 
leerlingen konden worden gebouwd. Voor 
een watervoorziening was nog geen geld, 
handen wassen gebeurt met water dat uit de 
rivier wordt gehaald. 
In 2017 vroeg men onze steun voor het bo-
ren van een waterput bij de school. Ook de 
plaatselijke bevolking kan daar haar water 
halen. Er zal een elektrische pomp worden 
aangeschaft, die op zonne-energie werkt. 
Een plaatselijke ondernemer levert de zon-
nepanelen gratis, alleen voor de bekabeling 
moet worden betaald. Op regenachtige da-
gen moet een handpomp worden gebruikt. 
Alles bij elkaar bedroegen de kosten € 7500,-. 
Dit bedrag hadden we niet zomaar beschik-
baar, maar gelukkig konden we een beroep 
doen op de Rickelman Van Erp Stichting, die 
al eerder een forse bijdrage had geleverd aan 
de bouw van de Charles Lwangaschool in Oe-
ganda. Het plan sprak hun aan en zonder veel discussie maakte men € 6000,- aan ons over. 
Begin 2018 ontvingen we al bericht dat men met onze bijdrage voortvarend aan de slag was 
gegaan. 
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Kleinschalige  land- en tuinbouw 

India
De Society for Agricultural, Cultural and Rural Educational Development, SACRED 
(17-60) in het Krishnagiri district van Tamil Nadu, bekommert zich om de situatie van meisjes 
en jonge weduwen uit de tribale bevolkingsgroepen. Vooral weduwen hebben het zwaar op het 
platteland van India. Hertrouwen zit er (vrijwel) niet in en ze moeten terugvallen op hun eigen 
familie omdat ze niet worden gesteund door de schoonfamilie. SACRED vroeg onze hulp voor 
een twintigtal  jonge weduwen bij het gaan kweken van paddenstoelen. Op zich leek dit een 
goed plan, maar onze kritische vragen brachten SACRED ertoe om experts te consulteren. Dit 
resulteerde erin, dat deskundigen van de Agrarische Universiteit in Coimbatore zich bereid ver-
klaarden om gratis een driedaagse training te geven aan de vrouwen. Zij ontvangen een lening 
om een eenvoudig schuurtje te bouwen op hun erf en compost en ‘paddestoelenbroedsel’ te 
kopen. Omdat paddenstoelen in het donker groeien wordt er speciaal afdekplastic aangeschaft, 
ook via de Agrarische Universiteit. De geoogste paddenstoelen brengen de kweeksters zelf naar 
de vele kleine eethuisjes en verkopers. Er zijn in de regio geen andere paddenstoelenkwekers, wat 
gunstig is voor de afzetmogelijkheden.  

Kleinschalige (pluim)vee- en visteelt

Onder deze noemer vallen projecten waarbij de betrokken mensen door middel van het houden 
van bijvoorbeeld een koe, een paar schapen, geiten of varkens, of pluimvee zoals kippen en kal-
koenen, of het kweken van vis in aangelegde vijvers, een inkomen kunnen verwerven. De verant-
woordelijke organisatie regelt altijd een goede veterinaire begeleiding en een verzekering tegen 
overlijden van met name koeien, die duur zijn in aanschaf.  

India
Met de Indiase organisatie Jawahar Rural 
People’s Development Organisation, 
JRPDO (16-138) in het Tiruvannamalai dis-
trict, hebben we al sinds 2009 contact. In 
2012 werd een uitgebreid driejarig voorlich-
tingsprogramma 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 willen toeleggen op het fokken en verkopen van varkens. Elke vrouw krijgt een big, 
die bij aankoop drie maanden oud is. Per dorp worden twee mannetjesvarkens (beren) aange-
schaft, waarvoor de vrouwen gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Als de varkens  vijf maanden oud 
zijn worden ze gedekt en drie maanden later worden zes tot acht biggetjes geboren. Deze wor-
den dan weer met drie maanden verkocht. Het moedervarken wordt drie jaar verzorgd en tot 200 
kilo opgefokt, waarna verkoop volgt. Omdat er niet onmiddellijk opbrengsten zijn, maar er wel 
onkosten voor voer, medicijnen e.d. moeten worden gemaakt, kunnen de vrouwen in de eerste 
periode terugvallen op het spaarsysteem van de zelfhulpgroep in de dorpen. De vrouwen geven 
ook een drie maanden oud biggetje aan JRPDO terug, waarmee weer anderen geholpen worden. 
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4  VISIE OP 2018

Ook in 2017 waren er wereldwijd weer veel 
ontwikkelingen. De Volkskrant van 24 febru-
ari kopte: ‘Baanbrekend wereldhandelsver-
drag’, doelend op het Trade Facilitation 
Agreement(TFA), dat moet zorgen voor 
een vermindering van allerlei douaneforma-
liteiten, die voor veel oponthoud zorgen bij 
handel over de grenzen. Vooral ontwikke-
lingslanden profiteren daarvan, omdat daar 
nog de meeste administratieve rompslomp 
bestaat. Dit akkoord was al veel eerder ge-
sloten, maar kon pas in werking treden toen 
tweederde van de 164 lidstaten van de WTO 
het hadden geratificeerd. In februari was dit 
het geval. 
In India, waar nog steeds de meeste van onze 
projectaanvragen vandaan komen, probeert 
de overheid de hulp aan de allerarmsten be-
ter te organiseren (Trouw 27 mei). Er wordt 
een immens biometrisch identificatiesysteem 
gebouwd, Aadhaar (basis) genoemd, ge-
bruikmakend van vingerafdrukken en iris-
scans. Gecombineerd met de naam, leeftijd, 
adres en foto, levert dit een ID- kaart op 
voor de mensen, met een uniek  twaalfcijfe-
rig nummer, vergelijkbaar met ons BSN.  De 
overheidssubsidies voor onder meer voedsel, 
energie en kunstmest kunnen hiermee veel 
doelgerichter verstrekt worden aan arme 
mensen die het echt nodig hebben en gaan 
niet meer naar mensen die ten onrechte een 
aanvraag indienen. Dit levert de overheid 
een flinke besparing op. Het  identificatie-
nummer wordt ook steeds meer gebruikt bij 
zaken als belastingaangifte, aanvraag voor 
een rijbewijs en een mobiel telefoonnummer. 
Inmiddels heeft 99% van de volwassenen een 
nummer. 
Ook gaat India steeds meer over op digitaal 
betalen. In verband met de wijdverbreide 
belastingontduiking werden de biljetten van 
500 en 1000 Roepie uit de omloop gehaald en 
moest het bedrag op een bankrekening wor-
den gestort. Vooral voor de arme en ongelet-
terde mensen, die alleen cash geld gewend 
zijn, leverde dat aanvankelijk veel problemen 
op. De digitale stroomlijning van onder meer 
grootschalige bijstandsprogramma’s, zorgen 
dat meer mensen boven de armoedegrens 
uitstijgen. De OESO concludeert, dat dit de 
afgelopen tien jaar voor 140 miljoen mensen 
in India het geval was. De grote uitdaging 
is het verbeteren van de infrastructuur, met 

name de wegen en treinverbindingen en de 
energievoorzieningen, waaronder het elektri-
citeitsnetwerk. 

In verschillende delen van Afrika zorgt droog-
te voor grote problemen. Heel belangrijk is 
hoe de overheden daarmee omgaan. Prof. 
Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp aan de 
Erasmus Universiteit, zegt in de NRC van 15 
maart 2017 dat met name in conflictgebie-
den zoals Zuid-Soedan, Somalië, Noordoost 
Nigeria en ook Jemen, strijdende partijen een 
efficiënte hulp bemoeilijken of zelfs onmoge-
lijk maken. In Ethiopië en Kenia heerst ook 
droogte, maar daar bestrijden de overheden, 
meestal met buitenlandse hulp, de honger. 
In Kenia is vooral de droogte in het noorden 
een groot probleem. Voor de koeien van de 
nomadische veehouders, zoals de Samburu 
en de Turkana, is er bijna geen gras meer. Dit 
bracht een aantal van hen ertoe, hun vee met 
geweld toegang te verschaffen tot  gevestig-
de boerderijen, onder het motto:  ‘hij heeft 
het eigendomsbewijs, ik de grond’. Men wil 
de grond niet hebben, alleen het gras. Hier is 
duidelijk sprake van een clash tussen het wil-
len vasthouden aan een traditionele manier 
van leven en de moderne ontwikkelingen, 
uitgelokt door droogte. Maar ook de overbe-
volking van het gebied en de sterk toegeno-
men veestapel spelen een belangrijke rol. Een 
Turkana zegt: “Het nomadisme loont niet 
meer, een tijdperk is ten einde gekomen”.  
Anderzijds haakt Kenia aan bij nieuwe tech-
nologische ontwikkelingen, waarbij de Wes-
terse wereld zelfs voorbij wordt gestreefd. 
Er wordt geen vast telefoonnet meer aange-
legd, maar men richt zich volledig op een 
mobiel netwerk. Via dit netwerk kan men be-
talingen doen met het M-Pesa systeem, geld 
sparen voor een doktersbezoek (M-Tiba) en 
sinds kort ook betaalbare staatsobligaties ko-
pen (M-Akiba), die 10% rente opleveren en 
op die manier de spaarzin bevorderen.  
      
Een bericht van geheel andere aard stond in 
de Volkskrant van 9 februari 2018. In India 
kwam de Bollywoodfilm Padman uit over 
het levenswerk van Arunachalam Muruga-
nantham uit de deelstaat Tamil Nadu. Het 
onderwerp is niet erg fancy, maar meisjes en 
vrouwen wereldwijd hebben er maandelijks 
mee te maken. 
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We doelen op de menstruatie, die veel meis-
jes in ontwikkelingslanden elke maand een 
aantal dagen van school houdt, omdat ze 
geen effectief maandverband kunnen beta-
len en dus maar thuisblijven. De DWG heeft 
al verschillende verzoeken ontvangen om 
projecten te helpen opzetten, waarbij vrou-
wen wasbaar maandverband produceren, te-
gen een betaalbare prijs. Tot nu toe hebben 
wij een dergelijk project niet ondersteund. 
Maar nu lezen we over de Indiër, die vier jaar 
is bezig geweest om een machine te ontwik-
kelen die het verband voor eenderde van de 
commerciële prijs kan maken en die zelf ook 
niet duur is. Inmiddels wordt deze machine 
door het hele land verkocht aan vrouwen-
groepen, scholen en ondernemers.
De Indiase overheid heeft deze vasthouden-
de uitvinder een hoge onderscheiding gege-
ven en er is nu  een film over hem gemaakt. 
De hoofdrolspeler in deze film was vorig jaar 
ook al te zien in de komedie Toilet, over het 
tekort aan toiletten in India, een kwestie die 
veel vrouwen voor grote problemen stelt. 
De DWG heeft al verschillende keren de aan-
leg of verbetering van toiletten, meestal la-
trines, gefinancierd, onder meer in Ghana en 
India. 

In Nederland sloot de ontwikkelingsorgani-
satie ICCO een samenwerkingsovereenkomst 
met de organisatie Landahand (Trouw 11 
november 2017). Dit online platform zamelt 
middels crowdfunding geld in, dat via loka-
le partners in twaalf Aziatische en Afrikaanse 
landen wordt uitgeleend aan kleine onderne-
mers, die te groot zijn voor een microkrediet 
en te klein voor een bancaire lening.  ICCO 
heeft een netwerk in ontwikkelingslanden en 
kan het nut van lokale investeringen beoor-
delen, terwijl Landahand is gespecialiseerd in 
het ophalen van geld voor kredietverstrek-
kingen. De verwachting is, dat deze manier 
van werken een jonger publiek zal aanspre-
ken. Men kan zich voor minimaal € 50 al ver-
binden aan een specifiek project, dat naar 

verwachting ook nog rendement oplevert 
in de vorm van 6,5% rente. De traditionele 
achterban van hulporganisaties vergrijst en 
men heeft moeite om het donateursbestand 
op peil te houden. Ook voor de DWG een 
herkenbaar probleem.

5    FINANCIËN

Dit jaar is het 35 jaar geleden dat de DWG 
werd opgericht en na al die jaren kunnen we 
ons nog steeds verheugen in een flink draag-
vlak binnen de gemeente en ook deels daar-
buiten. Het grote aantal aanvragen laat zien 
hoe nuttig ons werk nog steeds is. De steun 
die we van vele kanten krijgen is een krach-
tige stimulans om door te gaan.
In 2017 bedroegen onze inkomsten 
€ 30.000. Een heel mooi resultaat. Ons ‘ba-
sisinkomen’ schommelt zo tussen de 30 à 
35 duizend euro per jaar. Aan de uitgaven-
kant zien we in 2017 een besteding van ruim   
€ 32.000. Inkomsten en uitgaven zijn dus 
aardig in evenwicht. Bij de keuze van de pro-
jecten houden we uiteraard rekening met het 
beschikbare budget, terwijl we ernaar stre-
ven om geen al te grote buffer op te bou-
wen. Ons motto is: het geld dat we ontvan-
gen besteden we zo snel mogelijk en, op wat 
onkosten na, volledig aan projecthulp.

De fondswervingsactie, die traditiege-
trouw in het voorjaar, tegelijk met het uit-
komen van het jaarverslag, wordt gevoerd, 
stond dit jaar in het teken van de bouw van een 
extra schoollokaal bij de Compassionate Kids 
School in Ghana (16-153). De actie bracht  
€ 3.478 op. 

Van de Rickelman van Erp Stichting ont-
vingen een subsidie van € 6000, bestemd 
voor de aanleg van een waterput met toebe-
horen in Ghana (17-56). Wij zijn het bestuur 
van deze stichting zeer erkentelijk voor de 
snelle en royale steun. 
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De bijdrage van de Gemeente Soest vormt 
nog steeds een belangrijke pijler onder ons 
werk. Als het Gemeentelijke Platform voor 
Ontwikkelingssamenwerking worden we 
trouw vanuit het Raadhuis gesteund. In de 
programmabegroting 2017-2020 van de ge-
meente staat de bijdrage aan de DWG op-
gevoerd onder het onderwerp ontwikkelings-
samenwerking. 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 dit jaar werd het schoolboekenfonds 
van Escola de Rua in Maputo, Mozambique 
(13-40) gevuld met een bijdrage van € 2000. 
Een van onze donateurs heeft deze taak voor 
een aantal jaren op zich genomen.   

Voor het nieuwe motorambulance project 
van MENODA in Oeganda (17-131) schonk 
een trouwe donateur ons een bedrag van  
€ 1000.

In het kader van een notariële schenking ontvin-
gen we dit jaar € 500 van een trouwe supporter.

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

Naast bovengenoemde sponsors zijn het ech-
ter ook al onze individuele donateurs en gift-
gevers 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. 

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 aftrek-
post voor de inkomstenbelasting. Voor de-
genen voor wie de boven- of onderdrempel 
bij de aftrek een rol speelt, kan een meerja-
rige schenking de oplossing bieden. Tus-
senkomst 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 be-
drag 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 ver-
meld als Stichting Derde Wereld Groep 
Soest.

Om onze kennis te verbreden op het gebied 
van fondswerving woonden twee bestuurs-
leden in oktober de Workshop Fondsenwer-
ving voor Maatschappelijke Organisaties bij. 
Deze goed bezochte workshop werd georga-
niseerd door het Bureau Vrijwilligerswerk. Er 
werd onder meer aandacht besteed aan de 
mogelijkheid om in een korte ‘pitch’ aan on-
bekenden uit te leggen wat ons werk inhoudt 
en hoe men daaraan zou kunnen bijdragen.
In dit kader is het voor ons werk heel be-
langrijk om het aantal mensen, dat op onze 
verzendlijst staat, uit te breiden. Door ver-
huizing, vergrijzing en overlijden neemt hun 
aantal af. Plaatsing op deze lijst verplicht tot 
niets, een bijdrage is geheel vrijblijvend. Aan 
de mensen en organisaties op de verzendlijst 
sturen wij ons jaarverslag en de uitnodiging 
voor de ontmoetingsavond toe.  

Onze oproep aan u is: kent u iemand 
die mogelijk geïnteresseerd is in ons 
werk, attendeer hem of haar dan op 
onze website en de mogelijkheid om 
zich bij ons aan te melden.
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6    VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

Op 1 april verscheen het jaarverslag over 
2016. De publicatie van het jaarverslag, 
dat naar ongeveer 400 adressen wordt ver-
stuurd, 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 projec-
ten 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 stich-
ting. 
De gemeente Soest vraagt van ons om zowel 
de inhoudelijke als de financiële verantwoor-
ding vóór 1 april in te leveren om in aanmer-
king te kunnen komen voor de gemeentelijke 
bijdrage.

Tegelijkertijd met het uitkomen van het jaar-
verslag werd een giro-actie gevoerd voor de 
bouw van een extra lokaal bij de Compas-
sionate Kids School in Ghana (project 16-
153). De opbrengst was ruim 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. Een van de bestuursleden werd 
in het programma Soest Actueel van Radio 
Soest geïnterviewd. 

Ook aan onze fondswerving voor de bouw 
van een waterput bij de Golden Child Com-
munity School in Ghana (project 17-56) 
werd aandacht besteed in de lokale media en 
op Radio Soest.

Onze website www.derdewereldgroepsoest.
nl  is een belangrijke bron van informatie voor 
donateurs, belangstellenden, stichtingen en 
andere organisaties en ook voor (toekomsti-
ge) projectpartners. Zowel in het Nederlands 
als in het Engels en Frans wordt informatie 
gegeven over onze stichting en over de richt-
lijnen voor het aanvragen van projectonder-
steuning. De meeste  aanvragers vinden ons 
via onze website. 
Het jaarverslag, de uitnodiging voor de jaar-
lijkse avond, persberichten over de DWG en 
andere interessante informatie, worden op 
de site gezet.  
   

De jaarlijkse actie van de tweedeklassers van 
het Griftland College vond ook in 2017 vlak 
voor de herfstvakantie plaats. Het mes sneed 
dit keer aan twee kanten: de tweedeklassers 
zetten zich voluit in op het binnenhalen van 
geld, en met succes. Daarna mochten 20 
leerlingen uit 6-VWO het geld gaan brengen 
naar een project voor kansarme jongeren in 
Roemenië, dit keer geen DWG project. Op 
initiatief van twee van hen had men een ei-
gen project ingebracht. De leerlingen hiel-
pen keihard mee bij het opknappen van de 
huisvesting van de jongeren. Uit de berich-
ten over deze reis wordt nog eens duidelijk, 
hoe leerrijk het voor jonge mensen is om met 
eigen ogen te zien hoe moeilijk de situatie 
van mensen in andere landen kan zijn en hoe 
positief het is als mensen van buitenaf daar 
aandacht voor hebben. Het was een leerza-
me en onvergetelijke reis voor ze.     

Na uitgebreide discussie over onze jaarlijkse 
ontmoetingsavond, besloot het bestuur 
deze in 2017 niet te organiseren. De kou 
en duisternis in november, traditioneel de 
maand waarin deze avond werd gehouden, 
weerhield naar onze mening steeds meer 
mensen ervan om de avond te bezoeken. 
We besloten daarom deze avond te verplaat-
sen naar april 2018. Dit is tevens het jaar 
waarin de DWG Soest 35 jaar bestaat. Als 
spreker hebben we de heer Gerard Oonk uit-
genodigd, directeur van de Landelijke In-
dia Werkgroep. Hij zal geïnterviewd wor-
den door Helma van den Berg, van huis uit 
journaliste en nu actief bij Radio Soest. De 
Landelijke India Werkgroep zet zich al 30 jaar 
in voor het bevorderen van mensenrechten 
in India en de bewustwording over en de be-
strijding van kinderarbeid in onder meer de 
kleding- en schoenindustrie, steengroeven 
e.d. De Wereldwinkel Soest zal aanwezig zijn 
en na de lezing kan men napraten onder het 
genot van een hapje en een drankje. Zoals 
altijd is de toegang gratis. 

De uitnodiging voor deze avond op 25 april 
in de culturele huiskamer van Soest, boven 
boekhandel Van de Ven, heeft u inmiddels 
ontvangen. 



  

JAARREKENING 2017

Inkomsten € Uitgaven €

Donaties 4.459,50 BOSS India 1.300,00
Giften 4.000,00 RWDT India 1.500,00
Giro-actie 3.478,00 WED India 650,00
Rickelman V. Erp St.       6.000,00 WEAKER India 1.650,00
   
Bijdrage gem. Soest 12.153,00
 
  Charles Lwangaschool Oeganda 4.000,00
  Escola de Rua Mozambique 2.000,00
  CHF Ghana 3.000,00
  SWEET India 3.000,00

  Heritage Ch. Found. Ghana 7.500,00
  MENODA Oeganda 3.000,00
  
  SACRED India 1.300,00
  JRPDO India 1.500,00
    
  

  Totaal besteed aan projecthulp 30.511,50 
 
  Voorlichting  286,15 
  Uitvoeringskosten  521,80
  Drukkosten*  1.072,51

Subtotaal  30.090,50 Subtotaal  32.391,96

Saldi per 01-01-2017  Saldi per 31-12-2017

ING 887,50  ING 2.978,29
Rabobank 6.645,09  Rabobank 2.252,84
  7.532,59    5.231,13

Totaal 37.623,09 Totaal  37.623,09 
  
*deze kosten worden in 2018 vanuit het ons toegekende budget vergoed door de gemeente Soest

BEGROTING 2018

Inkomsten € Uitgaven  €

Donaties/giften/acties 18.000,00 Nieuwe projecten  28.000,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00
Vergoeding drukkosten 1.072,00
     
  Totaal projecten  28.000,00
     
  Voorlichting  1.000,00
  Uitvoeringskosten     1.000,00

Subtotaal 31.225,00 Subtotaal  30.000,00

Saldototaal 01-01-2018 5.231,13 Saldototaal  31-12-2018    6.456,13

Totaal 36.456,13 Totaal  36.456,13
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De DWG in de MEDIA
Soester Courant

12 april 2017
Soester Courant

23 oktober 2017
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