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In Memoriam Els Koop
In juli ontvingen wij het bericht dat Els Koop op 68-jarige leeftijd was
overleden. Als jong meisje ging zij op bezoek bij haar oom, die bisschop was in Brazilië, en ze is er nooit meer weggegaan. Gegrepen
door de ellendige omstandigheden van de vele arme kinderen begon
zij met een kleine groep jongens, op een lapje grond van het bisdom,
groente te kweken en te verkopen. Dit initiatief groeide in de loop der
tijd uit tot de Comunidade Educacional para o Trabalho, een instelling waar gemiddeld 250 kinderen, naast hun schoolbezoek, leer- en
werkervaring opdoen en een maaltijd en medische verzorging krijgen.
Ook de ouders van de kinderen krijgen ondersteuning. De DWG heeft
in de jaren negentig vele dozen gevuld met ingezamelde kleding,
gereedschappen, speelgoed, naai- en schrijfmachines en deze met een
container mee naar Brazilië gestuurd. Ook ﬁnancieel heeft de DWG de
Comunidade jarenlang gesteund. Els heeft een aantal malen, tijdens
haar bezoeken aan Nederland, de DWG bezocht.
Els was zeer gedreven en vasthoudend. Met hulp van
sponsors in Nederland en vrijwilligers in Brazilië wist zij
in de loop der jaren duizenden kinderen en hun ouders
een steun in de rug te geven. De gemeente Lins, waar
de Comunidade gevestigd is, kreeg oog voor haar belangrijke werk en benoemde haar tot Ereburger van de
stad. In 2010 werd zij in Nederland benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Helaas moest zij in 2013, na meer dan 45 jaar onvermoeibaar werken, om gezondheidsredenen afscheid
nemen van ‘haar’ kinderen en medewerkers. Ze is nog
een aantal jaren liefdevol verzorgd in Holambra, een van
oorsprong Nederlandse nederzetting in Brazilië.
Zij overleed daar op 10 juli 2016.
Wij gedenken haar met eerbied en grote bewondering.
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INLEIDING

Hoe triest is het dat wij in het afgelopen jaar
alleen maar een verslechtering hebben gezien
van de politieke situatie in Azië en Afrika, versterkt door corruptie in de Afrikaanse landen.
Bovendien werd de leefbaarheid ook nog negatief beïnvloed door natuurrampen.
Een ding is zeker: in Afrikaanse èn Aziatische
landen blijft ontwikkelingswerk absoluut nodig,
want de allerarmsten kunnen niet (emigreren)
vluchten!
De aanvragen nemen niet alleen qua aantal toe
maar de hoogte van de gevraagde geldbedragen stijgt voortdurend.
Dat neemt niet weg dat alle projectaanvragen
grondig moeten worden bestudeerd op economische, juridische èn sociale uitvoerbaarheid.
De inkomensgenererende activiteiten, zoals
kleine landbouw, veeteelt ,visserij uit visvijvers,
kleinschalige nijverheid e.d., moeten beoordeeld worden of ze levensvatbaar te maken
zijn. De opbrengsten dienen groot genoeg te
zijn voor: eigen gebruik (voedsel), verkoop op
de (lokale) markt en om herinvestering mogelijk te maken c.q. in aanmerking te komen voor
micro-krediet.
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De aanvragen voor o.a. scholenbouw, onderwijs-ondersteuning, medische klinieken e.d.
worden beoordeeld op haalbaarheid en verwachte ondersteuning vanuit de overheid en
de bevolking.
Wij gaan ook na of er andere stichtingen zijn
die – grotere – projecten mede kunnen ﬁnancieren.
Het laatste is ook van belang omdat ons budget nu eenmaal (te) beperkt is.
De Soester samenleving heeft dit alles mede
mogelijk gemaakt. De subsidie van de gemeente Soest blijft gelijk aan voorafgaande jaren; de traditionele actie van de leerlingen van
het Griftland College heeft wederom plaats gevonden. Ook van buiten Soest ontvingen wij
bijdragen.
U allen danken wij voor uw inzet en morele en
ﬁnanciële steun.
Om meer projecten te kunnen ondersteunen
zoeken wij nieuwe donateurs, die hun steentje
willen bijdragen. Zij hoeven niet per se in Soest
te wonen.
JAN BIK,
Voorzitter Derde Wereldgroep Soest

BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

In 2016 werden negen bestuursvergaderingen gehouden, met daaraan voorafgaand de 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.
In 2016 hebben zich geen veranderingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan.
Per 31 december 2016 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
penningm./projectcommissie
algemeen
projectcommissie
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Ondersteuning
Gerda Hoosbeek
Wim Mann
Hans Scholte
Theo Sluis
Willem Voorhout

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

Projectaanvragen
Ook in 2016 ontvingen we weer een groot aantal aanvragen, meer dan 150. De helft van de
aanvragen komt uit India, met name uit de deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu. De andere helft komt uit wel 15 verschillende Afrikaanse landen, zoals o.a. Oeganda, Ghana, Kenia,
Nigeria, Kameroen, Tanzania en Burkina Faso. Ook enkele aanvragen uit Bangladesh, Nepal, Sri
Lanka en Guatemala en Peru bereikten ons. Vrijwel alle aanvragen komen tegenwoordig via het
internet bij ons binnen, een gering aantal nog met de gewone post. Het feit, dat men uit zoveel
verschillende hoeken van de wereld de Derde Wereldgroep Soest weet te vinden, brengt een
grote verantwoordelijkheid met zich mee. Alle projecten worden zorgvuldig bestudeerd en beoordeeld aan de hand van criteria als: 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 daarom helaas niet gehonoreerd
worden. Toch lukt het ons elk jaar om zo’n 15 tot 18 kleine en wat grotere projecten te ondersteunen.
In 2016 hebben we in totaal 14 projecten geﬁnancierd in de volgende landen: Gambia, Ghana,
India, Ivoorkust, Kenia, Mozambique, Oeganda, Sierra Leone en Somalië. Het grote project in
Oeganda, het afbouwen van de Charles Lwangaschool in Kampala, werd begin 2016 ﬁnancieel
afgerond.
Aard van de projecten
We kunnen de in 2016 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
Een oude bekende van de DWG is de organisatie Society for Women Education and Economic Thrust, SWEET (16-97), in het Villupuram district van Tamil Nadu. In 2011 hebben we
een groep Dalitvrouwen, weduwen en gehandicapte vrouwen van een startsubsidie voorzien
om een kleine onderneming te kunnen beginnen, zoals het verkopen van armbanden, kleding,
saribloesjes, zeep, matten e.d. In 2014 vroeg men onze hulp voor het inrichten van een tweede
opleidingscentrum. Wij zorgden voor de naaimachines en wat oefenmateriaal. SWEET had goede
ervaringen opgedaan met een eerste centrum, waar de vrouwen, die daar een naaiopleiding hadden gevolgd, in de kledingindustrie werk vonden. Naast de naaiopleiding worden er in dit tweede centrum nog veel meer praktische opleidingen gegeven aan 200 meisjes en vrouwen. Ook
worden er in de avonduren en op zaterdag en zondag gratis lessen verzorgd voor schoolverlaters,
wezen, gehandicapten en arme kinderen die overdag niet naar school kunnen. Omdat de drinkwatervoorziening en sanitaire faciliteiten volstrekt onvoldoende waren, hielp de DWG in 2015
SWEET bij de aanleg van een nieuwe waterput met pompinstallatie en een toiletgebouwtje.
In 2016 werd onze hulp gevraagd voor de uitbreiding van de naaiopleiding met 7 naaimachines
en een overlock machine, allemaal elektrisch, om sneller te kunnen naaien. Tiruppur city is een
centrum voor kledingindustrie. Veel meisjes en vrouwen gaan daar naartoe voor werk. De afstand is geen probleem. Zij die voor zichzelf willen werken worden geholpen met het verkrijgen
van een banklening om een naaimachine te kunnen kopen. Naast de naaiopleiding krijgen de
cursisten ook veel informatie over sociaal-maatschappelijke en economische zaken.
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India
Ook de organisatie Buddha Outcast Social
Society, BOSS, (13-78), werkzaam in het Tiruvannamalai 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 werkzaamheden van de vrouwen die de afgelopen drie
jaar aan de cursussen hebben deelgenomen.
Van de 120 opgeleide meisjes en vrouwen
werken er 98 bij verschillende ‘garment industries’ en 22 werken voor zichzelf. Ze kunnen op die manier een belangrijke bijdrage
leveren aan het budget van hun eigen gezin
of dat van hun ouders, als ze nog thuis wonen. Omdat deze opleidingen zo’n positief effect hebben, overwegen we voor 2017 nogmaals een bijdrage te leveren.
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 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. Eind 2014 vond de feestelijke
opening plaats van het nieuwe schoolgebouw met acht lokalen, verdeeld over twee
verdiepingen.
De belangstelling voor de school was meteen erg groot. In elk lokaal zaten 50 tot 60
leerlingen. Bij de constructie werd rekening
gehouden met de bouw van nog een verdieping en een schuin dak. Na uitgebreide
fondswerving in 2015 kon eind van dat jaar
groen licht worden gegeven om met de afbouw te beginnen. Begin januari 2016 werd een
groot bedrag overgemaakt en ging men meteen aan de slag. De bouw kwam in 2016 nagenoeg
rond, op pleisterwerk en buitenschilderwerk na. Omdat er een langdurige periode van droogte
heerste en er daardoor geen regenwater kon worden opgevangen, liep de waterrekening voor
de 500 leerlingen 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. We zijn heel blij, dat dit
grote project, waarmee we vijf jaar bezig zijn geweest, nu nagenoeg is afgerond.
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Mozambique

Met de organisatie Centro de Encontro
(14-146) 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.
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.
Alleen op deze manier kunnen de straatarme
kinderen onderwijs krijgen; er is ook een avondopleiding.
In 2015 begon men met het opknappen van de oude gebouwen van de armenschool, een eis
van het Ministerie van Onderwijs. Ook de bouw van enkele nieuwe lokalen en wc’s werd ter
hand genomen. De DWG droeg daaraan ook bij. Net toen men in 2016 na twee jaar klaar was
met een en ander sloeg eind oktober het noodlot toe in de vorm van een windhoos en een uren
durende storm met hagel. De nieuwbouw bleef onbeschadigd, maar de net opgeknapte gebouwen helaas niet. Gelukkig heeft Emmaus Bilthoven geld beschikbaar gesteld voor het herstel.
Het boekenfonds voor de leerlingen van de armenschool en de avondschool (13-40) werd in
2016 weer gevuld door een donateursechtpaar, dat in Maputo heeft gewoond en deze taak voor
een aantal jaren op zich heeft genomen. Door de forse prijsstijging van de boeken was het oorspronkelijk toegezegde bedrag niet meer voldoende, maar dit werd gelukkig royaal opgevangen
door de giftgevers.
Sierra Leone
Met de organisatie Orphan Development Project, ODP (14-15) in Sierra Leone hebben we
al een aantal jaren contact. Na een tien jaar durende burgeroorlog in dat land begon in 2002
de wederopbouw. Als gevolg van de strijd waren veel kinderen wees geworden. Om de oorlogswezen, die door pleegouders of familie werden opgevangen, te ondersteunen, gaf ODP ze
een schaap of een geit om mee te fokken en zo geld te verdienen. De pleegmoeders kregen een
lening om zaden en stekjes te kopen, waarmee ze hun productie konden vergroten. De DWG
ondersteunde dit programma tweemaal.
In 2015 breidde de in 2014 begonnen Ebola
epidemie zich als een olievlek over het land
uit. Het Tonkolili district, waar ODP werkzaam
is, werd keihard getroffen. Het land werd ‘op
slot’ gezet en de scholen gesloten. De overheid riep het EMERGENCY RADIO TEACHING
PROGRAMME in leven, waarmee lessen voor
verschillende typen onderwijs worden gegeven, zowel doordeweeks als in het weekend.
Toen de scholen weer open gingen bleken de
radiolessen hard nodig om het tekort aan leraren op te vangen en de verloren tijd weer
in te halen. ODP vroeg onze hulp voor de aanschaf van 62 draagbare radio’s voor de leerlingen die in 2016 een tussentijds examen moesten
gaan doen. Ook daarna hebben ze de radio nodig voor hun lessen, zowel op school als thuis. Voor
een volgende groep van 105 leerlingen, die in juli 2017 examen gaan doen betaalde de DWG de
aanschaf van draagbare radio’s.
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Gambia
De Nederlandse Stichting Kinderhulp
Gambia (16-125) bestaat sinds 2005 en
steunt kleinschalige projecten in het WestAfrikaanse Gambia. De focus ligt op medische voorzieningen en scholing. De stichting
steunt onder meer een dokterspost in het
binnenland, waar ook bevallingen worden
gedaan. De leidster van deze post vangt 4550 meisjes op die niet thuis kunnen wonen.
Het koken voor de meisjes gaat buiten op een
open vuur met hout of houtskool. Het koken
op open vuur,wat in veel ontwikkelingslanden
heel gebruikelijk is, kan worden omschreven
als een stille ramp. Wereldwijd sterven jaarlijks 4 miljoen vrouwen en kinderen aan de
gevolgen van koken op open vuur, aan longaandoeningen, verbrandingen e.d. De stichting zet
zich in om een hygiënisch ingerichte binnenkeuken te installeren, waar op briketten van pindadoppen kan worden gekookt. De Gambiaanse ﬁrma Greentech produceert deze briketten met
het overvloedig aanwezige pinda-afval. Er is ook een speciaal kooktoestel ontwikkeld, waarin de
briketten efﬁciënt verbrand worden, wat veel minder rook en CO2 uitstoot oplevert. De nieuwe
keuken zal als een voorbeeldproject gaan functioneren voor de vrouwen in de omgeving. Ze
kunnen daar kennis maken met het ‘nieuwe koken’ en er zullen, na voorlichting, ook een aantal
toestellen worden uitgedeeld om de mensen ervaring op te laten doen. De aanschaf van een
kooktoestel kan snel terugverdiend worden met het gebruik van de pindabriketten, die goedkoper zijn dan de houtskoolbriketten. De dokterspost zal deze briketten verkopen en met de
inkomsten de verzorging van de inwonende meisjes mede bekostigen. Aan de totale kosten van
dit project leverde de DWG een bijdrage.
Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie
Ivoorkust
In het voorjaar van 2016 voerden we actie
voor de bouw van een moeder- en kindkliniek
in Soubré, in het zuid-westen van Ivoorkust.
De organisatie La Voie de L’Espoir (15-146)
deed een beroep op ons voor een bijdrage.
In 2013 hadden we al de bouw van een oogkliniek gesteund en daarmee goede ervaring
opgedaan met deze NGO. De regio Soubré
ontwikkelt zich snel, maar er is nog geen kliniek waar vrouwen veilig kunnen bevallen.
Thuis bevallen onder primitieve omstandigheden brengt grote risico’s voor moeder en
kind met zich mee. In de nieuwe kliniek komt
ook gezondheidszorg voor kinderen en basiszorg voor volwassenen beschikbaar. Het
personeel wordt door de overheid betaald.
De DWG droeg een deel van het benodigde
bedrag bij. De Stichting Medic te Apeldoorn
betaalde een groot deel van de bouw en zal
waarschijnlijk ook een aandeel hebben in de inrichting van de kliniek.
Onder de noemer sanitatie vallen projecten die de beschikbaarheid van schoon drinkwater en
goede sanitaire voorzieningen tot doel hebben.
Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest
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Ghana
De Heritage Charity Foundation (16-57) richt zich op onderwijs voor leerlingen in afgelegen
gebieden in het North Tongu district in de Ghanese Volta regio. De inwoners zijn veelal boeren,
die bij aanhoudende droogte nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Met steun van
lokale kerken en de gemeenschap organiseert
HCF gratis basisonderwijs. Voor schoolverlaters zijn er lessen in de avonduren. Met hulp
van de North American Women’s Association
heeft men in Tagadzi voor 125 leerlingen een
aantal klaslokalen kunnen bouwen. Men verwacht uitbreiding tot zo’n 200 leerlingen.
Helaas ontbrak het geld om toiletfaciliteiten
te ﬁnancieren. De leerlingen moeten 2 km lopen om in de bosjes hun behoefte te doen.
Voor meisjes is dit helemaal erg lastig. HCF
vroeg onze steun voor de bouw van latrines
bij de school. Waterspoeling is er niet, handen wassen gebeurt met water uit een emmer en een stukje zeep.
De inmiddels tot een zeer gewaardeerde traditie uitgegroeide fondswervingsactie van
de tweedeklassers van het Griftland College,
gehouden vlak voor de herfstvakantie, had
dit project als onderwerp. Na een grondige
voorbereiding gingen de leerlingen ‘de straat
op’ en maakten met zijn allen de realisatie
van dit project mogelijk.
Oeganda
De Empower and Care Organisation, EACO (15-145), diende eind 2015 een verzoek in voor
het herstel van een oude waterput en het installeren van een handpompinstallatie in het Mukono
district in Oeganda. Kort daarvoor hadden we kennis gemaakt met het Rabo Foundation Medewerkersfonds, dat kleine ontwikkelingsprojecten steunt op het terrein van onderwijs en sanitatie. Omdat de aanvraag van EACO helemaal
binnen de voorwaarden van dit fonds viel,
dienden we het begin 2016 in. Tot ons grote
genoegen stelde het Rabo Fonds het volledige bedrag beschikbaar. Herstel van de put en
bouw van de pomp verliepen voorspoedig en
na de zomer werd het eerste water getapt.
Er is een comité van bewoners gevormd, dat
verantwoordelijk is voor het onderhoud en
de reparatie van put en pomp. Het comité
int ook de kleine maandelijkse bijdrage (ong.
€ 0,13 per gezin) voor het gebruik van het
water. Er is uitgebreid voorlichting gegeven
over zuinig gebruik van het water, hygiënische maatregelen, zoals handen wassen na
toilet (latrine)bezoek, het regelmatig wassen
van de kinderen en ook van kleding. Vrouwen
en kinderen hoeven nu niet meer kilometers
te lopen om goed drinkwater te halen, wat
tijd en energie overlaat voor b.v. inkomensgenererende activiteiten en schoolverzuim
tegengaat.
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Kleinschalige land- en tuinbouw
Somalië
In 2014 ondersteunden we al een keer de Somalische vrouwenorganisatie Women Initiative for Society Empowerment, WISE (14-107), die zich inzet voor boerinnen
in de Mudug regio. Als gevolg van langdurige conﬂicten
zijn veel van hen alleen achtergebleven en daarmee kostwinner geworden voor het gezin. WISE ondersteunt de
vrouwen bij het moderniseren en meer duurzaam maken
van de landbouwmethoden. Een belangrijk probleem was
het irrigeren van de verbouwde gewassen. Dit gebeurde
met de hand en was daarmee erg zwaar en tijdrovend.
De DWG betaalde voor de eerste groep vrouwen de aanschaf van ‘treadle pumps’, voetpompen waarmee het water al trappend vanuit de bronnen naar de velden wordt
gepompt. Ook werd er voorlichting gegeven en pakketten
met verbeterde zaden uitgedeeld. Deze aanpak bleek succesvol en begin 2016 vroeg WISE ons nogmaals om steun.
Ditmaal werd ook het herstel van vier irrigatiekanalen, die
voor de bevloeiing van ongeveer 1000ha land zorgen, bij
het project betrokken. Water Users Associations worden
verantwoordelijk voor het onderhoud van deze kanalen.
Er zijn vier nieuwe coöperaties van vrouwen bij het project
betrokken. Elk van deze ontvangt een treadle pump voor
de bevloeiing. Per coöperatie worden twee leden getraind om de pomp te onderhouden en
repareren. Voorlichting wordt gegeven over beter watergebruik, moderne teeltmethoden en
vermarkting van de producten, waarvan een eenvoudig marktinformatiesysteem onderdeel is.
Ook worden kwaliteitszaaigoed en meststoffen verstrekt. De levensstandaard van deze vrouwen
en hun gezinnen kan op deze manier ﬂink worden verhoogd.
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 kalkoenen, of het kweken van vis in aangelegde vijvers, een inkomen kunnen verwerven. De
verantwoordelijke organisatie regelt altijd een goede veterinaire begeleiding en een verzekering
tegen overlijden van met name koeien, die duur zijn in aanschaf.
India
Het Centre for the Development of Rural Women, CDRW (16-11) in het Krishnagiri district van Tamil Nadu, vroeg onze steun
voor een groep van 20 weduwen. De vrouwen behoren tot de inheemse bevolkingsgroepen van de Malayalis en de Irulaas, die
in de Jawadhu Hills wonen. Ze vangen ratten, slangen, vogels en vissen en verzamelen
hout om in hun onderhoud te voorzien. Deze
activiteiten worden uit milieuoverwegingen
steeds meer verboden. Daarbij hebben weduwen het in India nog eens extra moeilijk.
Er hangt een waas van noodlot om hen heen.
Ze worden daarom gemeden en hertrouwen
is er niet bij, zeker niet als ze de erfenis van
Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest
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haar man in de familie moet houden. Na consultatie van de vrouwen besloot CDRW hen
te helpen met het opzetten van bijenteelt en
honingproductie en het fokken van konijnen.
Ze hebben wel ervaring met deze activiteiten,
maar geen geld om daarin te investeren. Honing is een geliefd product en konijnenvlees
is een delicatesse. CDRW begeleidt het hele
proces en de veterinaire verzorging is gratis.
Ook zet CDRW zich in om de weduwen te
adviseren over en te begeleiden bij het aangaan van een nieuw huwelijk, meestal met
een weduwnaar. Op aandringen van de DWG
heeft men dit onderwerp tot een belangrijk
speerpunt van de voorlichting gemaakt. Uit het verslag van CDRW bleek, dat alle vrouwen in
staat waren geweest om het voorschot terug te betalen uit hun verdiensten. Met dit geld wordt
de volgende groep van 20 weduwen geholpen.
India

Met de Indiase organisatie Jawahar Rural
People’s Development Organisation,
JRPDO (16-37) in het Tiruvannamalai district
van Tamil Nadu, hebben we al sinds 2009
contact. In 2012 werd een uitgebreid driejarig voorlichtingsprogramma afgesloten,
waarbij 1500 vrouwen en 1000 tienermeisjes en ook 1000 jongens waren betrokken. In
2013 en 2014 steunden we groepen vrouwen
bij het gaan kweken van kalkoenen voor de
verkoop. Deze programma’s waren heel succesvol. Begin 2016 vroeg men opnieuw onze
steun voor een groep vrouwen, die schapen
wilden gaan fokken. Bij het grondig bestuderen van het projectplan bleek dit voorstel
minder geschikt. Het zou veel te lang gaan duren voor de gedane investering kon worden terugverdiend, een wachttijd die de vrouwen zich niet konden veroorloven. Op voorstel van de DWG
en in overleg met de vrouwen, richtte men zich op het kweken van kippen voor de verkoop.
Dit is een veel eenvoudiger en sneller procédé. De vrouwen kunnen op hun eigen erf de kippen houden. Ze maken zelf een klein afdak met gaas er omheen om de kippen te beschermen.
Veterinaire zorg is geregeld. Ook bij andere projectpartners hebben we gezien, dat deze opzet
succesvol is om vrouwen en hun gezinnen een extra bron van inkomsten te geven.
Kenia
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In 2014 steunden we een drinkwaterproject
van de organisatie Journey African Youth
and Development Organization, JAAP
(16-132). Vier bovengrondse waterbronnen
werden hersteld en met metselwerk goed afgeschermd tegen rondlopende dieren. Ook
diende men in 2014 een aanvraag in voor de
aanleg van een aantal vijvers, waarin de lokale bevolking vis zou kunnen kweken voor
eigen gebruik en verkoop. Wij hebben dat
verzoek toen niet ingewilligd, omdat we eerst
wilden zien hoe men het drinkwaterproject
Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest

zou uitvoeren. We kregen daar heel goede informatie over, met foto’s. In 2015 kwam opnieuw
het verzoek voor de aanleg van zes vijvers. De organisatie wist ons ervan te overtuigen, dat de
bevolking gewend is vis te eten en dat de lagere prijs die voor de kweekvis zal worden gerekend, de verkoop zal stimuleren. We zegden een bijdrage toe voor de aanleg van twee vijvers,
om eerst daarvan de resultaten af te wachten. Uit het verslag en de foto’s bleek dat het project
heel succesvol was. In elke vijver mogen 16 deelnemers vissen. Een vertegenwoordiger van JAAP
ondersteunt de gebruikers bij het op de juiste manier geven van voer aan de vissen en het onderhoud van de vijvers.
Bij de lokale bevolking groeit de vraag naar vis, wat voor de noodzakelijke inname van eiwitten
belangrijk is. De deelnemers kopen met het verdiende geld noodzakelijke etenswaren en andere
zaken aan die voor hun gezondheid belangrijk zijn. Ook verhoogt de handel in vis hun sociale
status binnen de gemeenschap.
In 2016 kwam het verzoek om steun om ook de overige vier geplande vijvers aan te kunnen
leggen. Zij komen in andere dorpen, om van afzet verzekerd te zijn. Gezien het succes van de
eerste twee vijvers besloten we dit verzoek te honoreren.
Kenia
In het noorden van Kenia woont en werkt
Miriam Winkel in het leefgebied van de Samburu. De Samburu zijn van oorsprong nomaden, die leven van hun vee: koeien, schapen,
geiten en kamelen. De ouderen zijn meestal
analfabeet, maar de jongeren willen naar
school en een ander leven gaan leiden. Miriam, die jaren in Soest heeft gewoond, richtte de stichting SEED Samburu (16-80) op,
die bewoners van het gebied ging bijstaan in
hun ontwikkeling. Ze zorgde, met hulp van
fondsen uit Nederland, voor de oprichting
van scholen, de aanleg van waterputten en
de stimulering van veehandel. Heel belangrijk was ook de voorlichting en bewustwording van de bevolking. De DWG steunde
haar werk een aantal keren en een aantal jaren geleden bezocht Miriam ook Soest, waar ze de leerlingen van het Griftland bedankte voor
hun actie voor SEED Samburu.
De politieke situatie veranderde echter. In 2013 werd Kenia opgedeeld in 47 counties. Ook
de bewoners van Samburu County konden hun eigen leiders kiezen. Omdat echter de meeste
kiezers ongeletterd waren en geen idee hadden hoe een county werkt, wat er van de leider verwacht wordt en wat de budgetten zijn, kwamen er mensen aan de macht die misbruik maakten
van deze onwetendheid. Veel gebieden gingen erop achteruit, in plaats van vooruit. Zelfverrijking en corruptie waren bepaald geen uitzondering. Verschillende gemeenschappen zochten
steun bij SEED Samburu om voorgelicht te worden over hun rechten en om zo de volgende keer
een betere keus te kunnen maken. Dit is risicovol werk, omdat de leiders hun positie niet graag
ondermijnd zien. SEED Samburu werkt samen met The East African Centre for Law & Justice.
Naarmate er meer informatie kwam werd de bevolking steeds kritischer. Uiteindelijk leidde dit
ertoe dat men besloot om een petitie in te dienen om de leider van de County af te zetten en
kwalijke praktijken als uithuwelijken en vrouwenbesnijdenis aan de kaak te stellen. Dit voor
Kenia unieke proces is in gang gezet. Het vergt een lange adem, ook omdat er uiteraard veel
tegenwerking en obstructie is van de zittende machthebbers. Men wil echter het proces doorzetten. Eind januari 2017 staat de petitie gepland bij de rechtbank. De hele procedure kost natuurlijk geld. We besloten, na uitvoerige overweging, een bijdrage te leveren aan dit belangrijke
proces. Ook al omdat het aan de basis ligt van de zeggenschap van de Samburu over hun eigen
leven en ontwikkeling. Op onze ontmoetingsavond in november kregen we vanuit de praktijk
inzicht in het grote belang van dit primaire mensenrecht.
Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest
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VISIE OP 2017

In ons jaarverslag over 2015 spraken we over
een toenemend aantal asielzoekers, ook uit
Afrikaanse landen. In 2016 zette deze tendens door. Na het sluiten van de route via
Turkije en Griekenland werd de toestroom
vanuit Noord-Afrika weer veel groter. De uitgaven, die aan de opvang van asielzoekers
worden besteed, gaan ten koste van het
budget voor ontwikkelingssamenwerking.
Nu al beslaan deze een kwart van het totaal.
Daarnaast gaat ook nog eens tien procent
van het ontwikkelingsgeld naar bedrijven
die investeren in arme landen. Voeg daarbij
de bezuinigingen die doorgevoerd moesten
worden op ontwikkelingssamenwerking, dan
is het begrijpelijk dat het ministerie, om efﬁciënter te kunnen werken en versnippering
tegen te gaan, de focus legde op veel minder
landen en minder onderwerpen dan voorheen. De vier speerpunten zijn nu: water,
voedselzekerheid, seksuele en reproductieve
rechten en veiligheid en recht. In plaats van
33 landen kwamen nog maar 15 landen in
aanmerking voor Nederlandse hulp. Minister Ploumen moest achteraf wel toegeven
dat bijvoorbeeld de hulp aan Burkina Faso te
snel was afgebouwd, terwijl het wel aan alle
criteria voldeed (Trouw 6 oktober). Om die
reden wordt de hulp aan Indonesië, Kenia en
Ghana nog tot 2020 voortgezet. In januari
2017 kwam de minister, geheel in lijn met
het nieuwe beleid, meteen in actie toen de
nieuwgekozen Amerikaanse president Donald Trump, met één pennenstreek het fonds
van 600 miljoen voor voorlichting over reproductieve rechten en moeder-en kindzorg,
schrapte. De minister probeert nu dit fonds
met hulp van andere (internationale) donoren te vullen.
Wereldwijd staan de ontwikkelingen niet stil,
ook niet in de arme landen. In India bouwt
de steenrijke Mukesh Ambani aan een landelijke dekking met telecommasten voor het
goedkoop beschikbaar komen van breedband internet via de mobiele telefoon. In
Kenia worden 365 windturbines gebouwd in
het zeer winderige noorden bij de plaats Sarima. Dit windmolenpark moet stroom gaan
leveren aan een miljoen huishoudens (Trouw
13 september). Ook in Kenia wordt een systeem opgebouwd waarbij mensen op hun
mobieltje geld kunnen sparen voor dokters-
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bezoek. Dit spaarmodel heet M-Tiba. Alleen
in de kliniek kan dit account aangesproken
worden. In Kenia is mobiel betalen de gewoonste zaak van de wereld, 22 miljoen Kenianen maken gebruik van dit systeem,dat
M-Pesa heet.
Zaadveredeling is heel belangrijk om boeren
vooruit te helpen. Een bedrijf als East-West
Seed werkt in de regio en richt zich vooral
op kleine boeren. Men geeft trainingen en
maakt gebruik van de feedback die boeren
geven. Ze hebben daar meer aan dan aan
de grote zaadbedrijven als Dow en Monsanto, die genetisch gemanipuleerde zaden en
kunstmest verkopen. De Bill & Melinda Gates
Foundation werkt graag met deze bedrijven
samen. Er is trouwens wel kritiek op de wereldwijde weldoener Gates. In zijn eentje bepaalt hij waaraan het geld besteed zal worden, dat hij met zijn bedrijf via voordelige ‘tax
rulings’ weet te verdienen: ‘Superﬁlantroop
heerst als absolute monarch’(Volkskrant 3
februari). Zijn donatie van 100.000 kippen
bijvoorbeeld wordt door het Keniaanse ontwikkelingsfonds KCDF afgekeurd: iedereen
heeft al een paar kippen, die zelf hun kostje
opscharrelen en daarmee geen geld kosten
aan de boeren. Nog meer kippen erbij doet
de vleesprijs inzakken.
Op andere plekken zoals in Goma, Oost-Congo, waar na de genocide in Rwanda 2 miljoen
Rwandezen hun toevlucht zochten, streken
onmiddellijk vele hulporganisaties neer. Nu
zijn het er nog steeds meer dan 150, die grotendeels zelf bepalen wat er moet gebeuren.
Zij betalen hun medewerkers meer dan de
lokale overheid zich voor haar werknemers
kan veroorloven. Daarom lukt het deze overheid niet om met gekwaliﬁceerde mensen
haar eigen beleid te gaan voeren (NRC 17
februari).
Uit het voorgaande wordt duidelijk hoe belangrijk het is, dat de lokale overheden zelf
kunnen gaan bepalen wat er moet gebeuren,
daartoe in staat gesteld door inkomsten uit
economische ontwikkeling en een eerlijker
belastinghefﬁng op de inkomsten van lokaal
producerende internationale bedrijven. Minister Ploumen heeft daarom het initiatief
genomen voor heronderhandeling van de
belastingverdragen met 23 landen (Trouw 8
februari).
Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest
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FINANCIËN

Volgend 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
draagvlak binnen de gemeente en ook deels
daarbuiten. Het grote aantal aanvragen laat
zien hoe nuttig ons werk nog steeds is. De
steun die we van verschillende kanten krijgen
is een krachtige stimulans om door te gaan.
In 2016 bedroegen onze inkomsten bijna
€ 34.000. Een heel mooi resultaat. Het bedrag is lager dan in 2015, toen de inkomsten
aardig werden opgekrikt door een eenmalige gift van € 15.000. Ons ‘basisinkomen’
schommelt zo tussen de 30 à 35 duizend
euro per jaar. Aan de uitgavenkant zien we in
2016 een besteding van ruim € 59.000 Dit
grote verschil tussen inkomsten en uitgaven
heeft te maken met het feit, dat de betaling
voor de bouw van de tweede verdieping en
het dak op de Charles Lwangaschool (11-51)
net niet meer voor het einde van 2015 kon
worden gedaan. In januari 2016 heeft deze
plaatsgevonden.
De fondswervingsactie, die traditiegetrouw tegelijk met het uitkomen van het
jaarverslag wordt gevoerd, stond dit jaar in
het teken van de bouw van een moeder- en
kindkliniek in Ivoorkust (15-146). De actie
bracht € 3.798 op.
In november 2015 kregen we op de Soester
POWER Beursvloer informatie over het Rabo
Foundation Medewerkersfonds. Medewerkers van de bank leggen elke maand een
klein bedrag in, waarmee ontwikkelingsprojecten op het terrein van onderwijs en sanitatie worden gesteund. We deden met succes een beroep op dit fonds voor de bouw
van een waterput met handpompinstallatie
in Oeganda (15-145). Het fonds verstrekte
ons de benodigde € 4.000.
De jaarlijkse actie van de tweedeklassers van
het Griftland College stond in het teken
van de bouw van latrines bij een school in
Ghana (16-57). De leerlingen gingen op de
laatste dag voor de herfstvakantie in Soest,
Baarn en Spakenburg weer de straat op om
geld te verdienen voor dit doel. De goede
voorbereiding en enthousiaste uitvoering
brachten dit keer ruim € 5.600 op.
Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest

Opnieuw een prachtig resultaat, waarvoor
we de docenten en leerlingen hartelijk bedanken.
De bijdrage van de Gemeente Soest vormt
nog steeds een zeer belangrijke pijler onder
ons werk. Als het Gemeentelijke Platform
voor Ontwikkelingssamenwerking worden we
al meer dan 25 jaar vanuit het Raadhuis gesteund. In de programmabegroting 20172020 van de gemeente, staat de bijdrage
aan de DWG opgevoerd onder het onderwerp ontwikkelingssamenwerking. Dit ondersteunt de continuïteit van ons werk. Het
feit, dat de gemeente ons 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 (1340) gevuld met een bijdrage van € 2.000.
Een van onze donateurs heeft deze taak voor
een aantal jaren op zich genomen.
Voor de afbouw van de Charles Lwangaschool in Kampala ontvingen we in 2016 nog
een persoonlijke bijdrage van € 500.
In het kader van een notariële schenking ontvingen 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
echter ook al onze 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.
Wij willen hier nogmaals vermelden, dat de
Stichting Derde Wereldgroep Soest door de
belastingdienst is erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling, kortweg ANBI.
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Dit houdt in, dat uw gift meetelt 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 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.
Tot slot vermelden wij, dat we onze spaarrekening bij de Credit Europe Bank hebben
opgeheven. Het rentepercentage werd tot 0
teruggebracht, dus aanhouden van deze rekening had geen functie meer. Overigens is
het ons beleid om de inkomsten snel aan de
projecten te besteden en streven we er niet
naar om grote reserves op te bouwen.
6

BESTUURSACTIVITEITEN

Op 4 januari was de DWG vertegenwoordigd op de geanimeerde nieuwjaarsreceptie
van de gemeente.
Op 18 februari troffen de bestuursleden en
de bestuurs-ondersteuners, samen met hun
partners, elkaar ten huize van onze voorzitter. Samen met zijn vrouw Janneke serveerde
hij ons een voortreffelijke maaltijd.
Op 1 april verscheen het jaarverslag over
2015. Tegelijkertijd met het uitkomen van
het jaarverslag werd een giro-actie gevoerd
voor de bouw van een moeder- en kindkliniek in Soubré, Ivoorkust. Met de opbrengst
van deze actie kon de gevraagde bijdrage
aan dit project worden geleverd.
Op 25 augustus was de nieuwe voorzitter
van de Wereldwinkel Soest, de heer Martin
Wiedijk, op bezoek bij de DWG. Het was een
vruchtbare wederzijdse kennismaking, waarbij ook de mogelijkheden tot samenwerking
op bepaalde punten aan de orde kwamen.
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Op 11 oktober ontvingen drie bestuurs-leden Auke Idzenga, leider van de organisatie
AIDFI op de Filippijnen. Auke, die een congres
in Berlijn had bijgewoond, bezocht uiteraard
zijn ouders in Nederland en had even tijd voor
de DWG. Hij vertelde enthousiast, dat het
heel goed gaat met de organisatie, die zich
vooral toelegt op de introductie, productie
en installatie van de Rampomp. Een pompsysteem dat water vanuit een lager gelegen
rivier omhoog de bergen in pompt, louter op
kracht van het stromend water. AIDFI krijgt
veel opdrachten, ook internationaal en heeft
inmiddels zo’n 60 mensen in dienst.

Annemarieke, Auke,

Erica

Willem

Op 14 oktober verzamelden verschillende
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
€ 5600,-. Dit geld was bestemd voor de bouw
van latrines bij een school in Ghana.
Op 7 november bezocht een bestuurslid
de POWER Beursvloer in de Stayokay aan de
Bosstraat. POWER staat voor Platform voor
Ondernemen, Werk, Educatie en Resultaat.
Deze organisatie wil mensen, bedrijven en
organisaties bij elkaar brengen. Op de beursvloer konden deelnemers op een snelle manier met elkaar kennis maken en eventueel,
met gesloten beurzen, goederen en diensten
uitwisselen. Er werd een poster gepresenteerd waarop werd vermeld, dat de DWG een
aanvraag bij het Rabo Medewerkersfonds zag
gehonoreerd. Ook was er een interview met
Radio Soest over dit onderwerp.
Op 23 november organiseerden we de
jaarlijkse ontmoetingsavond. In hoofdstuk 7
daarover meer.
Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest
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VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

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. Samen met het verschijnen
van het jaarverslag wordt er altijd een bepaald
project in het zonnetje gezet en worden daar
fondsen voor geworven.
De gemeente Soest vraagt van ons om zowel
de inhoudelijke als de ﬁnanciële verantwoording vóór 1 april in te leveren om in aanmerking te kunnen 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.
Rond de herfstactie van het Griftland College
is er ook altijd veel publiciteit in de pers. Vooraf
wordt melding gemaakt dat de actie eraan komt,
vaak vergezeld van foto’s van het jaar daarvoor,
en na aﬂoop verschijnen er leuke verhalen met
foto’s over de enthousiaste leerlingen, die geld
verdienen voor het project van de Derde Wereldgroep. De Soester bevolking kan zo zien wat
de DWG zoal doet en dat jonge mensen zich
daarvoor willen inzetten. De leerlingen worden
vooraf uitgebreid voorgelicht over de inhoud
van het project en de situatie van het land waar
het speelt. In al die jaren dat deze actie wordt
gehouden hebben al duizenden leerlingen meegekregen waar ontwikkelingssamenwerking op
basaal niveau voor staat.
Een belangrijke activiteit op het gebied van
voorlichting aan een breder publiek is het organiseren van onze ontmoetingsavond
voor donateurs en belangstellenden, traditiegetrouw in de aula van het Griftland College.
Op 25 november mochten we, naast vele
trouwe gasten, wethouder Jannelies van Berkel
begroeten. Na het welkomstwoord van onze
voorzitter overhandigde Lize van den Berg,
stafdocent VWO op het Griftland College, de
cheque met de opbrengst van de herfstactie
van de tweedeklassers.
Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest

De focus van de avond lag dit keer op twee belangrijke thema’s: Mensenrechten en Millenniumdoelen. In 1948 werd door de Verenigde
Naties de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens opgesteld. Willie Pronk werkte jarenlang bij HIVOS als beleidsmedewerker
mensenrechten. Na haar pensionering verbleef
ze elk jaar zes maanden in Kenia om NGO’s, die
actief zijn op het gebied van mensenrechten, te
ondersteunen. Ze vertelde ons welke rechten in
de praktijk het belangrijkst zijn en dat bewustwording van de bevolking cruciaal is. Een kleine
groep leraren slaagde erin om via de scholen
een landelijk netwerk op te bouwen van bevlogen mensen, die hun leerlingen en later ook
groepen uit de samenleving, de beginselen van
participatie en zelfstandig denken bijbrachten.
In de loop der jaren is er in Kenia veel vooruitgang op dit terrein geboekt.
Na de pauze, waarin de Soester Wereldwinkel onder meer kerstkaarten en heerlijke chocola verkocht, was het thema Millenniumdoelen aan de orde. Deze werden in 2000 door
de VN opgesteld en gaan o.m. over het wereldwijd halveren van extreme armoede, alle
kinderen naar school en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er is sinds 2000 wel degelijk
vooruitgang geboekt, maar helaas niet overal
even sterk. Dit kwam naar voren in Ton van
der Lee’s documentaire De Belofte, waar we
het moeizame leven van drie jonge mensen
uit Ghana konden volgen. Overigens zijn er
in 2015 alweer 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld, die in 2030 gehaald
moeten zijn.
We kijken terug op een boeiende en inspirerende avond (zie ook het verslag op onze website).
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.
Het jaarverslag, de uitnodiging voor de jaarlijkse avond, persberichten over de DWG en
andere interessante informatie, worden op
de site gezet.
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JAARREKENING 2016
Inkomsten

€

Uitgaven

Donaties
Giften
Giro-actie
Griftlandactie

4.667,00
3.655,50
3.798,00
5.610,00

BOSS
SWEET

India
India

Charles Lwangaschool
Escola de Rua
ODP
St. Kinderhulp Gambia

Oeganda
Mozambique
Sierra Leone
Gambia

La Voie de l’ Espoir
Heritage CH. Found
EACO

Ivoorkust
Ghana
Oeganda

6.000,00
6.000,00
4.000,00

WISE
CDRW
JRPDO
JAAP

Somalië
India
India
Kenia

1.748,10
1.250,00
1.000,00
1.750,00

SEED Samburu

Kenia

Rabo Foundation
Bijdrage gem. Soest
Rente

4.000,00
12.153,00
68,92

€
1.300,00
1.900,00
25.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00

500,00

Directe bankkosten

179,95

Totaal besteed aan projecthulp

57.628,05

Voorlichting
Uitvoeringskosten
Subtotaal

33.952,42

1.037,64
1.087,80

Subtotaal

59.753,49

Saldi per 01-01-2016

Saldi per 31-12-2016

ING
Rabobank
Spaarrek.

ING
Rabobank

5.201,29
10.444,40
17.687,97

887,50
6.645,09

33.333,66
Totaal

67.286,08

7.532,59
Totaal

67.286,08

€

BEGROTING 2017
Inkomsten

€

Uitgaven

Donaties/giften/acties
Bijdrage gem. Soest

20.000,00
12.153,00

Nieuwe projecten

30.000,00

Totaal projecten

30.000,00

Voorlichting
Uitvoeringskosten
Subtotaal
Saldototaal 01-01-2017
Totaal
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32.153,00
7.532,59
39.685,59

1.000,00
1.000,00

Subtotaal

32.000,00

Saldototaal 31-12-2017
Totaal

7.685,59
39.685,59

Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest

De DWG in de MEDIA
Gooi & Eemlander
12 april 2016

Soester Courant
13 april 2016
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SoestNu
13 april 2016

Soester Courant
12 oktober 2016
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Soester Courant
19 oktober 2016
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SoestNu
19 oktober
2016

22

Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest

De Gooi- en Eemlander 8 november 2016

Jaarverslag 2016 Derde Wereldgroep Soest
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Soester Courant 16 november 2016

Wereldwinkel nieuwsbrief nov. 2016
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Soester Courant
23 november 2016
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Willie Pronk
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