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1   INLEIDING

Natuurrampen .......
       Oorlogen .........
              Ontwikkelingssamenwerking .......
                     Microkredieten .........
    
Dagelijks komen we deze woorden in de publiciteit 
tegen. In wat voor wereld leven wij?

De kunst is om het negativisme te doorbreken en een 
positieve bijdrage te leveren aan het welzijn in deze wereld. 
De Derde Wereldgroep Soest levert daartoe bescheiden 
– maar voor de betrokkenen belangrijke – bijdragen. In 
dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het 
gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. De projecten 
die wij steunen spelen daarin een prominente rol. 

Bij de beoordeling van de projectaanvragen wordt steeds 
meer de nadruk gelegd op ontwikkelingssamenwerking. 
Intensief contact met de lokale organisaties maakt het 
mogelijk om kritische vragen te stellen over de effectiviteit 
en duurzaamheid van het project. Zijn bijvoorbeeld 
de geschetste afzetmogelijkheden van geproduceerde 
goederen en gefokte dieren realistisch? Welke rol speelt 
de organisatie daarbij en welke bijdrage levert de (lokale) 
overheid bij het scheppen van randvoorwaarden? In 
dialoog met de aanvragende NGO kunnen dikwijls 
plannen worden bijgesteld om ze nog meer kans van 
slagen te geven.  

Bij de veel toegepaste microfinanciering is het de bedoeling 
om met de aflossing van de lening, in geld of in natura, 
een volgende groep deelnemers te helpen. Onze vraag 
is dan: hoe goed werkt dit systeem? Zijn de deelnemers 
voldoende in staat om de lening terug te betalen en wat 
kan de NGO doen om dit te bevorderen? 

Kennisuitwisseling -zonder tussenschakels-  blijkt een 
belangrijk element voor het succesvol verloop van de 
projecten. Het directe contact, via uitgebreide e-mail 
uitwisseling, schept een band en maakt de projecthulp 
persoonlijk. 

In wat voor wereld leven wij?
Wij leven in een wereld waar veel ellende is maar waar ook 
heel hard gewerkt wordt om stap voor stap verbetering in 
de leefsituatie in de Derde Wereld te brengen. Wij zijn er 
trots op dat u ons in staat hebt gesteld onze belangeloze 
inzet in het afgelopen jaar voort te zetten. 
Onze taak is niet alleen geld inzamelen, maar ook de noden 
van de mensen in de Derde Wereld onder uw aandacht te 
brengen. Het is hartverwarmend dat ook jonge mensen, 
leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in Soest, 
zich inzetten voor de allerarmsten.
De Derde Wereldgroep Soest dankt de vaste donateurs 
en de schenkers van giften. Ook zijn wij de Gemeente 
Soest erkentelijk voor haar jaarlijkse bijdrage, een be-
langrijke steun voor ons werk. Daarnaast zegde Impulsis 
ons opnieuw een bijdrage toe voor een flink aantal 
projecten. 

Alle betrokkenen hartelijk dank voor hun inzet, morele 
steun en bijdragen.
Wij hopen ook in 2010 weer op u te mogen rekenen! Elke 
nieuwe donateur is welkom.

Door de toename van het werk is uitbreiding van het 
bestuur gewenst. Als u een actieve rol in de DWG wilt 
spelen, dan horen we dat graag. 

Jan Bik 
Voorzitter Derde Wereldgroep Soest 

2. BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

In 2009 werden negen bestuursvergaderingen gehouden met daaraan voorafgaand een vergadering van de projectcom-
missie. In verband met de verzending van het jaarverslag naar alle contactadressen werd in april een “postkamer”georga-
niseerd. 
Tijdens de bestuursvergadering van 26 augustus namen we afscheid van ons bestuurslid Elske van Gorkum. Grote veran-
deringen in haar werksituatie eisen haar volledige aandacht op. Elske, die tien jaar lang deel uitmaakte van ons bestuur, 
was door haar werk bij ICCO bij uitstek deskundig op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Bij de beoordeling van 
projectaanvragen kwamen haar kennis en ervaring in het veld uitstekend van pas. Wij zullen haar deskundige inbreng mis-
sen, maar kunnen in specifieke gevallen nog steeds een beroep op haar kennis doen.

Per 31 december 2009 bestond het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest uit de volgende leden:

Bestuur  Ondersteuning
Jan Bik voorzitter/projectcommissie Betty Krook contacten gemeente Soest
Bernadette Postma secretaris Wim Mann  website/perscontacten
Erica Hoksbergen penningmeester/projectcommissie Hans Scholte vormgeving
Marian Dubourcq algemeen Theo Sluis contacten Soesterberg
Annemarieke Koch projectcommissie Willem Voorhout transporten
Gerrit Leeflang notulen/adressenbeheer
Jaap den Oude technisch beheer/fotoarchief
Leo Weusten public relations
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3.  PROJECTEN

Projectaanvragen

In 2009 zagen we een sterke toename van het aantal projectaanvragen. Steeds vaker speelt onze website daarbij een rol. 
De beoordeling van de bijna 150 aanvragen die we ontvingen, kostte de projectcommissie veel tijd. 
In totaal werden 25 projecten goedgekeurd en gefinancierd, een recordaantal. 

Aard van de projecten

De projecten die we in 2009 ondersteunden kunnen globaal ingedeeld worden in vijf categorieën, waarbij binnen een 
project soms van overlap sprake is: 

 •   Produceren en verkopen van goederen om een inkomen te verwerven
 •   Houden van (klein)vee voor de productie van melk, vlees, eieren etc.
 •   Kweken van groente, fruit, bloemen e.d. voor de verkoop en eigen gebruik
 •   Onderwijs en scholing
 •   Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie

Produceren en verkopen van goederen

PSYS, Chittoor District, India
Met deze organisatie hebben we al een aantal jaren contact. Twee keer eerder steunden we 
het project, waarbij vrouwen een kleine lening krijgen om materialen en gereedschappen te 
kunnen aanschaffen voor werkzaamheden zoals het maken van schaaltjes uit palmbladeren, 
takkenbezems, het borduren van linnengoed en sari’s, het houden van een koe e.d. In 2009 
was onze bijdrage bestemd voor 20 vrouwen die voor zichzelf wilden beginnen met het 
naaien van kleding en huishoudtextiel, waarmee ze al ervaring hadden. Voor de aanschaf 
van een naaimachine en lappen stof om een start te kunnen maken was een totaalbedrag 
van € 2000,- nodig. Impulsis droeg daaraan de helft bij.

NETHRA Society, Chittoor District, India
Nethra benaderde ons in 2007 voor de ondersteuning van “gypsies”, een tribale bevol-
kingsgroep, die helemaal onderaan de sociale ladder staat. Normaal gesproken leiden deze 
mensen een nomadisch bestaan, maar met hulp van Nethra konden zij gebruik maken 
van speciale overheidsfaciliteiten. Zij kregen stukjes grond toegewezen waar ze zich kon-
den vestigen, in z.g. “Shikharis Colonies”. De overheid zorgt voor eenvoudige huisvesting. 
Een inkomen verwerven is echter moeilijk. Om naast het seizoenswerk in de landbouw 
meer financiële armslag te krijgen hielp Nethra een vijftal vrouwengroepen in verschillende 
dorpen met het gaan maken en verkopen van kunstbloemen. Deze bloemstukjes en bloe-
menslingers zijn in India erg gewild. Nethra zorgde voor de training van de vrouwen en de 
eerste aanschaf van materialen. 
Het project bleek succesvol: de vrouwen leerden gezamenlijk inkopen, calculeren, geld 

reserveren voor de volgende aanschaf van materialen en de goederen aan de man brengen. Hun status in de dorpen steeg 
daardoor. In 2009 wilde Nethra het project uitbreiden naar vrouwengroepen in drie andere dorpen. Deze liggen ver ge-
noeg weg om geen concurrentie voor de eerste groepen te vormen. Voor de training en aanschaf van materialen voor de 
in totaal 60 deelnemende vrouwen was een bedrag nodig van € 1300,-. Ook hier droeg Impulsis de helft bij.

SWD, Society for Women’s Development, Tiruvannamalai District, India
Het zelf maken van etenswaren en snacks voor de verkoop is een eenvoudige manier voor 
ongeschoolde vrouwen om geld te verdienen. Het gaat om allerlei hapjes van rijst, bonen, 
groente, kippenvlees, fruit e.d. , die de vrouwen verkopen op een z.g. “pushcart”- een hou-
ten bak, gemonteerd op een paar oude fietswielen. In India is deze manier van straatver-
koop heel gebruikelijk. SWD ging in eerste instantie met 30 vrouwen aan de slag om ze te 
trainen in allerlei praktische zaken, die bij het maken en verkopen van de snacks belangrijk 
zijn. Ze kregen daarna een lening om ingrediënten te kopen en wat keukengerei voor het 
klaarmaken van de producten. Daarmee was een bedrag van € 1700,- gemoeid. 
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NEST, Need-based Educational Service Trust, Kanyakumari District, India
In Arumanai, waar NEST is gevestigd, was eind jaren 70 de ‘dropout’ van arme schoolkinderen tussen 6 en 14 jaar hoog. 
Kinderarbeid in de steenfabrieken en andere bedrijven nam sterk toe. John Rose, een van de eerste afgestudeerden uit 
Arumanai, trok zich de situatie van deze kinderen aan en richtte in 1985 een school op voor basis- en voortgezet onderwijs 
voor kinderen van dagloners en arme boeren. De school telt nu 300 leerlingen. De moeders van de kinderen zijn zeer 
betrokken bij het onderwijs. Er zijn maandelijks bijeenkomsten en er is een spaarprogramma. Na veel discussie kwam men 
met het idee om in het schoolgebouw een winkeltje op te zetten, waar de leerlingen drinken, snacks en schoolbenodigd-
heden kunnen kopen. Ook was er behoefte aan een kopieer- en internetservice. Met het runnen van de winkel hebben 20 
vrouwen een bijverdienste. De winkelruimte is via de straat toegankelijk, waardoor ook andere klanten er gebruik van kun-
nen maken. De vrouwen maken zelf de snacks en de administratrice van de school is verantwoordelijk voor de inkoop en 
de boekhouding. De school stelt gratis een computer met printer beschikbaar. Voor de aanschaf van een kopieerapparaat, 
inkoop van schoolspullen en wat keukengerei was een bedrag van € 1400,- nodig. 

SNEGAM, Kanchipuram District, India
De Derde Wereldgroep Soest heeft al eerder met deze organisatie samengewerkt. In 2008 werd aan 20 vrouwen een 
lening verstrekt om een kleine nering op te zetten, zoals de verkoop van groente, fruit, gedroogde vis, gekookte eieren 
e.d. In 2009 vroeg men onze steun voor een groep van 28 voormalige “cobblers”. Dit zijn wat men met een oud woord 
schoenlappers noemt. Ze hebben een zeer lage status omdat ze met de huid van dode dieren werken, wat als onrein wordt 
beschouwd. Omdat tegenwoordig schoenen nog nauwelijks worden gerepareerd, moeten deze mensen nu omzien naar 
ander werk. 
In overleg met SNEGAM heeft men besloten tot de productie van terracotta voorwerpen zoals waterkannen, bloempotten, 
speelgoed en godenbeeldjes. De kleiproducten worden in simpele houtvuren gebakken. Voor de aanschaf van mallen, klei 
en verf is een voorschot nodig. 
Daarnaast wil men een groep van 22 Dalit vrouwen helpen met het opzetten van een handel in tamarinde. Tamarinde-
vruchten kunnen vier maanden per jaar worden geoogst. Ze worden van zaden ontdaan, gedroogd en verpakt. Omdat ze 
op deze manier langer houdbaar zijn kunnen de vrouwen op goede marktcondities wachten voor de verkoop. In Indiase 
gerechten wordt veel tamarinde gebruikt. Voor beide projecten gezamenlijk droeg de DWG € 1450 bij. 

Padma Mahila Mandali, Kadapa District, India 
In India wordt in de bouw veel gebruik gemaakt van fijngehakt steen, het z.g. “metal”. Je ziet bijvoorbeeld vaak vrouwen 
die bij wegwerkzaamheden bezig zijn met het kleinmaken van grotere stenen, om als ondergrond te dienen. Ook wordt 
dit metal bijgemengd in beton en dan gebruikt voor de aanleg van vloeren, daken etc. Meestal zijn het vrouwen die met 
de hand keien en bakstenen fijnkloppen en daarmee een inkomen hebben. 
Padma vroeg onze hulp voor een groep vrouwen van de laagste kaste, die nu in een steengroeve werken en schulden 
hebben bij een z.g. “loanshark” een gelduitlener die woekerrentes rekent. Wanneer de vrouwen zelfstandig kunnen wer-
ken, dan zijn de inkomsten voor henzelf en kunnen ze zo hun schulden afbetalen en meer verdienen. De eigenaar van de 
steengroeve heeft er geen bezwaar tegen als de vrouwen voor eigen rekening gaan werken. De vrouwen kregen een lening 
om gereedschappen zoals hamers in verschillende maten, een schep, ijzeren staven en manden te kopen en een voorraad 
stenen om mee te beginnen. De training en begeleiding van de 25 vrouwen komen voor rekening van Padma. Voor de 
materialen was een bedrag van € 1200,- nodig. 
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Houden van (klein)vee

RADS, Rural Activity Development Society, Kurnool District, India
Het aankopen van lammetjes van 2 tot 3 maanden oud om op te kweken en 
vervolgens te verkopen als ze 9 tot 10 maanden oud zijn, is voor vrouwen, die maar een 
deel van het jaar werk hebben in de landbouw, een bron van extra inkomsten. De vraag 
naar schapenvlees was in het district flink toegenomen en de prijs was goed. Naast vlees 
leveren schapen diverse producten voor medische toepassing. Zo wordt er bijvoorbeeld 
medisch hechtmateriaal uit schapendarmen gemaakt. De schapen kunnen in een een-
voudige stal bij het huis gehouden worden en in de omgeving grazen. Voor het project 
begint geeft de locale veearts de vrouwen een training en zorgt ook verder voor de 
veterinaire begeleiding. De kosten hiervoor worden door RADS betaald. 
Voor de eerste aanschaf van 100 lammetjes voor 20 vrouwen werd een bijdrage ge-
vraagd. Van de opbrengst van de verkoop kunnen de vrouwen nieuwe lammetjes kopen 
en successievelijk de lening afbetalen. Dit terugbetaalde geld vormt weer een fonds om 

de volgende groep vrouwen te kunnen helpen. Onze bijdrage was € 2300,-. 

ARMDS, Villipuram District, India
Deze organisatie richt zich sinds haar oprichting in 1985 vooral op gehandicapte volwassenen en ouders van gehandicapte 

kinderen. In haar werkgebied heeft ARMDS 135 vrouwen met een handicap getraceerd, 
die moeilijk zwaar werk in de landbouw of in de huishouding van beter gesitueerden 
kunnen doen. Het houden van geiten is voor hen een mogelijkheid om geld te verdie-
nen. Ze beginnen met pasgeboren geitjes en kweken die op tot ze na 6 tot 8 maanden 
zelf weer gaan lammeren. De vrouwen geven één pasgeboren geitje aan de volgende 
deelneemster van het project. Te beginnen met 25 vrouwen wil men op deze manier 
na drie jaar alle 135 vrouwen een kudde geiten bezorgen waarmee ze kunnen fokken 
en een deel verkopen. Voor de training en begeleiding van de vrouwen en de eerste 
aanschaf van de geiten was een bedrag van € 1300,- nodig. 

VOC Rural Development Centre, Madurai District, India
Hoewel India in menig opzicht een ontwikkeld land is, leven velen, mede als gevolg van culturele factoren, op het plat-
teland in afzondering en diepe armoede. Met name de Dalits, of onaanraakbaren, leven in barre omstandigheden. Ook al 
zijn ze Hindoe, dan nog mogen ze de tempel niet betreden en niet van openbare waterputten gebruik maken. Het liefst 
moeten ze helemaal onzichtbaar zijn. Van oudsher doen ze het smerige werk, zoals werken met dode dieren, afval en 
menselijke uitwerpselen opruimen en overledenen cremeren. In het werkgebied van VOC, rond de stad Madurai, leven per 
dorp ongeveer 5 tot 10 z.g. ‘scavenger’ families. Zij maken openbare latrines schoon en doen ander smerig werk waarvoor 
ze ‘voorbestemd’zijn. VOC wil beginnen met 25 van deze gezinnen om hen aan een extra bron van inkomsten te helpen. 
Men heeft daarbij gekozen voor het houden van varkens. De mensen zijn hiermee van oudsher vertrouwd, maar ze zijn te 
arm geworden om biggetjes te kunnen kopen. Het plan werd opgevat om voor de eerste deelnemende 25 vrouwen elk 
een set van 4 zeugen en 1 beer aan te schaffen. De biggetjes die geboren worden kunnen verkocht worden of opgekweekt 
voor vleesproductie. Met de verdiensten moet de lening worden terugbetaald. Voor de aanschaf van de sets varkens en 
het aanvullende voer voor de eerste periode was een bedrag van € 2700,- gemoeid. 

AID, Association for Integrated Development, Kadapa District, India
Koeien worden in India vooral gehouden voor de melk, waarvan de beter houdbare yog-
hurt  wordt gemaakt, die vrijwel bij elke maaltijd wordt gegeten. De voorzitter van AID 
komt zelf uit een achtergestelde gemeenschap. In overleg met de belanghebbenden en de 
plaatselijke autoriteiten heeft men voorgesteld te beginnen met het houden van melkvee 
door arme gezinnen. De eerste 16 vrouwen krijgen een koe en het eerstgeboren kalfje 
wordt doorgegeven aan de volgende deelneemsters, volgens het ‘Pass on gift’ systeem. 
De regionale veterinaire dienst zorgt voor de inseminatie van de koeien en de verdere 
begeleiding. De kosten hiervan worden door de overheid betaald. De afzet van de melk 
is goed geregeld en groenvoer is in de omgeving ruim voorhanden. De mensen bouwen 
zelf een eenvoudige stal voor het vee. Er is ook voorlichting over het aanleggen van een 
moestuin bij het huis. Dit is belangrijk voor de eigen voedselvoorziening en verkoop. Het 
gehele project kostte € 1750,-. 
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Land- en tuinbouw

CIP, Community Initiative Programme, Sierra Leone
Sierra Leone werd tien jaar lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog, die veel mensen deed vluchten. Na terugkeer 
bleken vaak hun woningen verwoest en hun bezittingen gestolen te zijn. CIP richt zich op boerengezinnen in het Yoni 
Chiefdom, die zich voornamelijk met pindateelt bezighielden. Na de oorlog was het zaaigoed erg duur geworden en geld 
om nieuwe gereedschappen en werktuigen te kopen had men niet. In 2007 richtte CIP zich tot de Derde Wereldgroep 
Soest om voor 70 boerengezinnen zaaigoed en materialen aan te kunnen schaffen. De nieuwe pindateelt en de afzet lie-
pen goed en in 2008 werden met onze hulp opnieuw 50 boerengezinnen op dezelfde manier bijgestaan. In 2009 kregen 
we het verzoek om steun voor nog eens 30 gezinnen, die zich met deze pindateelt bezighouden. Er was een bedrag van         
€ 1800,- mee gemoeid.  

AID Foundation, Filippijnen
De DWG heeft al sinds 1997 contact met deze organisatie die gevestigd is op het Filippijnse eiland 
Negros. Ontstaan uit een vakbond voor suikerrietarbeiders is AID uitgegroeid tot een centrum voor 
ontwikkeling en implementatie van duurzame technieken. Men ontwikkelt, produceert en installeert 
verschillende soorten waterpompen, wateropvangsystemen, latrines en biogasinstallaties die alle-
maal op waterkracht, zon- of windenergie of met hand- of voetkracht werken. Ook aan ecologische 
land- en tuinbouw wordt veel aandacht besteed. In het pas geopende Technopark is te zien hoe al 
deze technieken in de praktijk werken. Inmiddels heeft het AID een landelijke en zelfs internationale 
uitstraling gekregen. 
Een van de activiteiten van AID is de verwerking van citroengras, dat door boeren op moeilijk be-
reikbare plaatsen in de bergen wordt verbouwd. Uit dit gras wordt etherische citroenolie gewon-
nen, die in de voedings- en cosmetische industrie wordt gebruikt. Ook voor het hydrolaat, dat na 
distillatie overblijft, is een afzetmarkt. Tot nu toe gebeurde het distilleren, filteren en verpakken mid-
denin het kantoor van AID. Er was dringend behoefte aan een apart laboratorium, waar overigens 
ook het drinkwater voor de boeren wordt gecontroleerd. Voor de inrichting van dit laboratorium, 
binnen het gebouw van AID, en de kosten van de certificering van de olie als biologisch zuiver product, was een bedrag  
van € 3000,- nodig. 

SWLPRD, Tiruvannamalai District, India
Leprapatiënten worden in India nog steeds angstvallig gemeden. Zij leven geïsoleerd van de samenleving. Ook kinderen 
van deze patiënten, die zelf niet besmet zijn, hebben het maatschappelijk moeilijk. SWLPRD werkt al bijna 20 jaar met deze 
mensen om hen bewust te maken van hun burgerrechten en hen te helpen om gebruik te maken van overheidsvoorzienin-
gen. De voorzitter van SWLPRD is zelf kind van lepra-ouders, net als zijn vrouw. Ze bezochten de school in de leprakolonie 
die de Nederlandse pater Schlooz uit Venlo in de jaren ‘80 en ‘90 leidde in Polur. De Wereldkinderen Winkel, die jarenlang 
de ontmoetingsavonden van de DWG opluisterde, verkocht ook producten die in deze leprakolonie waren gemaakt. 
Omdat de mensen in afzondering leven en ook gehandicapt zijn, is het heel moeilijk om aan inkomsten te komen. Een 
van de manieren om toch wat te verdienen is de verkoop van bloemen. Bloemen worden in India veel gebruikt in tempels 
en op bruiloften en andere feestelijke gelegenheden. Het plan is opgevat om de patiënten bij hun huis jasmijnbloemen 
te laten kweken, die dan door hun nog thuis wonende dochters aan de man zullen worden gebracht. Na aanplant geeft 
de jasmijnstruik al na 8 maanden bloemen en dan kan er 4 jaar worden geoogst. SWLPRD neemt de marketing voor haar 
rekening. De meisjes gaan de bloemen oogsten, maken er guirlandes van en brengen ze naar de afnemers. Anderen gaan 
op de fiets naar de dorpen om daar de bloemen te verkopen. In eerste instantie worden 25 leprafamilies bij dit project 
betrokken. Voor de aanschaf van de jasmijnstruikjes, wat tuingereedschap en een fiets was een totaalbedrag van € 1300,- 
nodig. 
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Onderwijs en scholing

P.Z.P.V.S.S., Prakasam District, India
Deze organisatie, die al 20 jaar bestaat, probeert in haar werkgebied de sociaal-econo-
mische situatie van Tribals en Dalits te verbeteren. In 2007 vroeg men de steun van de 
DWG voor een onderwijsproject. Het betrof kinderen van 6 tot 14 jaar die voortijdig van 
school waren gegaan of nooit op school hadden gezeten. Schoolbezoek is vaak lastig 
omdat de kinderen moeten meehelpen geld te verdienen of thuis op broertjes en zusjes 
moeten passen als moeder aan het werk is. P.Z.P.V.S.S. is van mening dat onderwijs voor 
alle kinderen van belang is. Ze is daarom in 5 dorpen gestart met lessen van 16.00 tot 
18.00 uur. Aangepast aan de leeftijd kunnen de kinderen kennis maken met rekenen, 
lezen en schrijven en allerlei praktische zaken. De dorpsgemeenschap is zelf verantwoor-
delijk voor de uitvoering van het project. De lessen worden gratis gegeven, in de open 
lucht of in een gemeenschappelijke ruimte. De ouders worden gestimuleerd om hun 
kinderen, als ze wat bijgespijkerd zijn, naar het gewone onderwijs te sturen.  

Deze eerste opzet van het project was een groot succes. Ook ouders uit andere dorpen vroegen om dergelijke buiten-
schoolse onderwijsmogelijkheden. In 2009 heeft P.Z.P.V.S.S. tien nieuwe dorpen geselecteerd, waar het programma van 
start zou gaan. Van de benodigde € 2000,- droeg Impulsis de helft bij. De opbrengst van de giro-actie in het voorjaar, 
onder alle vrienden en relaties van de DWG, was voldoende om de andere helft te betalen.

Kati, Mali
Mali, gelegen in West-Afrika, is een zeer arm land waar de overheid echter wel probeert het onderwijs voor iedereen toe-
gankelijk te maken. Vrijwel alle kinderen bezoeken de lagere school. Een deel van hen gaat verder in het voortgezet onder-
wijs en sluit dit af met het Diplôme d’Education Fondamentale, D.E.F. Er is veel behoefte aan vaklieden voor de opbouw 
van het land en daarom legt de Malinese regering de nadruk op beroepsopleidingen voor deze leerlingen. 
De in Mali wonende Nederlander Johan Wachters is al jarenlang actief op sociaal terrein. Hij heeft, in samenwerking met 
de autoriteiten, gezorgd voor de bouw van een lagere school in Kati, vlak bij de hoofdstad Bamako. Nu zet hij zich in voor 
de bouw van een technische school, waar opleidingen zullen worden gegeven tot loodgieter, lasser, elektricien, maar ook 
voor kantoorbanen en werk in de IT sector.  De overheid zal zorgen voor minstens 30 leerlingen per klas. Wanneer zij het 
D.E.F. hebben krijgen ze van de staat een beurs voor de studiekosten. De bouw is al een heel eind op weg. In 2008 droeg 
de DWG € 2500,- bij. In 2009 was Johan Wachters op bezoek in Soest en bracht hij ons verslag uit van de voortgang van 
de bouw. Helaas is door de prijsstijging van de materialen meer geld nodig dan begroot. Toen de penningmeester van de 
Stichting Rommelmarkt ons benaderde om een bijdrage te geven voor een project waar jongeren bij betrokken zijn, dach-
ten we meteen aan de school in Mali. De Stichting Rommelmarkt, die sinds 1977 kerkelijk jongerenwerk in Soest steunde, 
is daarmee niet meer actief, maar stelt vanuit haar overgebleven fondsen incidenteel nog geld ter beschikking voor be-
paalde projecten. Het door ons voorgestelde project in Mali sprak hen aan. We mochten € 500,- ontvangen, waarvoor we 
het stichtingsbestuur hartelijk danken. 

UPCO, Urban Poor Child Organisation, Ghana 
UPCO is een z.g. Community Based organisatie, die in een armoedige wijk van Accra het 
House of Refuge runt, een centrum waar ouders en kinderen met hun problemen terecht 
kunnen. Er is een bibliotheek waarvan meer dan 800 kinderen, ook uit andere wijken, 
gebruik kunnen maken. Na schooltijd, er wordt een halve dag les gegeven, worden in het 
centrum op vier niveaus taallessen gegeven, om de kinderen bij te spijkeren en zo meer 
kansen op schoolsucces te bieden. Als uitbreiding op deze lessen wilde UPCO graag de 
kinderen kennis laten maken met het IT gebeuren. Computergebruik en het inzetten van 
DVD’s voor zowel instructie als voor spel en ontspanning, helpen de kinderen, die anders 
doelloos op straat rondzwerven, richting te geven aan hun leven. In 2009 maakte de DWG 
de aanschaf van 10 goede tweedehands computers met toebehoren mogelijk en een DVD 
speler met een TV. We kregen van UPCO de verzekering, dat de spullen dag en nacht 
goed bewaakt worden tegen diefstal. De gevraagde € 1600,- kon worden betaald uit de 

opbrengst van de voorjaars giro-actie.
Uit de rapportage van UPCO bleek, dat de nieuwe mogelijkheden grote aantrekkingskracht  hebben en dat het aantal 
bezoekende kinderen was toegenomen. Ook ouders kunnen nu beter bereikt worden met voorlichtingsfilms. Zelfs de First 
Lady van Ghana bracht een bezoek aan het House of Refuge. 
Gesteund door deze goede ervaringen stond de DWG positief tegenover het verzoek van UPCO om te helpen bij de aan-
schaf van schoolmeubilair. Tot nu toe zaten kinderen en jongeren vooral op de grond aan lage tafels, daarbij elkaar hinde-
rend met hun benen. Bovendien werden alle lessen gegeven in één grote ruimte, wat voor geluidsoverlast zorgde. Om 50 
lange banken en 50 tafels te kunnen maken en een scheidingswand aan te brengen  was een bedrag van € 4250,- nodig. 
Daarbij waren ook de kosten voor lesboeken inbegrepen.
Omdat dit nogal een fiks bedrag was, legden we het project voor aan Rob Duit van het Griftland College. Elk jaar voeren 
de tweedeklassers immers actie voor een project van de DWG. Het idee ‘leerlingen voor leerlingen’ sprak hem meteen aan. 
De actie in oktober bracht meer dan voldoende geld op om dit project te bekostigen.



Jaarverslag 2009 Derde Wereldgroep Soest  11

St. Francis Xavier School, Tiruchirappalli District, India
In Tirupattur, in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu, hebben paters de St. Francis Xavier School gesticht, omdat er geen 
school in de omgeving was. Inmiddels volgen ongeveer 1000 leerlingen daar de lessen. Kinderen van heel arme ouders 
hebben thuis geen gelegenheid om huiswerk te maken, omdat ze geen plek voor zichzelf hebben, ze op hun broertjes en 
zusjes moeten passen en ook omdat er ’s avonds geen licht is in de schamele hutjes. 
De school heeft voor deze kinderen, het zijn er zo’n 270, een studiecentrum ingericht waar ze na schooltijd terecht kun-
nen. Ze maken daar hun huiswerk en krijgen extra les. Om ze nog beter voor te bereiden wil de school gratis computerles 
gaan geven. De computers moeten door de school zelf worden betaald, omdat het geen overheidsschool is. De ouders 
kunnen niets bijdragen. Voor de aanschaf van vier computers met software, een printer, tafels, en lesmateriaal had de 
school € 1500,- nodig. Dit was precies het bedrag dat de Operatie Zandloper had opgebracht. In de herfst van 2008 had-
den tien klassen van Soester basisscholen voor deze actie zaailingen gerooid in de Soester Duinen. De gemeente stelde 
per klas € 150,- ter beschikking voor een goed doel. De DWG koos in overleg met de gemeente voor het project van de         
St. Francis Xavier School. Het verdiende bedrag, dat ons in mei 2009 werd overhandigd, was precies voldoende.

Escola de Rua, Mozambique
In de hoofdstad Maputo van het Oost-Afrikaanse land Mozambique leven veel jongeren 
om allerlei redenen op straat. De Nederlander René Boezaard, die in de jaren ‘90 werkzaam 
was in Maputo, richtte in 1994 een openluchtschool voor deze jongeren op, de Escola de 
Rua. Vele jaren werd op straat les gegeven aan kinderen en jongeren. Er werd ook een klein 
ontmoetingscentrum ingericht, het Centro de Encontro, waar de straatjongeren even op 
adem kunnen komen, wat eten en met elkaar discussiëren. 
Na een jarenlange burgeroorlog is Mozambique eindelijk een beetje aan het opkrabbelen. 
Om het toerisme te stimuleren krijgt Maputo een facelift. De straatjongeren worden zoveel 
mogelijk verjaagd en lesgeven op straat werd daardoor heel moeilijk. De Escola de Rua 
ging samen met de Armenschool. Dit is een unieke school, waar kinderen gratis basison-
derwijs krijgen en geen schooluniform of schoenen hoeven te dragen. Veel werk wordt ver-
zet door vrijwilligers, maar voor schoolboeken, meubilair e.d. is geld nodig. In het voorjaar 
van 2009 sloeg het noodlot toe toen de bewaker van de school zwaar gewond raakte door 
toedoen van een dronken automobilist. Ook het schoolbusje werd zwaar beschadigd. De 
Escola de Rua schoot de ziekenhuiskosten voor vanuit het boekenfonds van de school. René Boezaard vroeg ons om hulp 
voor de aanvulling van dit fonds en voor de reparatie van de bus. Omdat we al vanaf 2001 contact hebben met dit project 
en weten, dat elke cent goed besteed wordt, waren we bereid de benodigde € 3000,- te verstrekken. Het gelukkige toeval 
deed zich voor, dat in mei de landelijke organisatie van Wereldwinkels 40 jaar bestond en dat de Soester Wereldwinkel ons 
in dat kader een bedrag van € 3000,- wilde schenken. Dit gebaar werd door ons bestuur natuurlijk zeer gewaardeerd en 
het bedrag kwam goed van pas voor het project in Mozambique. 

SEED-Trust, Tiruvannamalai District, India 
SEED-Trust is een vrijwilligersorganisatie die in 46 afgelegen dorpen van het Tiruvannama-
lai District werkzaam is. Men heeft een opleidingscentrum, dat ook gebruikt wordt voor 
voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten in de regio. De focus van de trainingen ligt bij 
jonge meisjes, die bedelen of werken in de huishouding, op het land of in de steengroeven 
en steenbakkerijen. Zij worden uitgebuit, ook op seksueel terrein. Hun toekomstperspec-
tief is slecht. SEED-Trust biedt computertrainingen en typelessen aan. Hiervoor moeten de 
meisjes wel een redelijke schoolachtergrond hebben. Voor de daarnaast geboden naailes-
sen en het maken van manden van plastic draad is minder achtergrondopleiding nodig. 
SEED-Trust had in totaal 55 meisjes voor de verschillende opleidingen geselecteerd. De les-
sen worden later in de middag gegeven, zodat ze na hun werk kunnen komen. De training 
duurt een jaar. Desgevraagd stelde SEED-Trust, dat er in India nog steeds behoefte is aan 
mensen die voor particulieren allerlei brieven en documenten kunnen typen. Met alleen 
het bezit van een tafel, stoel en typemachine kunnen deze jongeren hun diensten aanbieden aan het publiek. Hetzelfde 
geldt voor het aanbieden van een naaiservice. De plastic tassen die gemaakt worden zijn gewild en SEED-Trust bemiddelt 
bij de afzet daarvan. 
Met een certificaat van de gevolgde training kunnen arme meisjes op gunstige voorwaarden een voordelige banklening 
krijgen via het National Rural Development Programme. Voor het hele programma was een bedrag van € 1500,- nodig. 

Comunidade Educacional Para o Trabalho, Brazilië
Al meer dan 30 jaar geeft de Nederlandse Els Koop leiding aan dit kinderproject in Lins. Dagelijks worden 250 tot 300 
kinderen van zeer arme ouders buiten schooltijd door de Comunidade opgevangen. Ze krijgen er een maaltijd en medi-
sche en tandheelkundige zorg. Ze worden ook getraind in diverse beroepsvaardigheden. De Comunidade verbouwt zelf 
aardappelen, groente en fruit. Ze heeft vee en visvijvers. De kinderen helpen bij al deze activiteiten. Ze krijgen ook een 
schooluniform en schoolspullen, die de ouders niet zelf kunnen betalen. Ook probeert men de ouders in noodsituaties bij 
te staan, zoals bij hevige kou en overstromingen. In 2009 ontvingen we een geoormerkte gift voor dit project, waarmee 
we al sinds 1990 contact hebben.  
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Medische voorzieningen en sanitatie

AKPAFU Traditional Birth Attendants Association, Ghana
Deze organisatie is gevestigd in het Akpafu subdistrict van de Volta Regio in Ghana. Ze 
richt zich op het opleiden van de zogeheten Traditional Birth Attendants, TBA’s. Voor 
mensen op het platteland zijn de medische voorzieningen in de stedelijke centra moei-
lijk bereikbaar en meestal ook te duur. Zwangere vrouwen maken daarom gebruik van 
de diensten van de TBA’s, die in de dorpen wonen en in natura betaald kunnen worden. 
Omdat de overheid geen training aan deze vrouwen geeft, is AKPAFU daarmee gestart. 
Ze wil de pre- en postnatale zorg en de begeleiding bij de bevalling verbeteren. Ook 
leren de TBA’s risico’s te herkennen en de vrouwen te verwijzen naar een gezondheids-
centrum. De training van telkens 20 vrouwen duurt twee weken en is intern. In 2008 
heeft de DWG al een keer een bijdrage hiervoor gegeven. AKPAFU wil graag doorgaan 
met de trainingen. Het district telt 171 dorpen, waarvan men er nu 70 bereikt heeft met 
een training. Er is dus nog veel werk aan de winkel. In 2009 vroeg AKPAFU aan de DWG 
om twee trainingen te financieren. Omdat hiervoor een relatief groot bedrag nodig was, 
vroegen we om een bijdrage van Impulsis. Deze werd toegezegd en daarmee konden 

we de benodigde € 8200,- aan AKPAFU overmaken, voor materialen en onderwijskosten. 

St. Xavier’s Educational Development Society, Tiruvannamalai District, India
Deze organisatie werkt in het gebied rond Indiranagar in de zuidelijke deelstaat Tamil 
Nadu. Naast de vorming van vrouwengroepen, een zeer bekend verschijnsel in India, 
richt men zich vooral op mensen met een handicap. Met steun van de overheid wor-
den scholen en dorpen bezocht om deze mensen op te sporen en te ondersteunen. 
Men helpt de mensen gebruik te maken van overheidsprogramma’s, zoals de aanvraag 
van een ouderdomspensioen, beurzen voor schoolgaande kinderen, gratis vervoer voor 
gehandicapte kinderen, de verstrekking van medische hulpmiddelen en dergelijke. De 
focus ligt bij kinderen met een aangeboren of later verkregen handicap. Omdat het 
overheidsfonds niet toereikend is voor alle aanvragen, diende St. Xavier’s een verzoek 
bij de DWG in voor de aanschaf van hulpmiddelen voor 20 gehandicapte kinderen. 
Hoewel het verstrekken van medische hulpmiddelen nog niet eerder in ons projectpro-
gramma was voorgekomen, vonden we het een sympathiek en nuttig doel. Het ging 
om hoortoestellen, looprekjes, beenspalken, aangepaste schoenen en speciale stoelen 

voor kinderen met een hersenbeschadiging. De totale kosten waren niet hoog, zo’n € 650,-. 
St. Xavier’s beheert eveneens de Jeevan Special School voor kinderen met een (geestelijke) handicap. Het is een instelling 
voor dagopvang van kinderen tussen 5 en 14 jaar oud. Naast persoonlijke verzorging, zoals gewassen worden, toiletbe-
zoek en de verstrekking van een goede maaltijd, krijgen ze fysiotherapie, spraak- en hoortherapie en yogalessen. Ook 
worden er spelletjes gedaan en helpen de kinderen in de tuin. Er is maandelijks een bijeenkomst voor de ouders, waar ze 
praktische voorlichting krijgen om hun kind beter te kunnen begeleiden. 
De Jeevan School had maar één toilet en geen badruimte. Het was dus zeer behelpen. Omdat men ons al kende volgde het 
verzoek om bij te dragen in de bouw van drie toiletten en drie badgelegenheden. Daarvoor waren ook het aanboren van 
water en de aanschaf van een pomp en een septic tank nodig. De gelukkige omstandigheid deed zich voor, dat de heer 
Swart uit Soest een mooi bedrag wilde doneren voor medische voorzieningen, bestemd voor kinderen. Deze royale geste, 
waarvoor ons bestuur dankbaar is, maakte de uitvoering van dit project mogelijk. De totale kosten kwamen op € 2250,-.

BGM Social Service Centre, Kerala, India
In 2008 werd de DWG benaderd door de Da Costa basisschool, die een pro-
ject met ‘water’ als onderwerp op zijn lesrooster wilde zetten. Als onderdeel 
van dit project zouden diverse acties gevoerd worden om geld in te zamelen 
voor een goed doel. Aan de DWG werd gevraagd een project aan te leveren, 
dat met water te maken had. We dachten meteen aan BGM, dat al jaren be-
zig is om door middel van de aanleg van waterputten en latrines de sanitatie 
voor hun ‘bosmensen’ te verbeteren. In een geïsoleerd bosgebied, nabij 
een stuwmeer, leven de mensen onder zeer primitieve omstandigheden. 
Het stuwmeer werd gebruikt als drinkwaterreservoir, wasplaats en openbaar 

toilet. Dit had vele infecties tot gevolg, die de bevolking en zeker ook de kinderen verzwakten. In 1994 kwam de Neder-
lander Frans Wiegmans in contact met BGM en hij is sindsdien bezig fondsen te werven voor de aanleg van waterputten 
en latrines, voor de stimulering van onderwijsvoorzieningen, de bouw van een kliniekje, vorming van vrouwengroepen, 
het geven van voorlichting en trainingen e.d. 
Hij bezocht de Da Costaschool om de leerlingen over dit project te vertellen en over het grote belang van goed drinkwa-
ter en hygiëne voor de mensen. De ‘wateractie’ vond plaats in het schooljaar 2008-2009. Op 30 juni 2009 kregen twee 
bestuursleden van de DWG symbolisch de opbrengst van de actie overhandigd. Ons bestuur dankt de schoolleiding en de 
leerlingen hartelijk voor hun inspanningen, die het mooie bedrag van € 1891,- opleverden. De DWG vulde dit bedrag aan 
tot € 2500,- waarmee 8 waterputten kunnen worden gebouwd.   
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4. PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

Eind 2009 barstte landelijk opnieuw de discussie los over 
de manier waarop ontwikkelingssamenwerking (OS) in de 
toekomst zou moeten worden vormgegeven. Aanleiding 
was het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, de WRR, over dit onderwerp. Daarin wer-
den kritische kanttekeningen geplaatst bij de effectiviteit 
van de manier waarop ontwikkelingssamenwerking in de 
afgelopen decennia is uitgevoerd. Kortweg gezegd zou de 
Nederlandse OS te zeer versnipperd zijn, door teveel orga-
nisaties uitgevoerd en in teveel landen. Ook zou de nadruk 
veel meer moeten liggen op de ontwikkeling van de eco-
nomie en van investeringen in de infrastructuur, in plaats 
van op onderwijs en gezondheidszorg. In het kielzog van 
deze gepresenteerde visie brak ook weer de discussie los 
over het handhaven dan wel aanpassen van het percentage 
van ons  bruto nationaal product dat voor OS is bestemd. 
Er bestaan verschillende politieke visies over dit onderwerp, 
maar het is duidelijk, dat het Ministerie voor Ontwikkelings-
samenwerking zich kritischer is gaan opstellen dan in het 
verleden het geval was. Medefinancieringsorganisaties, zo-
als Oxfam-Novib, Cordaid, Hivos, ICCO en Plan Nederland, 
worden tegen het licht gehouden en moeten nog meer de 
effectiviteit en duurzaamheid van hun projecten aantonen. 
Ook de werkwijze van deze organisaties verandert daar-
door. Het accent wordt meer gelegd op de activiteit van 

medewerkers in het land zelf. Dit heeft gevolgen voor hun 
organisatiestructuur in Nederland. 
Wij, als Derde Wereldgroep Soest, kunnen slechts op kleine, 
lokale schaal kinderen, jongeren en volwassenen helpen om 
het dagelijks leven leefbaarder te maken en hen een stapje 
verder te helpen. Toch hebben ook wij op dit basisniveau 
te maken met grotere structuren. Wanneer wij bijvoorbeeld 
vrouwen helpen met het houden van vee of het verkopen 
van producten, dan is het fijn als ze gebruik kunnen maken 
van goede veterinaire zorg, van een goed bewaar- en dis-
tributiesysteem voor de melk, van goed begaanbare wegen 
en van gunstige leningen. Bij de bouw van een school is 
de continuïteit beter gewaarborgd als de overheid de leer-
krachten betaalt en toezicht houdt op het onderwijs. Op 
medisch terrein is bijvoorbeeld het geven van voorlichting 
en het gratis ter beschikking stellen van middelen ter voor-
koming van HIV besmetting van groot belang. Bij de beoor-
deling van projectaanvragen kijken we altijd naar de rol die 
de (lokale) overheid speelt en de bijdrage die zij levert.
Hoe de discussie op landelijk niveau zich de komende tijd 
ook zal ontwikkelen, wij zijn van mening, dat er een rol 
blijft weggelegd voor organisaties zoals de onze, mits we 
blijven uitgaan van de behoeften en mogelijkheden van de 
mensen zelf en we steeds aandacht blijven houden voor 
effectiviteit en duurzaamheid.  
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5. FINANCIËN

In 2009 kregen we opnieuw veel steun van onze trouwe 
donateurs en giftgevers. Ook was het bestuur zeer ver-
heugd over het feit, dat we een aantal grote giften in 
ontvangst mochten nemen. Zo werd er in het schooljaar 
2008-2009 een ‘waterproject’ gehouden op de Da Costa-
school, met daaraan gekoppeld een actie voor de aanleg 
van waterputten in Kerala, India. Leerkrachten, leerlingen, 
en (groot)ouders zorgden samen voor het mooie resultaat 
van € 1891,-.
De inmiddels traditionele herfstactie van de tweedeklassers 
van het Griftland College, ditmaal gehouden voor het 
buitenschools onderwijs aan kansarme jongeren in Accra, 
de hoofdstad van Ghana, was opnieuw een groot succes en 
bracht € 7061,- op. 
Voor de tweede maal ontvingen we het bedrag dat de ge-
meente Soest, in het kader van de Operatie Zandloper, 
ter beschikking had gesteld. Dit keer waren tien klassen van 
het basisonderwijs in de weer geweest met het uittrekken 
van zaailingen in de Soester Duinen. Het ‘verdiende loon’ 
van € 1500,- werd besteed aan huiswerkhulp en compu-
terles voor kansarme kinderen in Tamil Nadu, India.
Een verrassende gift kwam van de Soester Wereldwinkel, 
die ter gelegenheid van het landelijke 40-jarig jubileum een 
bedrag van € 3000,- aan ons overhandigde, bestemd voor 
de Escola de Rua in Maputo, hoofdstad van Mozambique. 
De Stichting Rommelmarkt heeft ons uit haar reserves 
een bedrag van € 500,- geschonken voor de technische 
school in Mali. 
Ten slotte willen we de royale bijdrage van de heer Swart 
uit Soest noemen. Zijn gift maakte de bouw van een toilet-
blok annex badruimte mogelijk op de Jeevan School voor 
gehandicapte kinderen in India.    

Met Impulsis werd overlegd over nieuwe voorwaarden 
voor medefinanciering van projecten. Impulsis is een ini-
tiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie, dat particuliere 
initiatieven in ontwikkelingssamenwerking stimuleert en 
ondersteunt. In het kader van de duurzaamheid van de pro-
jecthulp zal Impulsis alleen vervolgprojecten medefinancie-
ren van projectpartners met wie we al langer contact heb-
ben. Over de resultaten van onze hulp moet in het vervolg 
per project apart gerapporteerd worden. In de loop van 
2009 hebben we zes projecten geselecteerd die aan deze 
voorwaarden voldoen. Wij ontvingen daarvoor een bijdra-
ge van € 9000,-. Om de effectiviteit en duurzaamheid te 
kunnen beoordelen hecht Impulsis veel waarde aan evalu-
atie en monitoring. Indien de mogelijkheid zich voordoet, 
dat een consultant of relatie van de DWG ter plaatse een 
of meerdere projecten kan bezoeken en beoordelen, dan is 
Impulsis bereid de helft van de kosten daarvan te dragen. 
Ze heeft daarvoor € 1000,- beschikbaar gesteld. We moe-
ten in de praktijk bekijken welke mogelijkheden zich op dit 
vlak voordoen.  

Ten slotte moet hier de Gemeente Soest genoemd wor-
den, die al meer dan 20 jaar ons werk financieel ondersteunt. 
Deze langdurige positieve relatie stemt tot dankbaarheid. 
Elk jaar leggen we verantwoording af over inkomsten, uit-
gaven en het gevoerde beleid. Elk jaar dienen we opnieuw 
een aanvraag in voor een financiële bijdrage. Deze is tot 
nu toe steeds gehonoreerd. De samenwerking met Betty 
Krook, onze contactpersoon bij de gemeente, verliep weer 
uitstekend. 

Dankzij alle donaties, giften en bijdragen konden we in 
2009 het recordaantal van 25 projecten ondersteunen voor 
een totaalbedrag van € 51.650.

Hier zij nogmaals vermeld, dat de St. Derde Wereldgroep 
Soest is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, 
ANBI. Ook aan de nieuwe voorwaarden, die per 1 janu-
ari 2010 gaan gelden, voldoen we ruimschoots. De ANBI 
erkenning houdt in, dat giften aan de DWG aftrekbaar zijn 
voor de inkomstenbelasting. Voor degenen voor wie de 
onder- of bovendrempel bij aftrekbaarheid een rol speelt, 
kan een notariële schenking een oplossing bieden. Daarbij 
wordt gedurende vijf jaar een vast bedrag per jaar gedo-
neerd en gelden er geen drempels. Voor inlichtingen kunt 
u contact opnemen met onze penningmeester: Erica Hoks-
bergen, tel. 035-6018069, of dwgsoest@hotmail.com
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6. BESTUURSACTIVITEITEN

De voorzitter bezocht op 5 januari de nieuwjaarsreceptie 
van het gemeentebestuur. 

Op 9 januari vond in Artishock de uitreiking van de Gouden 
Oliebol 2008 plaats. Dit is de prijs die GroenLinks jaarlijks 
toekent aan een persoon of organisatie uit Soest die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. De DWG 
was genomineerd voor deze prijs. De voorzitter lichtte kort 
het werk van onze stichting toe. Veel bestuursleden en part-
ners waren aanwezig. De DWG werd hoog gewaardeerd, 
maar eindigde niet als eerste.

Op 16 januari brachten drie leden van de projectcommissie 
een bezoek in Utrecht aan Gert Kuiper, onze contactper-
soon bij Impulsis.  De DWG heeft vanaf 2002 al zes keer een 
flinke bijdrage ontvangen voor omschreven projecten. Doel 
van het bezoek was een bespreking van de nadere voor-
waarden die Impulsis stelt aan de aard van de ingediende 
projecten en de wijze van rapportage. 

Op 23 januari genoten de bestuursleden en hun partners 
van een gezamenlijk diner, uiteraard op eigen kosten.  

Auke Idzenga, de bezielende leider van de AID Foundation 
op de Filippijnen, bezocht op 1 april de DWG Soest. De 
resultaten van de inzet van mensen in het veld zoals Auke, 
inspireert ons om door te gaan met ons werk. 

Per 1 april verscheen het jaarverslag 2008, dat naar alle 
vrienden en belangstellenden van de DWG werd gestuurd 
en naar de pers. Ook werd het ingediend bij de gemeente, 
voorzien van de jaarrekening 2008 en de begroting 2009. 

Op 9 mei hield de Soester Wereldwinkel, ter gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan van de landelijke organisatie       
van Wereldwinkels, een feestelijk open huis. Voorzitter Jan 
Buning overhandigde onze penningmeester een cheque ter 
waarde van  € 3000,-. Een flink aantal van onze bestuurs-
leden was daarbij aanwezig.

Op 18 mei vond er in het Raadhuis een bijeenkomst plaats 
in het kader van de Operatie Zandloper 2008. Leerlingen 
van de basisscholen, die hadden meegedaan met het uit-
trekken van zaailingen in de Duinen, kregen te horen dat 
de opbrengst van hun inspanningen ten goede zou komen 
aan de leerlingen van de St. Xavier’s school in Tamil Nadu, 
India. Wethouder Bert Krijger overhandigde de penning-
meester een cheque van € 1500,-.  

Twee bestuursleden ontmoetten op 22 mei, ten huize van 
Kees Waagmeester, Johan Wachters, initiatiefnemer van de 
technische school in Mali. 

Op 30 juni kregen twee bestuursleden uit handen van Ineke 
Versloot, leerkracht van de Da Costaschool, een cheque ter 
waarde van € 1891,- uitgereikt. Dit was het mooie resultaat 
van de ‘wateractie’ die in het schooljaar 2008-2009 werd 
gehouden. 

Tijdens de bestuursvergadering van 26 augustus werd af-
scheid genomen van ons bestuurslid Elske van Gorkum.

Verschillende bestuursleden waren op 16 oktober aanwezig 
bij de bekendmaking van de opbrengst van de actie die de 
tweedeklassers van het Griftland College elk jaar houden 
voor een project van de DWG. Het resultaat was ook dit 
keer geweldig: ruim € 7000,-. Onze voorzitter bedankte de 
docenten en de leerlingen voor hun inzet. 

7. VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

Het toesturen van het jaarverslag aan 500 relaties van de 
DWG en aan de pers is natuurlijk een belangrijk onderdeel 
van de communicatie met onze achterban en met het Soes-
ter publiek. Door middel van dit jaarverslag leggen we ver-
antwoording af over het gevoerde beleid en over de beste-
ding van de ontvangen gelden. 

Naar aanleiding van de acties van scholen en het officieel 
overhandigen van giften verschenen er steeds berichten in 
de pers. Acties op scholen hebben ook een bredere uistra-
ling: leerlingen krijgen informatie over het project waarvoor 
ze actie voeren en leren het een en ander over land en volk. 
Vaak worden ook de ouders direct of indirect bij de actie 
betrokken. 

Onze website www.derdewereldgroepsoest.nl is een bron 
van informatie voor projectpartners. Zij kunnen in het Ne-
derlands, Engels en Frans lezen wat onze doelstellingen zijn 
en onder welke voorwaarden we financiële steun verlenen. 
Daarnaast komen ook alle persberichten en het jaarverslag 
direct op de site te staan. Gelukkig hebben wij daarbij ca-
pabele technische ondersteuning. 

Praktisch elk jaar organiseerden we tot nu toe in november 
een ontmoetingsavond voor donateurs en belangstellen-
den, waarop informatie en cultuur gecombineerd worden. 
Hoewel de voorbereidingen voor deze avond in 2009 al op 
gang waren gekomen, moesten we helaas besluiten deze 
avond niet door te laten gaan. Na de uitgebreide viering 
van ons jubileum in 2008 en de productie van de jubileum-
brochure bleek, dat de leden van de organisatiecommissie 
er behoefte aan hadden om in dit opzicht even ‘op adem’ 
te komen. In 2010 willen we echter wel weer een ontmoe-
tingsavond op touw zetten, omdat we toch zeer hechten 
aan de persoonlijke relatie met onze achterban.



JAARREKENING 2009

Inkomsten €  Uitgaven  €  

Donaties 6.654,95 PSYS India 2.000,00
Giften 6.000,00 NETHRA India 1.300,00
Da Costa school 1.891,63 S.W.D. India 1.700,00
Griftland College 7.061,17 NEST India 1.400,00
St. Rommelmarkt    500,00 SNEGAM India 1.450,00
Wereldwinkel 3.000,00 Padma M.M. India 1.200,00
Zandloperactie 1.500,00
Giro-actie 3.865,20 RADS India 2.300,00
Bijdrage gem. Soest   12.027,00 ARMDS India 1.300,00
Bijdrage Impulsis 10.000,00 VOC Rur. Dev.  India 2.700,00
Rente 507,64 Ass.Integr.Dev.  India 1.750,00

  CIP Sierra Leone 1.800,00
  AID Foundation Filippijnen 3.000,00
  SWLPRD India 1.300,00
  
  P.Z.P.V.S.S. India 2.000,00
  Kati Mali 500,00
  UPCO Ghana 1.600,00
  UPCO Ghana 4.250,00
  St. Francis Xavier India 1.500,00
  Escola de Rua Mozambique 3.000,00
  SEED-Trust India 1.500,00
  CEPT Brazilië    500,00

  AKPAFU Ghana 8.200,00
  St. Xavier’s Ed. Soc. India    650,00
  Jeevan school India 2.250,00
  BGM Soc. Centre India 2.500,00

  Directe bankkosten  773,07

  Totaal besteed aan projecthulp 52.423.07

  Voorlichting  232,30
  Uitvoeringskosten      580,24
Subtotaal 53.007,59 Subtotaal   53.235,61

Saldi per 01-01-09   Saldi per 31-12-09
Postbank 2.854,43  Postbank 3.272,53
Rabobank 3.427,71  Rabobank 1.073,95
Spaarrek. 7.134,19  Spaarrek. 8,841,83

 13.416,33    13.188,31

Gen. totaal 66.423,92 Gen. totaal   66.423,92

BEGROTING 2010
Inkomsten €  Uitgaven  €

Donaties/giften/acties 22.000,00 Nieuwe projecten   45.000,00
Bijdrage Gem. Soest 12.153,00
Bijdrage Impulsis 8.000,00
Rente 175,00
  Totaal projecten   45.000,00
 
  Voorlichting   1.000,00
  Uitvoeringskosten   1.200,00

Subtotaal 42.328,00 Subtotaal   47.200,00

Saldototaal 01-01-2010 13.188,31 Saldototaal 31-12-2010   8.316,31

Gen. Totaal 55.516,31 Gen. Totaal   55.516,31
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