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Schoon water en sanitaire 
voorzieningen vormden het 
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In 2019 werden acht bestuursvergaderingen gehouden, met daaraan voorafgaand de vergade-
ring van de projectcommissie. In verband met het verzenden van het jaarverslag en de uitno-
diging voor de ontmoetingsavond werd in april een ‘postkamer’ georganiseerd. Om kosten te 
besparen brengen we, zoals gebruikelijk, alle post binnen Soest zelf rond, terwijl de post voor 
adressen buiten Soest via de gemeente wordt verstuurd. 

In 2019 hebben zich een paar veranderingen voorgedaan in de bestuurssamenstelling. In het 
begin van het jaar meldde Rob Balvers zich bij onze secretaris met de mededeling dat hij met 
ons bestuur kennis wilde maken. Als voormalig directeur van de Montessorischool is hij op di-
verse maatschappelijke terreinen nog actief. Als lid van De Enghe Trappers, een groep vrienden 
die zaterdags een balletje trapt op de Engh, kende hij onze secretaris Gerrit en onze vormgever 
Hans al. Na een aantal vergaderingen bijgewoond te hebben, besloot Rob officieel tot het be-
stuur toe te treden. Tegelijkertijd kondigde Marian Dubourcq aan, dat zij naar Amsterdam ging 
verhuizen en daarmee haar voorzitterschap van het bestuur zou beëindigen. Uiteraard betreur-
den we haar vertrek, na 20 jaar bestuurslidmaatschap, zeer. Gelukkig was Rob Balvers, inmiddels 
aardig ingewerkt in onze activiteiten, bereid om het voorzitterschap op zich te nemen. 
Per 31 december 2019 bestond het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest uit de volgende leden:

Bestuur      Ondersteuning
Rob Balvers voorzitter Gerda Hoosbeek       contact gemeente Soest
Gerrit Leeflang secretaris Ed Glas website/perscontacten
Erica Hoksbergen penningm./projectcommissie Hans Scholte vormgeving publicaties
Annemarieke Koch projectcommissie Theo Sluis contacten Soesterberg
Willem Voorhout techniek/fotoarchief

Zoals velen van u weten heeft Marian Dubourcq, 
na het overlijden van onze voorzitter Jan 
Bik, de Derde Wereldgroep ruim een jaar 
aangestuurd. Marian heeft haar taken met 
aandacht en toewijding op zich genomen. 
We zijn haar bijzonder erkentelijk voor haar 
inzet. 

Door het vertrek van Marian naar Amster-
dam ontstond er een vacature in het bestuur 
van de Derde Wereldgroep Soest. In het 
voorjaar van 2019 ben ik gevraagd haar op 
te volgen als voorzitter. Na een uitgebreide 
kennismaking met de bestuursleden en een 
inwerkperiode heb ik van harte ja gezegd.
 
Al snel kreeg ik een heel positief beeld van 
al het werk dat in de afgelopen jaren tot 
stand was gekomen. De projecten zijn met 
zorg en kennis van zaken geselecteerd, zo-
dat u als donateur verzekerd kan zijn van 
een zo optimaal mogelijke besteding van 
uw giften. Alleen de aanvragen die voldoen 
aan vooraf gestelde criteria komen in aan-
merking voor hulp. De afweging binnen het 

bestuur is zorgvuldig en gedegen. Kortom, 
ik kwam terecht in een professionele orga-
nisatie.
Ieder mens telt! De DWG Soest gelooft in 
menselijke waardigheid en respect voor on-
derlinge verschillen. Daarbij vertrouwen we 
op de kracht van mensen zelf. Wij geven ze 
een steuntje in de rug, zodat ze zelf een be-
tere toekomst kunnen realiseren. 

Om de voortgang van onze groep te con-
solideren wil ik u de volgende vraag stellen: 
Wanneer u het jaarverslag gelezen heeft, 
wilt u dit dan doorgeven aan een bekende? 
Hopelijk wekt dit dan de belangstelling op 
om donateur te worden. Het zou mooi zijn 
als we het aantal begunstigers kunnen ver-
dubbelen. Elke gift is welkom! 

In dit jaarverslag krijgt u informatie over ons 
werk van het afgelopen jaar. Ik wens u veel 
leesplezier. 
 
Rob Balvers 
Voorzitter Derde Wereldgroep Soest 

2 BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

1 INLEIDING
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3 PROJECTEN

Projectaanvragen

In 2019 ontvingen we ruim 200 directe aanvragen en daarnaast een flink aantal verzoeken om 
inlichtingen. De inzenders van deze verzoeken worden verwezen naar onze website, waarop de 
criteria  staan. Opnieuw kwam ruim een derde van het aantal aanvragen uit India, met name 
uit de deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu. Het aantal aanvragen uit Oeganda bleef ook 
hoog, zo’n 55 in totaal. Uit Ghana, Kenia en Kameroen kwamen elk ruim 10 verzoeken om 
steun. De overige aanvragen komen uit 10 verschillende Afrikaanse landen, zoals Tanzania, Ma-
lawi, Zimbabwe en Zambia, en uit landen als Mongolië, Nepal en Bangladesh. Er bereikte ons 
één aanvraag uit Haïti. Men vindt ons via het internet en stuurt dan een e-mail naar het e-mail 
adres dwgsoest@hotmail.com.  Dit geeft wel aan, dat onze website een groot bereik heeft in 
de wereld. Aanvragen per post zijn een grote uitzondering geworden. De secretaris verzamelt 
de aanvragen en stuurt ze dan door naar de leden van de projectcommissie. Sommige zijn heel 
concreet en kort, andere gaan vergezeld van een stichtingsakte, vergunning van de overheid, 
accountantsverklaring en een jaarverslag en vaak een zeer uitgebreide beschrijving van de ach-
tergrond van de doelgroep, de problemen waarmee zij kampen en hoe een bijdrage aan de 
oplossing te leveren.    
Alle aanvragen worden zorgvuldig bestudeerd en met een advies aan het bestuur voorgelegd. In 
2019 zijn we erin geslaagd om 8 projecten te ondersteunen in India, Kenia, Mali, Mozambique 
en Oeganda, terwijl een relatief groot project in Ghana in december werd goedgekeurd, maar 
in begin januari 2020 werd betaald.   

Aard van de projecten

We kunnen de in 2019 betaalde projecten globaal in de volgende categorieën indelen:
 
	 •	 Onderwijs,	scholing	en	leermiddelen
	 •	 Medische	voorzieningen,	voorlichting	en	sanitatie
	 •	 Kleinschalige	(pluim)veeteelt

Onderwijs, scholing en leermiddelen 

Mozambique
Met de organisatie Escola de Rua	 (13-40)	 in	de	Mozambiquaanse	hoofdstad	Maputo	heb-
ben we al sinds 2001 contact. In 2019 bestond  deze organisatie 25 jaar en de oprichter, de 
Nederlander René Boezaard, was erbij toen dit werd herdacht. Hij werkte in de jaren negentig 
in Maputo en richtte daar een openluchtschool voor straatjongeren op, de Escola de Rua. 
Deze school is inmiddels samengevoegd met de armenschool, waar de leerlingen geen school-

geld hoeven te betalen en geen uniform of 
zelfs schoenen hoeven te dragen. Alleen op 
deze manier kunnen de straatarme kinde-
ren onderwijs krijgen. Men verzorgt ook een 
avondopleiding voor leerlingen van 12 tot 
18 jaar.  
De school stelt lesboeken beschikbaar voor 
de leerlingen die deze niet kunnen beta-
len. Voor de aanschaf van deze boeken is 
elk jaar een flink bedrag nodig, dat steeds 
weer stijgt als gevolg van de forse inflatie in 
Mozambique.  Met een royale financiële bij-
drage van een donateursechtpaar uit Soest 
konden ook in 2019 weer de nodige boeken 
worden aangeschaft. 
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India

Ook St. Xavier’s Educational Develop-
ment Society, SXEDS	 (19-66A)	 in	 het	 Ti-
ruvannamalai district van Tamil Nadu, steun-
den we al eerder.  Deze organisatie runt de 
Jeevan School voor gehandicapte kinderen 
van 5 tot 14 jaar. Ze volgen aangepast on-
derwijs, krijgen fysiotherapie, spraaktherapie 
en yoga en voor een maaltijd wordt gezorgd. 
Dankzij een mooie particuliere gift konden 
wij een aantal jaren geleden helpen om de 
toilet- en badruimte te vernieuwen en een 
fysiotherapie-oefenruimte in te richten. Vorig 
jaar sprongen we bij voor de bouw van een 
nieuwe eetzaal annex voorlichtingsruimte 
voor de ouders van de kinderen. Zij worden voorgelicht over de beste manier om met hun kind 
om te gaan. Ook worden er verschillende trainingsprogramma’s voor vrouwengroepen gegeven.
In 2019 hielpen we SXEDS bij het afbouwen van een muur rondom hun buitenterrein. De kin-
deren kunnen op die manier veilig buiten spelen. Ze kunnen niet weglopen en ze worden niet 
bedreigd door slangen, loslopende honden en kruipende insecten. SXEDS vond twee royale 
sponsors in India, waardoor het aan ons gevraagde bedrag beduidend lager werd en we aan het 
verzoek konden voldoen.                    

Mali

Antropoloog Jan Jansen van de universiteit 
Leiden heeft als student en voor zijn latere 
werk lang op het platteland van Mali ge-
woond, in het dorp Tambalé-Farabako ten 
zuiden van de hoofdstad Bamako. De DWG 
heeft in de loop der jaren verschillende pro-
jecten in dit dorp gesteund, die werden aan-
gedragen door zijn collega en goede vriend 
Prof.Brahima Camara. Het ging om de bouw 
en het latere onderhoud en bevoorrading 
van een kraamkliniek, de verstrekking van 
schoolboeken voor de school in het dorp en 
de aanleg van een dorpspomp. De school-
boeken werden in 2005 door twee leraren 
van het Griftland College in Mali aan het 
schoolhoofd overhandigd. Hun reis werd indertijd door de organisatie ICCO gefinancierd. 
Dit jaar kreeg Jan Jansen het verzoek van Brahima Camara om financieel bij te springen voor de 
aankoop van boeken en materialen voor de school in zijn geboortedorp Teneya, 40 km ten zuid-
westen	van	Bamako	(19-114A).	Jan	Jansen	en	zijn	zuster	namen	een	flink	deel	van	de	gevraagde	
som voor hun rekening en de DWG betaalde de rest.
 



Medische voorzieningen, voorlichting  en sanitatie

Onder de noemer sanitatie vallen projecten die de beschikbaarheid van schoon drinkwater en 
goede sanitaire voorzieningen tot doel hebben. En uiteraard ook de voorlichting over de nood-
zaak van hygiëne en het gebruik en onderhoud van de voorzieningen. 

Oeganda

De organisatie Supporting Orphans and 
Vulnerable for better Health, Educa-
tion and Nutrition, SOVHEN,	 (18-220)	
runt het Donna Medical Centre, een kleine 
plattelandskliniek aan de westzijde van het 
Victoriameer. De kliniek richt zich vooral op 
moeder- en kindzorg, het begeleiden van 
zwangere vrouwen en assistentie verlenen bij 
de bevalling. Voorlichting inzake family plan-
ning is onderdeel van hun werk. Heel belang-
rijk is het vaccinatieprogramma voor kinde-
ren en volwassenen. Het grootste probleem 
daarbij is het ontbreken van elektriciteit. De 
gekoelde vaccins moeten steeds opgehaald 
worden in het depot, dat 65 km ver weg ligt 
en ze zijn ook niet lang houdbaar zonder 
koeling. Spoedoperaties en bevallingen in de 

nacht moeten worden bijgelicht met kaarsen en kerosinelampen. 
De DWG kreeg het verzoek om bij te dragen in de aanschaf en installatie van een zg. Solar 
Photovoltaic System, zonnepanelen dus. De zonnepanelen zijn heel gericht geplaatst, zo dicht 
mogelijk bij de apparaten en verlichtingspunten waarvoor ze stroom moeten leveren. Er zijn ook 
accu’s aangeschaft waarin stroom wordt opgeslagen voor de perioden dat het donker is of de 
zon niet schijnt. 
Deze extra voorziening heeft een grotere vraag van patiënten doen ontstaan. Men weet, dat de 
vaccins er zijn en men dus niet onverrichter zake huiswaarts hoeft te keren. En voor spoedzaken 
komt men nu ook in het donker in plaats van te wachten tot het weer licht is. 
In april van 2019, bij het uitkomen van ons jaarverslag 2018, voerden we actie voor dit project.  
Deze actie leverde het grootste deel van het benodigde geld op. 
Alle giftgevers hartelijk dank hiervoor.

8 Jaarverslag 2019 Derde Wereldgroep Soest
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India

Een oude bekende van de DWG is de organi-
satie Society for Women Education and 
Economic Thrust, SWEET	 (19-36),	 in	 het	
Villupuram district van Tamil Nadu. Deze or-
ganisatie runt een opleidingscentrum, het 
Human Resource Development Centre, waar 
men naaicursussen geeft aan meisjes en vrou-
wen, die daarmee in de kledingindustrie kun-
nen gaan werken of voor zichzelf kunnen 
beginnen. In 2014 zorgde de DWG voor de 
aanschaf van naaimachines en oefenmateriaal. 
Naast de naaiopleiding worden er in dit cen-
trum 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 schoolver-
laters, wezen, gehandicapten en arme kinde-
ren die overdag niet naar school kunnen. 
Omdat de drinkwatervoorziening en sanitai-
re faciliteiten volstrekt onvoldoende waren, 
hielp de DWG in 2015 SWEET bij de aanleg 
van een nieuwe waterput met pompinstal-
latie en een toiletgebouwtje. In 2016 werd 
onze hulp gevraagd voor de uitbreiding van 
de naaiopleiding met zeven naaimachines 
en een overlockmachine, allemaal elektrisch, 
om sneller te kunnen naaien. De belangstel-
ling voor de verschillende opleidingen is zeer 
groot en om aan de vraag te kunnen voldoen 
was uitbreiding van het centrum noodzake-
lijk. Men vroeg de DWG om steun voor de 
bouw van een verdieping op het bestaande 
gebouw. 
Op het gebied van watervoorziening zit het de regio en dus ook SWEET, niet mee. De jaarlijkse 
moessonregens zijn al drie jaar op rij praktisch uitgebleven, met als gevolg dat het grondwa-
ter ernstig gezakt is. De drinkwatervoorziening komt in gevaar en ook ontstaat er gebrek aan 
spoelwater voor de toiletten, waardoor de meisjes en vrouwen deze niet meer kunnen/durven 
te	gebruiken.		De	bestaande	waterput	uit	2015	reikt	tot	500	voet	(152	m)diep,	maar	daaruit	kan	
men niet meer voldoende water halen. 
Men heeft besloten om op een iets gunstiger plek, vastgesteld na hydrogeologisch onderzoek, 
een	nieuwe	put	te	boren,	ditmaal		800	voet	(243	m)	diep.	Men	wil	de	oude	put	niet	afsluiten,	
omdat in het regenseizoen, van juli tot december, er toch nog wat extra water omhoog ge-
pompt kan worden. Omdat we al zo’n lange relatie met deze projectpartner hebben konden we 
hun verzoek om hulp niet negeren. 
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Kenia

In 2019 steunden we de organisatie Journey African Youth and Development Organiza-
tion, JAAP (19-111).	Ook	deze	organisatie	hebben	we	al	eerder	geholpen	bij	het	herstellen	van	
bovengrondse waterbronnen en de aanleg van visvijvers voor de plaatselijke bevolking. 
Deze keer vroeg men ons om een bijdrage voor het afmaken van een waterput met toebehoren. 
In het dorp Bonyamasicho moesten de inwoners vier kilometer lopen voor goed drinkwater. Met 
hulp van een andere organisatie was de waterput zelf al geslagen, maar er ontbrak geld voor 
de aanschaf van een waterpomp en een watermeter en voor het bouwen van een waterkiosk, 
een kleine ruimte, waarin de pomp beschermd staat, met een cementen vloer. De watermeter 
is nodig om voor de wat grotere afnemers van het water, zoals constructiewerkers, mobiele wa-
terverkopers, hotels, scholen e.d. snel het te betalen bedrag te kunnen berekenen. Huishoudens 
betalen een kleinigheid per jerrycan. 
De najaarsactie onder onze vaste donateurs leverde voldoende op om dit project te kunnen be-
kostigen. Ook deze giftgevers daarvoor nog hartelijk bedankt!

Ghana 

De Heritage Charity Foundation, HCF (19-190)	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 te lijden hebben van de droogte. Met steun van lokale kerken en de gemeen-
schap organiseert HCF gratis basisonderwijs. Voor schoolverlaters zijn er lessen in de avonduren. 
Men heeft met hulp van een buitenlandse organisatie in Tagadzi een aantal klaslokalen kunnen 
bouwen voor de Golden Child Community School. Helaas ontbrak het geld om toiletfaciliteiten 
te financieren. In 2016 zorgden de tweedeklassers van het Griftland College er met hun najaars-
actie voor, dat er latrines voor de docenten en de leerlingen konden worden gebouwd. Voor 
een watervoorziening was toen nog geen geld, maar in 2017 lukte het ons om, met een royale 
bijdrage van de Rickelman Van Erp Stichting, een waterput bij de school te laten boren. Ook de 
plaatselijke bevolking kan daar water halen.
Dit geldt ook voor de St. Anne’s clinic, die basale medische hulp verleent voor Tagadzi en 10 
omliggende communities. Water uit de put bij de school moet met jerrycans gehaald worden 
en patiënten brengen zelf ook water mee. In spoedgevallen ’s nachts is het moeilijk om 10 km te 
moeten lopen om water te halen. Het Gouvernement is tot nu toe doof gebleken voor verzoe-
ken	om	de	aanleg	van	een	waterput	bij	de	kliniek	(mede)	te	financieren.	Ook	andere	pogingen	
brachten niet het gewenste resultaat. HCF wendde zich daarop tot ons met het verzoek om een 
waterput met toebehoren te bekostigen. De gevraagde € 8.000,- was echter voor ons aan de 
hoge kant. Wij vroegen de Rickelman Van Erp Stichting opnieuw om steun, maar helaas bleek 
het fonds uitgeput te zijn en per 1 december 2019 opgeheven. 
Omdat we geen medefinanciering konden verwachten zegden we toe het volledige bedrag zelf 
te financieren. HCF beloofde € 500,- bij te dragen, afkomstig van de staf van de kliniek en de 
bevolking van Tagadzi. Omdat we eerst meer zekerheid over onze inkomsten wilden hebben, 
besloten we de betaling tot januari 2020 uit te stellen. Dit gaf geen vertraging voor het project. 
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Kleinschalige (pluim)vee- en visteelt

Onder deze noemer vallen projecten waarbij de betrokken mensen door middel van het hou-
den 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

De Rural and Urban Women’s Welfare Organization, RUWWO,	 (18-118)	gevestigd	 in	
het Villupuram district van Tamil Nadu, is typisch zo’n organisatie die de allerarmste vrouwen 
en hun gezinnen, vaak Dalits of Tribals, probeert te ondersteunen. In dit project richtten zij zich 
op het opkweken en verkopen van kippen. Er is veel vraag naar deze ‘boerenkippen’, die steeds 
vaker de voorkeur krijgen boven ‘legbatterijkippen’. De eieren worden ook verkocht of deels zelf 
opgegeten. De deelnemende vrouwen kregen een driedaagse voorlichtingscursus, ondersteund 
door de veterinaire dienst van het district. Ook werden twee dagen uitgetrokken voor voor-
lichting over kwesties die de vrouwen bezighouden en gezondheidszaken. De vrouwen kregen 
een lening voor de aankoop van kuikens, voor voer en het opzetten van een schuurtje voor de 
kippen. Deze lening moet worden terugbetaald uit de verdiensten. Er werd aan de DWG alleen 
het bedrag voor deze leningen gevraagd. RUWWO nam de overige kosten voor zijn rekening.  
De vrouwen zorgden zelf voor het in elkaar zetten van het kippenverblijf. 

India

Een andere organisatie, die op het platteland 
werkzaam is voor kansarme vrouwen en kin-
deren, de Buddah Outcast Social Society, 
BOSS,	(19-87)	in	het	Tiruvannamalai	district	
van Tamil Nadu, kennen we al een aantal 
jaren. We betaalden vier jaar lang de naai-
opleiding van meisjes en jonge vrouwen, die 
daarna in de kledingindustrie konden gaan 
werken of thuisnaaister worden. 
In 2018 verstrekten we geld voor de aanschaf 
van een melkkoe door weduwen. Zij hebben 
het extra zwaar, omdat ze niet geacht wor-
den te hertrouwen, waardoor ze weer deel 
van een familie zouden worden, die hen zou 
kunnen helpen. Bij de familie van hun over-
leden echtgenoot hoeven ze ook niet aan te 
kloppen. De lening die zij kregen voor de aanschaf van een koe moest worden terugbetaald. 
Met dit geld konden weer andere weduwen in hetzelfde dorp geholpen worden. In dit dorp, 
genaamd Adaiyur, wonen 80 tot 100 weduwen. Het is dus een project van een aantal jaren. 
In 2019 kregen we weer een verzoek voor een bijdrage in de aanschaf van koeien, voor een 
nieuwe groep. 
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Aanvankelijk begrepen wij deze vraag niet goed, omdat het programma in Adaiyur nu verder 
gaat met de aflossingen van de leningen. BOSS  schreef ons, dat het ging om een nieuw dorp 
Devanandhal en dat men daar het niet de inkomsten uit Adaiyur voor kon gebruiken, omdat 
het programma daar nog niet klaar is en het mogelijk weerstand zou oproepen als ‘hun’ geld 
voor een onbekende groep zou worden gebruikt.  Al met al zijn het projecten van lange adem, 
maar het heeft ook onze voorkeur met leningen te werken en niet met giften.

  
4     ONTWIKKELINGEN IN 2019

Ook in 2019 blijft het thema, hoe Westerse 
landen zich tegenover minder ontwikkelde 
landen moeten opstellen, actueel. De Volks-
krant van 12 januari schrijft in de serie ‘De 
voedselzaak’ dat ‘Bemoeizucht Afrika 
niet helpt’. In de voedselketen van produ-
cent tot klant spelen allerlei internationale 
factoren een rol, die de boeren in Afrika niet 
uit hun armoede halen. Op de internationale 
markt, die de prijzen van de ruwe producten 
bepaalt, hebben zij geen enkele invloed. Een 
eigen maakindustrie van producten als kof-
fie, suiker, katoen  en palmolie komt niet van 
de grond, omdat de grote producenten dicht 
bij hun afnemers in het Westen willen zitten. 
Er wordt in dit artikel betwijfeld of kleinscha-
lige projecten wel effectief zijn. De schrijfster, 
Carlijne Vos, zegt, dat “Afrikanen zelf wel 
kunnen bedenken, dat ze met hulp van een 
tractor, een motorfiets of een naaimachine 
hun inkomen kunnen verbeteren, daar heb-
ben ze geen cursus of seminar voor nodig. 
Haar conclusie is: dat Afrika zich waarschijn-
lijk een stuk beter zou kunnen ontwikkelen 
als andere landen zouden ophouden zich 
met het continent te bemoeien”.
In dezelfde serie wordt op 7 januari verhaald 
over de vergroening van de Sahel. Zonder 
dat we er veel over hebben kunnen lezen zijn 
er inmiddels 250 miljoen bomen geplant en 
kleinschalige irrigatiesystemen aangelegd. 
Het betreft een systeem van herbebossing 
onder de naam: Régénération Naturelle 
Assistée	(RNA),	

dat door 25 Afrikaanse landen wordt overge-
nomen in het kader van het AFR 100 initia-
tief voor herstel van 100 miljoen hectare van 
gedegradeerd agrarisch gebied vóór 2030. 
De geplante inheemse Gao boom houdt met 
zijn enorme wortelstelsel het regenwater 
vast en beschermt de bodem tegen erosie. 
De bladeren beschermen jonge aanplant van 
voedselgewassen tegen de zonnehitte. Er 
moeten wel afspraken gemaakt worden met 
rondtrekkende herders, die het land als ‘van 
niemand’ beschouwen en dus ‘van hen’. In 
Nigeria zijn zelfs boerenmilities ontstaan, die 
hun land met pijl en boog tegen de rondtrek-
kende herders verdedigen. In de afgelopen 
drie jaar zijn er op deze manier al 4000 Nige-
rianen	omgekomen	(	Volkskrant	28	februari	).
Als kanttekening bij deze ontwikkelingen 
wordt wel gesteld, dat op den duur de pro-
ductiviteitsgroei niet is opgewassen tegen 
een ongecontroleerde bevolkingsgroei. In 
veel gebieden wordt het hebben van veel 
kinderen beschouwd als een teken van wel-
vaart. Melinda Gates, die samen met haar 
man Bill een van ‘s werelds grootste filantro-
pische instellingen runt, kwam op haar vele 
reizen, in gesprek met honderden vrouwen, 
tot de conclusie, dat geboorteregeling abso-
luut noodzakelijk is om vooruit te kunnen ko-
men	(Volkskrant	7	april).	
Bij de aanplant van gewassen speelt de kwaliteit 
van het zaad een belangrijke rol. Er zijn door 
Westerse veredelaars zaden ontwikkeld die 
meer opbrengst/een beter product opleveren. 
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Deze duurdere zaden bereiken 80% van de 
500 miljoen kleine boeren niet. 
De oprichter van East-West Seed, de inmid-
dels 84 jarige Simon Groot, begon in de ja-
ren 80 op de Filippijnen zaad voor tropische 
gebieden te verbeteren. Het bedrijf werkt 
wel met kleine boeren samen en geeft veel 
trainingen. Bovendien levert men het zaad 
in kleine, betaalbare hoeveelheden. Voor zijn 
jarenlange pionierswerk ontving de oprichter 
in oktober in Amerika de World Food Prize, 
te	vergelijken	met	een	Nobelprijs	(Volkskrant	
16	oktober).	

Op het terrein van hygiëne zijn er ook veel ini-
tiatieven. In ons jaarverslag over 2017 maak-
ten we melding van de Indiase ‘padman’, die 
een machine ontwikkelde om deugdelijk en 
betaalbaar maandverband te maken. Meis-
jes, die voorheen tijdens die periode nood-
gedwongen thuisbleven, kunnen daarmee 
gewoon naar school. De machine wordt nu 
in steeds meer dorpen ingezet. Eén daarvan 
is Kathikera, in de buurt van New Delhi. 
De documentaire, die over dit fabriekje werd 
gemaakt,	kreeg	een	Oscar(Trouw	12	maart).	
Maar het onderwerp roept nog steeds weer-
zin, argwaan en schaamte op, zeker bij de 
mannen. Het is een onderwerp waarover 
men niet spreekt. Het is de vraag of dat hier 
in het Westen zo anders is. 
Een vergelijkbaar taboe is het ontbreken van 
wc’s of latrines op het platteland. In India 
beloofde premier Modi bij zijn aantreden in 
2014, dat elk huishouden in 2019 een ei-
gen wc zou hebben, onder de naam Missie 
Schoon India. De traditie om in het open veld 
zijn behoefte te doen ‘open defecation’ moet 
daarmee uitgebannen worden. Deze is onhy-
giënisch, ziekteverwekkend en gevaarlijk voor 
vrouwen en meisjes. In 2018 zou al 77% van 
de mensen een wc hebben. De meeste heb-
ben geen stromend water noch afvoer en zijn 
dus eigenlijk latrines, die op de kleine erven 
minstens 10 meter van de waterput af moe-

ten staan, wat vaak niet mogelijk is. Sommige 
mensen hebben ook eigenlijk liever niet zo’n 
latrine dicht bij hun huis in verband met lucht-
jes.	Men	vindt	dat	onrein	(Volkskrant	13	april).
Een terugkerend onderwerp in het kader 
van ontwikkelingssamenwerking is kinder-
arbeid. In veel landen worden kinderen in-
gezet om bij te dragen aan het gezinsinko-
men. Westerse bedrijven, die grondstoffen 
uit deze landen halen, worden steeds vaker 
aangesproken op hun verantwoordelijkheid 
voor deze situatie. Onlangs werden grote 
bedrijven als Apple, Dell, Google, Microsoft 
en Tesla aangeklaagd voor medeplichtigheid 
aan de dood of het ernstig verwonden van 
kinderen in de kobaltmijnen van de Demo-
cratische	Republiek	Congo	(NRC	17	decem-
ber).	 Kobalt	 is	 een	onmisbaar	 element	 voor	
moderne	accu’s(elektrische	auto’s)	en	batte-
rijen	 (elektronische	 apparatuur).	 Gezien	 de	
stijgende vraag  op dit vlak moeten de ge-
noemde bedrijven meer toezicht houden op 
de gang van zaken in de mijnen. Dit geldt 
ook voor de steengroeven in India, waar veel 
natuursteen vandaan komt. 

De Nederlandse Financierings Maatschappij 
voor Ontwikkelingslanden, FMO, investeert 
in grote projecten, vaak samen met andere 
landen. Regelmatig blijken daar haken en 
ogen	 aan	 te	 zitten	 (Trouw	 15	 oktober).	 Als	
er bijvoorbeeld een stuwdam gebouwd gaat 
worden kan er protest van de bevolking ont-
staan, omdat men zich in zijn levenssituatie 
bedreigd voelt: dorpen en religieuze bouw-
werken verdwijnen, men krijgt slechtere 
grond terug etc. Of er vindt landonteigening 
plaats voor de aanleg van een grote planta-
ge, vaak met één soort gewas, waar de bevol-
king tegen een schamel loon kan werken. De 
strijd van de bevolking gaat vaak over land-
rechten, die volgens hen genegeerd worden. 
Het verwijt aan de FMO is, dat men onvol-
doende vooronderzoek doet, juist naar deze 
landrechten.  
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Het werk van NGO’s komt overigens we-
reldwijd steeds meer onder druk te staan 
(Volkskrant	21	februari).	Steeds	meer	landen	
voeren wetten in, die de speelruimte van de 
financieringsorganisaties inperken. Er komen 
nieuwe ge- en verboden bij. De meeste te-
genstand ondervinden organisaties die opko-
men voor mensenrechten, of die de overheid 
bekritiseren of ingaan tegen wat gangbaar is 
in een land. 

Ook in ons eigen land is de overheid niet meer 
zo scheutig voor ontwikkelingsorganisaties. 
Het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwer-
king verlaagde het budget voor de NGO’s in 
tien jaar tijd van 565 tot 219 miljoen. Er wordt 
op gerekend, dat er steeds meer geld door de 
bevolking wordt ‘opgehoest’.
Wat de grote gevers betreft moet men nog 
maar afwachten hoe zij reageren op een 
nieuwe wet, die bepaalt dat politieke, maat-
schappelijke en religieuze organisaties be-
kend moeten maken wie meer dan € 15.000 
schenkt. Deze wet is bedoeld om verdachte 
geldstromen naar bepaalde instellingen af te 
snijden, maar ze treft ook alle goede doelen, 
die afhankelijk zijn van donaties. De vraag is 
namelijk of de ‘gulle’ gevers bekend willen 
worden. De brancheorganisatie Goede Doe-
len Nederland vreest, dat de wet donateurs 
zal afschrikken, wat ten koste gaat van de in-
komsten van de organisaties.
Aan de andere kant van het spectrum zien we 
de megagevers, vaak bedrijven of zeer rijke 
families, die via een eigen stichting allerlei 
zaken ondersteunen, vaak wereldwijd. Met 
de enorme bedragen  die zij te besteden heb-
ben bepalen zij in hoge mate de aanpak van 
de problemen waarvoor het geld beschikbaar 
is.  De schrijver Anand Giridharadas legt in 
zijn boek ‘Winners take all’ haarfijn uit welke 
kanten er allemaal zitten aan de handelwijze 
van	deze	grote	 fondsen	 (Volkskrant	en	NRC	
2	februari	).	

5     FINANCIËN

De Derde Wereldgroep Soest bestond in 2019 
al 36 jaar en  we zijn er trots op, dat we nog 
steeds ons werk kunnen doen. De inkomsten 
vallen niet tegen als je in aanmerking neemt, 
dat regelmatig trouwe donateurs verhuizen 
of overlijden en dat niet zo gemakkelijk nieu-
we supporters worden gevonden. Dat is ook 
de tijdgeest: jongere mensen willen zich lie-
ver niet vastleggen, maar zijn in principe wel 
bereid zo nu en dan een bedragje over te ma-
ken. Gelukkig steunt de Gemeente Soest 
ons trouw. In december kregen we bericht, 
dat we ook in 2020 mogen rekenen op de 
subsidie van de gemeente.     
Onze inkomsten bedroegen in 2019 € 25.000, 
de uitgaven in totaal ruim € 22.000, met een 
toezegging van € 7.500 voor het project in 
Ghana.
We ontvingen meer dan 200 aanvragen, 
waarmee duidelijk wordt, dat we zeer selec-
tief te werk moeten gaan bij de keuze van 
projecten die we willen steunen. Het is spijtig, 
dat we geen beroep meer kunnen doen op 
de Rickelman Van Erp Stichting, die per 
1 december is opgeheven. Dit fonds heeft in 
de afgelopen jaren in totaal € 51.000 bijge-
dragen aan de ondersteuning van 4 projec-
ten. Zonder het invullen van een stortvloed 
aan formulieren en zonder maanden te hoe-
ven wachten, kregen wij geld voor goed om-
schreven projecten. 

De fondswervingsactie, die traditiege-
trouw in het voorjaar, tegelijk met het uitko-
men van het verslag van het afgelopen jaar 
wordt gevoerd, stond dit jaar in het teken van 
de aanleg van een Solar Photovoltaic System, 
zonnepanelen, voor het Donna Medical Cen-
tre		in	Oeganda	(18-220).	Door	de	afgelegen	
ligging was de kliniek niet aangesloten op het 
stroomnet. Deze actie bracht € 3.300 op. 
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De actie, die in het najaar werd gehouden 
onder de donateurs, bracht dit jaar  € 3.474 
op, voldoende om de waterput  van de orga-
nisatie	JAAP(	19-111)	in	Kenia	van	een	water-
pomp, een watermeter en een waterkiosk te 
voorzien. 

Ook dit jaar werd het schoolboekenfonds van 
Escola de Rua in Maputo, Mozambique	(13-
40)	 gevuld	 met	 een	 bijdrage	 van € 2.000. 
Een van onze donateurs heeft deze taak voor 
een aantal jaren op zich genomen.   

Voor het schoolboekenproject in Mali	 (19-
114A),	 ontvingen	 we	 een	 geoormerkte	 gift	
van € 1.000.

In het kader van een notariële schenking ont-
vingen we € 1.500 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 leve-
ren aan onze financiële mogelijkheden. Wij 
ervaren hun bijdragen als een grote steun in 
de rug.   

De Rabobank, onze huisbankier, steunt plaat-
selijke stichtingen en verenigingen door kor-
ting op de bankkosten te geven. 
In 2019 bedroeg deze korting voor ons in to-
taal € 107,45.

Het bestuur van de Derde Wereldgroep 
Soest bedankt allen hartelijk voor hun 
bijdrage en voor het vertrouwen dat 
men in ons stelt inzake de besteding 
van het geld. 

Wij willen hier nogmaals vermelden, dat de 
Stichting Derde Wereldgroep Soest door de 
belastingdienst is erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling, kortweg ANBI. 
Dit houdt in, dat uw gift meetelt als aftrek-
post voor de inkomstenbelasting. Voor dege-
nen 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 no-
dig. Men kan zelf de formulieren downloa-
den en invullen. 

Voor een periode van vijf jaar wordt dan elk 
jaar een vast bedrag geschonken, dat vol-
ledig aftrekbaar is. Voor inlichtingen kunt u 
contact opnemen met onze penningmees-
ter Erica Hoksbergen, tel. 035-6018069, of 
dwgsoest@hotmail.com. 
Als u gevraagd wordt om uw gift aan ons 
voor de belastingdienst aan te tonen, let er 
dan op dat we in het ANBI register staan ver-
meld als Stichting Derde Wereld Groep 
Soest.

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

6     BESTUURSACTVITEITEN

Op 17 januari bezochten drie bestuursle-
den de heer Anton Rijsdijk op zijn woonadres 
in Utrecht, om te bespreken of hij een voor-
dracht zou willen houden over de voetangels 
en klemmen op het terrein van watervoorzie-
ning	(	putten	en	pompen)	en	sanitatie	(latri-
nes)	op	het	platteland	van	ontwikkelingslan-
den. 

Op  21 februari, tijdens het jaarlijkse geza-
menlijke etentje van het bestuur, namen we 
afscheid van Wim Mann, die jarenlang op de 
achtergrond onze website up-to-date hield, 
contacten legde met de pers en foto’s maak-
te bij belangrijke gebeurtenissen . Hij werd 
onder applaus voor zijn jarenlange verdien-
sten in de bloemetjes gezet. 

Op  1 april overleed Jan Visser. Hij stond aan 
de wieg van politiek café Proest, waar in 1983 
de Derde Wereldgroep Soest het levenslicht 
zag. In de jubileumbrochure, uitgegeven ter 
gelegenheid van ons 25 jarig bestaan, schreef 
hij een typische Jan Visser column met als ti-
tel ‘Iets doen met de vrede’.
Soest heeft een markante persoon minder. 

Op  3 april organiseerden we de ontmoe-
tingsavond voor donateurs en belangstellen-
den. In hoofdstuk 7 daarover meer. 
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Op 30 oktober namen we tijdens een lunch 
in de Generaal, officieel afscheid van onze 
voorzitter Marian Dubourcq. Marian was 
ruim 20 jaar lid van het bestuur en na het 
overlijden van Jan Bik in 2018, nam zij het 
voorzitterschap op zich. In 2019 trad zij af 
als voorzitter en bestuurslid omdat zij naar 
Amsterdam is verhuisd.

Op 20 november trad Rob Balvers officieel 
aan als nieuwe voorzitter van de DWG. Rob is 
uit het onderwijs afkomstig. Hij was directeur 
van de Montessorieschool. We zijn heel blij, 
dat we een prima nieuwe voorzitter hebben 
‘gevonden’.

7     VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

Op 1 april verscheen het jaarverslag over 
2018. De publicatie van het jaarverslag, 
dat naar ongeveer 400 adressen wordt ver-
stuurd, is een belangrijk moment waarop de 
DWG naar buiten treedt. Alle activiteiten van 
het afgelopen jaar worden beschreven en er 
wordt ruim aandacht besteed aan de projec-
ten die we ondersteunen. De jaarrekening 
van het afgelopen jaar en de begroting voor 
het komende jaar geven duidelijk inzicht in 
het financiële reilen en zeilen van onze stich-
ting. 
De gemeente Soest vraagt van ons om zowel 
de inhoudelijke als de financiële verantwoor-
ding vóór 1 april in te leveren om in aanmer-
king te kunnen komen voor de gemeentelijke 
bijdrage.

Tegelijkertijd met het uitkomen van het jaar-
verslag werd een giro-actie gevoerd voor de 
aanleg van een solar photovoltaïc system 
op	 een	 plattelandskliniek	 in	 Oeganda	 (pro-
ject	 18-220).	 De	 opbrengst	 kwam	 een	 heel	
end in de goede richting. De plaatselijke 
pers besteedde aandacht aan het verschijnen 
van ons jaarverslag en aan de ontmoetings-
avond, beide in dezelfde periode. Een van de 
bestuursleden werd in het programma Soest 
Actueel van Radio Soest geïnterviewd. 
Zowel het jaarverslag als de begeleidende 
brief werden op facebook gezet. 

Onze website 
www.derdewereldgroepsoest.nl is een 
belangrijke bron van informatie voor dona-
teurs, belangstellenden, stichtingen en an-
dere	organisaties	en	ook	voor	(toekomstige)	
projectpartners. Zowel in het Nederlands als 
in het Engels en Frans wordt informatie ge-
geven over onze stichting en over de richt-
lijnen voor het aanvragen van projectonder-
steuning. De meeste  aanvragers vinden ons 
via onze website. 
Het jaarverslag, persberichten over de DWG 
en andere interessante informatie, worden 
op de site gezet.  Ook het verslag van de ont-
moetingsavond	(zie	hieronder)	kwam	op	de	
site. 
Omdat Marian aftrad en Rob haar plaats in-
nam hebben we een nieuwe foto van het 
bestuur gemaakt en die ook op de site ge-
zet. Deze verscheen ook in de rubriek Lezers-
nieuws van de Soester Courant.
   
Op 3 april vond onze jaarlijkse ontmoetings-
avond plaats in de bovenzaal van boekhandel 
Van de Ven. Hydrogeoloog Anton Rijsdijk 
voerde het publiek mee naar een wereld waar 
schoon drinkwater en wc’s geen vanzelfspre-
kende zaken zijn. Internationale NGO’s als Ox-
fam-Novib, Unicef en het Rode Kruis voeren 
in opdracht van de EU, de United Nations en 
regeringen water- en sanitatieprojecten in ver-
schillende Afrikaanse en Aziatische landen uit. 
Het vergt veel overleg met de plaatselijke be-
volking over de plaats van een waterput, wie 
het  onderhoud gaat doen en of de vervan-
gende onderdelen gemakkelijk te krijgen zijn. 
Unicef haalde eens voor een groot project in 
Afrika de pompen uit India en daarmee viel 
er lokaal niets te verdienen met de levering 
van onderdelen. De vraag is ook of het aan-
gestelde watercomité in staat is de bijdragen 
voor het water te innen en te beheren. Water 
kost op zichzelf niets maar komt niet gratis 
uit de grond. En wat is het resultaat van dit 
alles op langere termijn?
Anton Rijsdijk vertelde aan de hand van zijn 
35-jarige ervaring op dit terrein hoe weerbar-
stig de praktijk soms is, ondanks alle goede 
bedoelingen. Zo bleek bijvoorbeeld, dat de 
mensen de aanleg van latrines veel minder 
belangrijk vonden dan het krijgen van schoon 
water. En ook het handen wassen was nou 
niet meteen de eerste prioriteit. 
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De aanwezigen waardeerden deze inkijk in 
de praktische uitvoering van water- en sani-
tatieprojecten in ontwikkelingslanden zeer. 
Als dank ontving de spreker een cheque voor 
de slachtoffers van de natuurramp in Mo-
zambique, waar hij zelf ook een aantal jaren 
gewerkt heeft. 

De Wereldwinkel was als vanouds aanwezig 
met mooie kaarten en lekkernijen. De avond 
werd in gezellige sfeer afgesloten met een 
drankje en een hapje. 

De cheque van €200.- 

Janet den Oude van de Wereldwinkel.



JAARREKENING 2019

Inkomsten € Uitgaven €

Voorjaarsactie 3.302,00 Escola de Rua Mozambique 2.000,00
Najaarsactie 3.474,50 SXEDS India 2.500,00
Giften 5.000,00 Teneya Mali 3.500,00
    
Bijdrage gem. Soest 12.153,00 SOVHEN Oeganda 5.000,00
Drukkosten 2018 1.112,24 SWEET India 1.900,00
  JAAP Kenia 2.500,00
  
  RUWWO India 1.200,00
  BOSS India 1.500,00

 
  Directe bankkosten  61,50

  Totaal besteed aan projecthulp 20.161,50 
 
  Voorlichting  828,37 
  Uitvoeringskosten  366,34
  Drukkosten 2019*  1.068,39

Subtotaal 25.041,74 Subtotaal  22.424,60
Saldi per 01-01-2019  Saldi per 31-12-2019 

ING 1.558,54 ING 4.019,69
Rabobank      5.764,43 Rabobank 5.920,42

 
 7.322,97   9.940,11

Totaal 32.364,71 Totaal  32.364,71 
  
*deze kosten worden in 2020 vanuit het ons toegekende budget vergoed door de gemeente Soest

BEGROTING 2020

Inkomsten € Uitgaven  €

Donaties/giften/acties 13.000,00 HCF Ghana 7.500,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00 Nieuwe projecten  20.500,00
Vergoeding drukkosten 1.068,00    
   
  Totaal projecten  28.000,00
     
  Voorlichting  500,00
  Uitvoeringskosten    500,00
  Drukkosten  1.000,00

Subtotaal 26.221,00 Subtotaal  30.000,00

Saldototaal 01-01-2020 9.940,11 Saldototaal  31-12-2020    6.161,11

Totaal 36.161,11 Totaal  36.161,11
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De DWG in de MEDIA
Soester Courant
27 maart 2019

Soester Courant
27 maart 2019
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Soester Courant
24 december 2019

Rob Balvers is de nieuwe voorzitter 
van de Derde Wereld Groep Soest.
Hij volgt Marian Dubourq op die 
naar Amsterdam is verhuisd.
Marian had na het overlijden van 
voorzitter Jan Bik in 2018, diens 
taken overgenomen. Rob Balvers, 
voormalig directeur van de Mon-
tessorischool is enthousiast aan de 
slag gegaan om mensen elders in 
de wereld die het minder goed heb-
ben getroffen dan wij een steuntje 
in de rug te geven. Zo is de DWG 
op dit moment bezig om het geld 
bij elkaar te krijgen voor het boren 
van een waterput bij een kliniek in 
Ghana.
Schoon water moet nu uit een ver-
der weg gelegen put gehaald wor-
den en de patienten moeten zelf ook 
water meebrengen.

V.l.n.r. Gerrit Leeflang secretaris, Annemarieke Koch projectbeheer, 
Rob Balvers voorzitter, Erica Hoksbergen penningmeester en Willem 
Voorhout techniek en fotobeheer.

Nieuwe voorzitter Derde Wereldgroep Soest

Soester Courant
27 maart 2019
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Steenhoffstraat 9b
3764 BH Soest

tel.  035 602 81 32
www.wereldwinkelsoest.nl

W e r e l d w i n k e l  S o e s t

Maandag 13.00  tot  17.00

Dinsdag 09.30  tot  17.00

Woensdag 09.30  tot  17.00

Donderdag 09.30  tot  17.00

Vrijdag 09.30  tot  17.00

Zaterdag 09.30  tot  17.00

Uit de Soester Courant
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