
Derde Wereldgroep
Soest

Stichting

JAARVERSLAG 2020



Jaarverslag 2020 Derde Wereldgroep Soest  3

Stichting 
Derde Wereldgroep Soest

Patrijsgang 44
3766 XH Soest.

www.derdewereldgroepsoest.nl
NL02 RABO 0379 9298 13
NL72 I N G B  0005 6343 27

Dit zijn de mensen in Kameroen, die dankzij uw bijdragen nu elektrisch 
licht hebben bij hun werk in de kliniek en de medicijnen en vaccins in de 
aangeschafte koelkast kunnen bewaren (pag.10).

Zij bedanken u daar heel hartelijk voor.
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1 INLEIDING

Dit jaarverslag zou ik graag willen begin-
nen met een dankwoord uit te spreken aan 
alle donateurs van onze Derde Wereldgroep 
Soest. Dankzij uw bijdragen hebben we in 
2020 weer een aantal mooie projecten kun-
nen realiseren in Mozambique, Ghana, Tan-
zania, Kameroen, India en Malawi. Als be-
stuur zijn wij ervan overtuigd dat uw gelden 
zinvol besteed zijn en dat de ontvangers er 
optimaal gebruik van kunnen maken. 

Hopelijk wilt u ons ook in 2021 weer onder-
steunen zodat we dit jaar weer nieuwe pro-
jecten mogelijk kunnen maken. Tevens wil ik 
hier graag Erica Hoksbergen bedanken voor 
het samenstellen van dit jaarverslag. Zij heeft 
er met veel toewijding aan gewerkt. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Rob Balvers 
Voorzitter Derde Wereldgroep Soest

2 BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

Het jaar 2020 was zeer gedenkwaardig. Geloofden we aanvankelijk nog, dat het Coronavirus 
ons land voorbij zou gaan, na de voorjaarsvakantie van de scholen, waarin velen zich op de 
skipistes waagden en daarna uitbundig carnaval vierden, bleek dat ook ons kleine landje ernstig 
getroffen werd. In januari en februari konden we nog plenair vergaderen, maar in maart en april 
konden we niet bij elkaar komen als gevolg van de lockdown. Pas eind mei konden we, dankzij 
het mooie weer, elkaar op gepaste afstand treffen in de royale achtertuin van Willem Voorhout. 
Door de versoepelingen in het Covidregime kwamen we de zomer goed door, maar in het najaar 
werden de regels voor het toegestane aantal bezoekers steeds strenger. Dit had tot gevolg, dat 
onze secretaris twee vergaderingen online bijwoonde. In januari van 2021 werden de regels nog 
verder aangescherpt en  konden we het niet meer met de techniek oplossen. Het werd wachten 
op betere tijden en intussen veel contact per e-mail onderhouden. 
In totaal kwamen we toch nog op acht bestuursvergaderingen in 2020, met daaraan vooraf-
gaand de vergadering van de projectcommissie. 

In 2020 deden zich geen veranderingen voor in de bestuurssamenstelling. Wel kondigde ons 
bestuurslid Annemarieke Koch aan, dat zij en haar echtgenoot het mooie Soest gingen verlaten 
en in Den Haag, vlakbij die andere mooie duinen, zouden gaan wonen. Vooralsnog had dit geen 
consequenties voor de samenstelling van het bestuur. E-mailverkeer, telefonisch contact en on-
line de vergaderingen bijwonen, zijn in deze Corona-tijden gemeengoed geworden. Wel heeft 
zij het verzamelen en archiveren van de binnenkomende projectaanvragen aan Willem Voorhout 
overgedragen. Het beoordelen van deze aanvragen en daarna een voorstel voor het bestuur 
maken, blijft tot haar taken behoren. Willem verzorgt ook de correspondentie met de aanvragers 
die niet zijn gekozen voor subsidiëring.

Per 31 december 2020 bestond het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest uit de volgende leden:

Bestuur  Ondersteuning
Rob Balvers voorzitter Jeroen de Ruiter 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 projectbeheer/fotoarchief
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3 PROJECTEN

Projectaanvragen

In 2020 ontvingen we bijna 240 aanvragen voor projectsteun, inclusief een flink aantal ver-
zoeken om de gevolgen van de Covid-19 epidemie te helpen verlichten. Het gaat daarbij om 
dagloners, die als gevolg van de lockdown niet naar het werk kunnen of naar de markt om 
zelfgekweekte groentes, honing, eieren en andere zaken te verkopen. Daarmee valt direct hun 
inkomen weg. De Covid-hulp gaat om het verstrekken van voedselpakketten, desinfecteermid-
delen, emmers en zeep, mondkapjes en beschermende kleding. Helaas beschikken wij niet over 
voldoende middelen om deze noodhulp te financieren, maar de situatie van deze mensen, die 
toch al onderaan de economische ladder staan, gaat ons zeer aan het hart.    
De aanvragen kwamen uit wel 25 landen. Ongeveer een derde deel kwam uit India, met name 
uit de deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu. Het aantal aanvragen uit Oeganda was onge-
veer even groot. Uit Kenia, Tanzania en Malawi kwamen rond de 10 aanvragen. Uit Congo, Gha-
na, Kameroen, Nigeria en Zambia vier tot negen. Uit Angola, Burundi, Ethiopië, Gabon, Gambia, 
Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Tsjaad, Zimbabwe elk één of twee. Uit Aziatische landen, behalve 
uit India, komen incidenteel aanvragen. In 2020 uit Cambodja, Indonesië, Pakistan en Papoea 
Nieuw Guinea. Tot slot een enkele aanvraag uit het Midden-Amerikaanse Honduras.
In steeds meer landen weet men dus onze website te vinden en stuurt men vervolgens een 
aanvraag naar ons e-mailadres dwgsoest@hotmail.com Ook ontvangen we van onze pro-
jectpartners verzoeken om een referentie te sturen naar een ander subsidiefonds, waarbij men 
een projectaanvraag heeft ingediend. Als wij tevreden zijn over onze partner en daarom een 
gunstige referentie sturen, levert dat in veel gevallen een positieve beslissing op. Op die manier 
dragen wij ook indirect bij aan het welzijn van de mensen om wie het gaat.
Het overstelpende aantal aanvragen wordt geregistreerd en daarna door de projectcommissie 
bestudeerd. Zij brengt aan het voltallige bestuur een advies uit over welke projecten mogelijk in 
aanmerking komen voor ondersteuning. Het mag duidelijk zijn, dat met het beschikbare budget 
maar een beperkt aantal aanvragen kan worden gehonoreerd. In 2020 zijn we erin geslaagd om 
acht projecten te ondersteunen in India, Ghana, Kameroen, Malawi, Mozambique en Tanzania.         

Aard van de projecten

We kunnen de in 2020 gesubsidieerde projecten globaal in de volgende categorieën indelen:
 
	 •	 Onderwijs,	scholing	en	leermiddelen
	 •	 Medische	voorzieningen,	voorlichting	en	sanitatie
	 •	 Kleinschalige	tuinbouw	en	(pluim)veeteelt
	 •	 Inkomensgenererende	activiteiten	(IGA’s)

Onderwijs, scholing en leermiddelen 

Mozambique

Met de organisatie Escola de Rua (13-40),	
in de Mozambiquaanse hoofdstad Maputo, 
hebben we al sinds 2001 contact. De Ne-
derlander René Boezaard werkte in de jaren 
negentig in Maputo en richtte daar 26 jaar 
geleden een openluchtschool voor straat-
jongeren op, de Escola de Rua. Deze school 
is inmiddels samengevoegd met de armen-
school, waar de leerlingen geen schoolgeld 
hoeven te betalen en geen uniform of zelfs 
schoenen hoeven te dragen. 
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Men verzorgt ook een avondopleiding voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, plus een aantal be-
roepsopleidingen, waaronder een kappersopleiding voor meisjes. Het project heeft een eigen 
voetbalclub, de Leoes de Holanda, die meedraait in de plaatselijke competitie en waaruit ook 
al eens talenten zijn gespot voor het natio-
nale voetbalelftal. Verkoop van drankjes en 
hapjes in de kantine levert geld op om de 
allerarmste leerlingen een voedzame lunch te 
geven, verzorgd door een groep leerlingen. 
Steeds vaker worden zij ook gevraagd om de 
catering op feesten en partijen te verzorgen 
en de muziek- en dansgroep van het project 
mag dan voor de muzikale omlijsting zorgen. 
Een aparte groep van 10 jongeren bezoekt 
scholen en voetbalclubs om Aidsvoorlichting 
te geven en gratis voorbehoedsmiddelen te 
verstrekken. 
Helaas was 2020 een rampjaar voor het project. De overvloedige regenval in het begin van het 
jaar veroorzaakte veel schade aan de wegen, ook aan die van het project. Met een speciale extra 
gift van een van onze donateurs konden we de mensen daar een hart onder de riem steken. 
In het Noorden is het zeer onrustig door de terreur die de groep Shebab vanuit Tanzania daar 
uitvoert. En toen bereikte in het voorjaar het 
Coronavirus ook Mozambique en werd een 
lockdown ingesteld. De sport en de culturele 
activiteiten werden gestopt, de kapperszaken 
werden verplicht gesloten. Er waren geen in-
komsten meer om alle activiteiten draaiende 
te houden en toen moesten ook alle scholen 
sluiten. De leerlingen werden zo goed en zo 
kwaad als het ging thuis begeleid door vrij-
willigers, maar men kan eigenlijk wel van een 
verloren jaar spreken. Men hoopt in maart 
2021 met het nieuwe schooljaar te kunnen 
beginnen. De meeste leerlingen hebben 
geen geld voor de leermiddelen en school-
boeken. Met een mooie financiële bijdrage 
van een donateursechtpaar konden deze 
door de DWG Soest worden bekostigd.   

Ghana

De Kabrono Presby Primary School	(20-26)	is	gevestigd	in	een	boerengemeenschap	in	het	
Banda district van West-Ghana. De Ghanese overheid heeft met hulp van de plaatselijke bevol-
king een schoolgebouw neergezet. Zij wordt geacht ook de lesmaterialen en leermiddelen te 
verstrekken, maar er is toch een bijdrage nodig van ouders en sponsors. De overheid betaalt wel 
de salarissen van de leerkrachten. 
Alle 256 leerlingen van de school, vanaf de kleuters van groep 1 tot en met de oudsten van 
groep 8, zitten tijdens de lessen noodgedwongen op de grond, want de overheid zorgt niet voor 
meubilair. Om te kunnen schrijven moeten ze half gedraaid op de niet altijd schone vloer gaan 
liggen. Dat is niet erg fris, maar geeft bovendien rugklachten. De school moet dit probleem zelf 
oplossen. De ouders willen wel meehelpen, maar kunnen niet veel betalen omdat vrijwel de ge-
hele bevolking uit boerengezinnen bestaat, die slechts een marginaal inkomen hebben. 
In het verzoek aan de DWG om een bijdrage te leveren voor schoolmeubilair, gaat het om 110 
tweepersoons schoolbanken en 10 tafels en stoelen voor de leerkrachten. De banken worden 
door plaatselijke timmerlieden gemaakt en voor de stevigheid van een metalen frame voorzien. 
Om het hout te beschermen wordt het gebeitst. 
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Onze voorjaarsactie, die bij het uitkomen van 
het jaarverslag werd gehouden, leverde vol-
doende op om met onze bijdrage, naast die 
van de school en de ouders, de leerlingen 
van stevige en praktische banken te voorzien 
en de leerkrachten met een tafel en een stoel 
hun eigen werkplek te geven. 

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.

Ghana

In het jaarverslag van 2019 schreven we al 
uitgebreid over de Heritage Charity Foun-
dation, HCF	(19-190)	in	de	Volta	regio	van	
Ghana. Deze organisatie verzorgt in de plaats 
Tagadzi gratis onderwijs, met steun van lo-
kale kerken en de gemeenschap. Een buiten-
landse organisatie betaalde de bouw van een 
school met vier klaslokalen. De benodigde 
latrines en de aanleg van een waterput bij de 
school werden een aantal jaren geleden door 
de DWG Soest betaald. 
De St. Anne’s clinic, die basale medische 
hulp verleent aan de inwoners van Tagadzi 
en 10 omliggende gemeenschappen, moest 
met jerrycans het water ook uit de put bij 
de school halen. In spoedgevallen een heel 
onwenselijke situatie. De overheid wilde niet 

bijdragen en pogingen, om van andere organisaties medefinanciering  voor een watertappunt te 
krijgen, mislukten. Met de vraag om steun voor dit project kwam men bij de DWG Soest terecht. 
Het ging om een bedrag van € 8.000, een flinke hap uit onze begroting. We konden geen me-
definanciering van een andere organisatie krijgen en besloten om het hele bedrag, minus hun 
eigen bijdrage, toe te zeggen. Eind 2019 liet onze financiële situatie het overmaken van een 
dergelijk bedrag nog niet toe, maar in januari 2020 waren we in staat om ook dit project mo-
gelijk te maken. 
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Tanzania

De Soester stichting Inside the Same	 (20-
09)	 ondersteunt	 in	 Tanzania	 kinderen	 met	
albinisme. De oprichtster van deze stichting 
heeft zelf twee kinderen met albinisme. Bij 
deze aandoening ontbreekt het pigment in 
de huid, het haar en de ogen, waardoor de 
getroffenen er erg bleek uitzien en slecht 
kunnen zien. Omdat de huid en de ogen erg 
gevoelig zijn voor zonlicht ontstaan er, bij 
gebrek aan voldoende bescherming, brand-
wonden en huidkanker en worden de ogen 
beschadigd. In Nederland komt deze aan-
doening bij één op de 20.000 mensen voor, 
maar in Tanzania bij wel één op de 1.400. Er 
is nog veel onwetendheid over deze aandoe-
ning en de kinderen zien er totaal anders uit 
dan de donkergekleurde bevolking. Dit leidt 
tot	het	idee,	dat	ze	‘behekst’	zijn	en	daarom	
worden ze uit de dorpsgemeenschappen ver-
stoten en in opvangkampen ondergebracht. 
Ze genieten daar enige bescherming tegen 
lieden die hen willen vermoorden om hun 
ledematen, die magische krachten zouden 
bezitten, voor grof geld te verkopen. Kortom 
een heel nare situatie. 
In samenwerking met Tanzaniaanse organi-
saties en lokale contactpersonen zorgt Inside 
the Same voor medische hulp in deze kam-
pen en tracht men de kinderen in kleinere 
kampen, zoals die van de Salvation Army, 
onder te brengen. Heel belangrijk zijn de 
bewustwordingscampagnes die, met inzet 
van vrijwilligers, op de scholen en in de dor-
pen gehouden worden. Er is een mooi voor-
lichtingsboek ontworpen, Mwezi genoemd, 
‘maan’	in	het	Swahili.	Daarin	wordt	duidelijk	uitgelegd	wat	albinisme	is	en	waardoor	het	ont-
staat. En uiteraard ook, dat het gewone mensen zijn, die er alleen maar anders uitzien. Dit boek 
wordt	ingezet	bij	de	voorlichting	op	scholen	en	ook	voor	het	‘bijpraten’	van	de	vrijwilligers	en	
de verzorgers in de opvanglocaties. De ontwerpkosten werden door andere organisaties op zich 
genomen en het wordt in Tanzania gedrukt. De DWG besloot de drukkosten voor 1000 boekjes 
te vergoeden. Als de Covid-19 maatregelen ook in Tanzania versoepeld worden kan het bezoek 
aan de scholen weer beginnen.  

Kameroen

De organisatie Centre for Community Development and Environmental Restoration, 
kortweg Cencuder	 (20-150),	 is	 in	de	zuid-westelijke	 regio	van	Kameroen	werkzaam	voor	de	
sociaal-economische ontwikkeling van jongeren en vrouwen. Beroepsopleidingen, medische 
voorlichting over infectieziekten als cholera, malaria en HIV/AIDS, stimulering van biologische 
land- en tuinbouw, bescherming van het bos, stimulering van schoolbezoek en herstel en uitrus-
ting van schoolgebouwen, zijn onderdeel van hun brede inzet. In juni 2020 stuurden zij ons een 
project met als onderwerp: installeren van zonnepanelen bij een lokaal gezondheidscentrum, 
dat ook een moeder- en kindafdeling heeft. 
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Daar vinden bevallingen plaats, worden de 
kinderen gevaccineerd en komt family plan-
ning aan de orde. Dit centrum, dat zeven om-
liggende dorpen verzorgt, moet het zonder 
elektriciteit stellen. Er worden olielampen en 
kaarsen gebruikt, wat brandgevaarlijk is en 
ademhalingsproblemen geeft. Vooral voor 
bevallingen en spoedgevallen na zonsonder-
gang, dat is in Kameroen al om 18.00 uur, 
zou men heel graag met zonnepanelen zelf 
stroom opwekken voor verlichting. Een der-
gelijk project hadden we al eens met veel suc-
ces	 ondersteund	 in	 Oeganda	 (18-220).	 Op	
ons voorstel kwam men met een aangepaste 
begroting voor de aanschaf van een koelkast 
om de vaccins gekoeld te kunnen bewaren. 
Zonder mogelijkheid tot koelen moeten de 
vaccins regelmatig in de plaats Bangem wor-
den gehaald, 34 km heen en terug over een 
zandweg, die in de regentijd in een modder-
poel verandert. Ook was er behoefte aan een 
heet waterboiler. Met een substantiële bijdra-
ge van Cencuder zelf, plus de aanvulling van 
de DWG Soest, kon dit project van start gaan. 

Kleinschalige tuinbouw en (pluim)vee-
teelt

Onder deze noemer vallen projecten waarbij 
de betrokken mensen door middel van het houden van bijvoorbeeld een koe, een paar schapen, 
geiten of varkens, of pluimvee zoals kippen en kalkoenen, 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. Ook de aanleg van kleinscha-
lige moestuinen valt hieronder.  

India

Met de Buddah Outcast Social Society, BOSS,	(20-100)	in	het	Tiruvannamalai	district	van	
Tamil Nadu, hebben we al sinds 2013 contact. We betaalden vier jaar lang de naaiopleiding van 
meisjes en jonge vrouwen, die daarna in de kledingindustrie konden gaan werken of thuisnaai-
ster worden. 
In 2018 verstrekten we voor het eerst startgeld voor de aanschaf van een melkkoe voor wedu-
wen. Zij hebben het extra zwaar, omdat ze niet geacht worden te hertrouwen. Met een nieuw 
huwelijk hadden ze weer deel van een andere familie kunnen worden, die hen zou helpen. 
Bij de familie van hun overleden echtgenoot hoeven ze ook niet aan te kloppen. De lening, die 
zij kregen voor de aanschaf van een koe, moest in termijnen worden afgelost. 
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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, nu 
voor weduwen uit het dorp Devanandhal. 
Om op dezelfde manier als in het vorige dorp 
te kunnen werken was een nieuwe startkapi-
taal nodig, waarna opnieuw met de aflossin-
gen nog meer weduwen uit hetzelfde dorp 
konden worden geholpen. Dit ‘sneeuwbal-
effect’	 spreekt	 ons	 zeer	 aan	 en	 daarom	 be-
sloten we in 2020 het programma voor de 
derde keer te ondersteunen, ditmaal in het 
dorp Vellaimedu.   

India

De organisatie Need Basesd Educational 
Service Trust, NEST	(20-37),	kennen	we	al	
sinds 2009. Ze verzorgt basis- en voortgezet 
onderwijs voor kinderen van arme boeren en 
dagloners. Moeders van de leerlingen zijn 
zeer betrokken bij deze school. Ze verko-
pen	op	school	in	de	Students’	Store	gunstig	
geprijsde schoolmaterialen en kleine snacks 
en drinken. De moeders verdienen daarmee 
een aanvullend inkomen en de leerlingen 
zijn voordeliger uit. Met een in 2009 door 
de DWG betaald kopieerapparaat verlenen ze 
service aan leerlingen, personeel en mensen 
van buiten. De stroomvoorziening was ech-
ter nogal wisselvallig, waardoor deze service 
niet optimaal benut kon worden, evenmin als 
de internetservice via twee schoolcomputers. 
In 2013 zorgde de DWG voor een generator 
en twee extra computers, waarmee de ‘klan-
tenkring’	sterk	uitgebreid	kon	worden	en	dus	
ook de verdiensten. 
In	2018	klopte	men	weer	bij	ons	aan,	nu	voor	de	inrichting	van	een	Mothers’	Mart.	Tijdens	ou-
derbijeenkomsten was de interesse gewekt voor het zelf telen van organische groenten en fruit, 
omdat in de reguliere teelt veel chemische middelen worden gebruikt. Na voorlichting konden 
de vrouwen in hun eigen moestuin aan de slag. De producten wilden ze graag ook op de school 
verkopen. Er kon een overdekte verkoopplaats op het schoolterrein worden gerealiseerd, waarvoor 
de DWG de kosten op zich nam, alsook voor de inrichting met tafels, rekken en uitstalplanken. 



12 Jaarverslag 2020 Derde Wereldgroep Soest

Gestimuleerd door het verkoopsucces van de organische producten en de groeiende interesse 
voor de teelt hiervan, ontstond het idee om een kantine in te richten, waar de leerlingen gezonde 
snacks	en	etenswaren	kunnen	kopen	om	zo	het	nuttigen	van	‘junkfood’	in	te	perken.	De	ruimte	was	
beschikbaar, maar moest opgeknapt worden en voorzien van een gasbrander en pannen, stoelen 
en tafels. Ook wilde men de organische teelt verder stimuleren met het ter beschikking stellen van 
groentezaden	en	stekjes	van	geneeskrachtig	kruiden.	De	laatste	ook	voor	de	‘huisapotheek’.
Omdat	dit	voorstel	in	het	verlengde	lag	van	de	gedachte	achter	Mother’s		Mart	en	het	eenvou-
dig te realiseren was, stemden wij in met de financiering ervan. 

Inkomensgenererende activiteiten (IGA’s)

Malawi

Van een geheel andere aard dan de projecten, die we door de jaren heen steunden, is  het pro-
ject dat de organisatie Moto Briquetting Solutions, MOTO	 (20-82),	gevestigd	 in	de	 stad	
Mzuzu in het noorden van Malawi, ons toestuurde. Op het platteland, maar ook in steden, is het 
gebruikelijk om op een vuurtje van houtskool of brandhout te koken. Elektriciteit is niet voor-
handen of veel te duur. De rookgassen die bij de verbranding vrijkomen zijn slecht voor longen 

en ogen, veel huisvrouwen hebben dan ook 
ademhalingsproblemen. Ook kunnen er ge-
makkelijk brandwonden ontstaan.  
Een ander probleem dat hieruit voortvloeit 
is de snelle ontbossing door het kappen van 
bomen om brandhout van te maken. Dit 
heeft ernstige gevolgen voor het patroon 
van regenval, met uitdroging van beken en 
rivieren als resultaat. Daarmee loopt ook de 
landbouw gevaar. 
Moto heeft, in samenwerking met de Uni-
versiteit van Mzuzu, een plan ontwikkeld om 
briketten van plantaardig afval, zoals zaagsel, 
stengels en bladeren van bijvoorbeeld mais, 
sorgo en andere gewassen, te maken. Het is 
een Community Project waar vrijwilligers wer-

ken. Ze krijgen wel een dagelijkse maaltijd. Men heeft veel hulp van werkloze jongeren gekregen, 
die het afval bij de boeren ophalen een daarmee wat geld verdienen. Op de locatie wordt het 
bioafval gedroogd en op een relatief lage temperatuur geroosterd, de carbonisatie, waardoor 
het beter brandbaar wordt. Daar werkt een aantal arme weduwen. Men heeft toestemming van 
de gemeente om te carboniseren, mits de vrouwen met een masker tegen de rook worden be-
schermd. De ontstane massa wordt met cassavemeel gemengd om het te binden en dan wordt 
het in een brikettenperser tot handzame briketten gevormd, klaar voor gebruik. 

MOTO vroeg onze hulp om het project verder op te schalen en met verkoop van de briketten de 
medewerkers te kunnen betalen. Een oriëntatiebezoek aan een vergelijkbaar project leerde hen, 
dat een kleiner formaat briketten beter is geschikt voor huishoudelijke kooktoestellen. Men wil 
de meisjes en vrouwen, die nu op straat houtskool verkopen, benaderen om over te schakelen 
op  biobriketten. Maar ook andere vrouwen kunnen meedoen. 
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Ze krijgen een hoeveelheid briketten in consignatie en rekenen die af na verkoop. Met deze in-
komsten kunnen dan de werkers op de locatie betaald worden. Men vroeg onze bijdrage voor de 
aanschaf van twee brikettenpersers en andere gereedschappen en de aankoop van cassavestijfsel.  
Ook vroeg men hulp voor het aanboren van water op het eigen terrein. De ondiepe waterbron-
nen waren opgedroogd en de meest nabije waterput ligt op 300 meter afstand, onderaan een 
steile heuvel van 56 meter hoog. Geen doen 
voor de wat oudere werkneemsters. Er wordt 
tot 25 meter diep geboord. Op advies van 
het	SMART	CENTRE	(Simple, Market-based, 
Affordable, Repairable Technologies),	 on-
der leiding van de Eindhovenaar Johan Win-
nubst, zal met een zogenoemde Rope and 
Washer pomp het water handmatig om-
hoog worden gehaald. Een opgeleid team 
van SMART zal voor het boorgat en de 
pompinstallatie zorgen.   
De leiding van het project maakte op ons een 
serieuze indruk. Goed nadenken en overleg-
gen met deskundigen en adequaat reageren 
op onze vragen en suggesties, deed ons be-
sluiten dit project te ondersteunen. 

 4 ONTWIKKELINGEN IN 2020

Schoon drinkwater is voor ons een vanzelf-
sprekendheid, maar in de landen waar onze 
projectpartners actief zijn, is dat zeker niet 
het geval, met name op het platteland niet. 
‘Schoon	water	als	schaars	luxeproduct’	kopt	
Trouw op 23 september over de situatie in 
Oost-Kenia. De coronacrisis heeft voor veel 
werkloosheid gezorgd, waardoor de mensen 
niet meer voor schoon water kunnen beta-
len, als dat er al is, of geen ontsmettingsmid-
delen meer kunnen kopen voor water uit een 
riviertje of een poel. Als het regent wordt het 
water	van	onbeschermde	‘shallow	wells’	ver-
vuilt door de uitwerpselen van rondlopend 
vee en ook van mensen. Bij gebrek aan latri-
nes of openbare toiletten doen veel mensen 
hun behoeften in het open veld. 
Op Wereld Toilet Dag, 19 november, bleek 
de enorme omvang van dit probleem: van de 
bijna	 8	 miljard	 wereldburgers	 heeft	 zo’n	 2	
miljard geen eigen wc en van hen poepen 
en plassen ruim 650 miljoen in het openbaar 
(Trouw	19	november).		

Het vervuilde water veroorzaakt verschillende 
infectieziekten en diarree, bij jonge kinderen, 
na malaria, doodsoorzaak nummer twee. 
Veel acties van grotere organisaties zijn erop 
gericht om putten te slaan en poelen af te 
schermen. Zo werd er in januari de sponsor-
loop	 ‘Wandelen	 voor	 Water’	 aangekondigd,	
waarbij basisschool-leerlingen in het hele 
land vanaf Wereld Water Dag op 25 maart, 
een parcours van 6 kilometer kunnen lopen, 
terwijl ze water meedragen. In Soest deed 
de	Insingerschool	mee.	(Zicht	op	Amersfoort	
26	 januari).	Sinds	de	 start	van	deze	actie	 in	
2003, werden al meer dan 300 projecten ge-
realiseerd. 
Naast het slaan van putten zijn dus latrines 
en openbare toiletten dringend nodig. He-
laas	zijn	de	laatste	vooral	’s	nachts	niet	veilig	
voor meisjes en vrouwen. Men gebruikt dan 
een	emmer	of	een	plastic	zak,	die	’s	ochtends	
alsnog in de rivier of op het veld word ge-
leegd.
De organisatie Amref, samen met WASTE en 
Aqua for all, zorgt voor schoon drinkwater en 
verstrekt kleine leningen, waarmee de men-
sen hun eigen FINISH wc en douche kunnen 
(laten)	 bouwen,	 onder	 het	 motto	 Financial 
Inclusion Improves Sanitation and Health. 
Sinds 2009 zijn er in India en Kenia al één 
miljoen	wc’s	gebouwd	voor	5	miljoen	men-
sen	(Amref	Nieuwsbrief		maart	2020).	
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Is schoon water een voorwaarde voor een 
goede gezondheid, het beschikbaar heb-
ben van medicijnen draagt daar uiteraard 
ook aan bij. Op dit front is een nieuwe ont-
wikkeling gaande: in Rwanda opereert het 
eerste bedrijf dat met drones medicijnen en 
vers bloed naar medische posten brengt, die 
over	de	weg	moeilijk	bereikbaar	 zijn	 (Volks-
krant	 22	 februari).	 Dankzij	 een	 mobiel	 tele-
foonnet kunnen bestellingen rechtstreeks 
worden doorgegeven en deze worden dan 
zo snel mogelijk bezorgd. In Malawi werd 
een drone-academie geopend, waar jonge 
mensen uit verschillende Afrikaanse landen 
een opleiding krijgen tot drone-technicus of 
drone-piloot. Met deze techniek wordt het 
probleem van een gebrekkig wegennet om-
zeild	(Telegraaf	29	februari).
  
Kunnen de  westerse landen de Corona-
crisis al moeilijk beteugelen, in ontwik-
kelingslanden heeft deze crisis al helemaal 
verstrekkende gevolgen. De lockdownbeper-
kingen hebben tot gevolg, dat mensen die 
op dagloonbasis werken, niet naar hun werk 
kunnen en daarmee direct zonder inkomen 
zitten. Ook naar de markt gaan om groen-
te en fruit en andere zaken te verkopen, is 
er niet bij. De gewassen rotten op het veld. 
De	 lokale	NGO’s	doen	zoveel	als	 ze	kunnen	
om de mensen met voedselpakketten en be-
schermingsmiddelen te helpen en er werden 
gaarkeukens geopend. 
De zelfredzaamheid van de mensen wordt 
door	de	maatregelen	sterk	aangetast	(Trouw	
16	juli).

Het sluiten van de scholen brengt met name 
in Afrika zeer ongewenste neveneffecten met 
zich mee, vooral voor meisjes. Omdat de me-
dische zorg niet toereikend is probeert men, 
met het langdurig sluiten van de scholen, 
de verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Meisjes worden uitgehuwelijkt, zodat er weer 
een mond minder hoeft te worden gevoed. 
Maar om als bruid geschikt te zijn voor de 
toetreding tot een andere familie, moet ze 
eerst besneden worden. 
Dit aloude gebruik neemt nu weer toe. Ook 
raken meisjes ongewenst zwanger wanneer 
ze omgaan met jongens of mannen die hun 
wat	toestoppen	als	 ‘tegenprestatie’.	De	toe-
gang tot anticonceptie is enorm verslech-
terd, resulterend in een schrikbarende stij-
ging van het aantal tienerzwangerschappen  

(Volkskrant	 28	 oktober).	 Volgens	 de	 Girl 
Friendly Index, die de situatie van meis-
jes in 52 Afrikaanse landen langs de meetlat 
legde, is hun situatie nog bijna overal veel 
slechter dan die van jongens en de Corona-
pandemie	maakt	het	er	niet	beter	op	(Trouw	
24	november).
De gezondheidszorg, die in veel landen toch 
al met structurele problemen kampt, wordt 
overspoeld met patiënten. De rol van het Bill 
& Melinda Gates Fonds is opmerkelijk. Dit 
fonds draagt al jaren op grote schaal bij aan 
de bestrijding van malaria, hiv en polio, voor-
al in Afrika, maar zet nu zijn kaarten volledig 
in tegen het coronavirus. Dit slaat een gat in 
de begroting van de organisaties die de eerst 
genoemde ziekten helpen bestrijden. De in-
vloed van het B&M Fonds is onevenredig 
groot en zorgt ook voor een zeker ‘achter-
over	leunen’	van	de	landelijke	overheden	in-
zake de verbetering van de gezondheidszorg 
(Volkskrant	28	april).	

En te midden van alle ellende die dit virus 
wereldwijd oplevert, besprak de Tweede Ka-
mer in de week van 26 oktober de begroting 
van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking. Tegen de afspraak in wilde het 
kabinet op ontwikkelingssamenwerking gaan 
bezuinigen. Maar liefst 27 ontwikkelingsor-
ganisaties keerden zich tegen dit voornemen 
(Volkskrant	28	oktober).	

In het jaarverslag over 2019 spraken we over 
de vergroening van de Sub-Sahel, om verde-
re woestijnvorming tegen te gaan. Het plan 
voor de aanleg van een ‘Great Green Wall’ 
vanuit Senegal aan de westkust van Afrika 
naar Djibouti in het oosten, lag al een tijdje 
op tafel, maar werd in 2007 door de Afrikaan-
se Unie als klimaatproject erkend. Het is niet 
verwonderlijk dat dit enorme project, een bo-
menhaag van 15 km breed en 8.000 km lang, 
door allerlei conflicten en economische kwes-
ties, anno 2020 nog maar voor 20% af is. Pro-
blematisch is het feit, dat meer dan 80% van 
de Sahel-bevolking  geen elektriciteit heeft en 
voor koken en verlichting afhankelijk is van 
brandhout. 
De waarde van bomen, anders dan voor brand-
hout, ligt in het feit dat ze vocht in de grond 
vasthouden, schaduw geven aan jonge aan-
plant, eetbare vruchten leveren en dieren een 
verblijfplaats	bieden	(Telegraaf	1	augustus).
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In een ander deel van Afrika, in het ruige 
noorden en zuiden van Kenia, hebben de her-
dersvolken, zoals de Samburu en de Masai, 
enorme kuddes van soms wel 2000 dieren 
per familie. Hoe meer dieren men heeft hoe 
rijker men is, maar dit leidt tot overbegrazing 
van de toch al droge gebieden. Ook wordt 
in toenemende mate gemeenschapsland om-
heind, waardoor gras en ook waterbronnen 
onbereikbaar worden, met veesterfte tot ge-
volg. De enorme aantallen, 18 miljoen scha-
pen, 28 miljoen geiten en 18 miljoen stuks 
ander vee, dragen bij aan de klimaatverande-
ring door het methaan dat bij de vertering 
van grasvezels vrij komt. Daar weten we hier 
in Nederland alles van. 
De oudere generatie herders houdt vast aan 
het bezit van al hun vee. Het is hun rijkdom en 
die probeer je op peil te houden. De jongere 
generatie, die naar school is geweest, ziet wel 
in, dat deze situatie op den duur niet houd-
baar is. Maar vooralsnog zijn het de ouderen 
die beslissen en de jongeren moeten respect 
voor	hen	hebben	(Trouw	2	december).	

Op het gebied van landbouw kwam er op-
merkelijk nieuws uit India. Meer dan de helft 
van de Indiase bevolking is afhankelijk van de 
landbouw. De producten worden op, door 
de overheid gereguleerde, markten verkocht 
aan	tussenhandelaren,	de	ahrtiya’s.	
Zij geven de boeren leningen en verstrekken 
kunstmest op de pof. De rente de ze rekenen 
bedraagt tot wel 70%, maar zij zijn de enigen 
die kleine boeren krediet geven. De overheid 
garandeert een minimumprijs.
De ‘beperkingen en gechicaneer van tussen-
handelaren’	 moesten	 volgens	 premier	 Modi	
verdwijnen en daarom is er een wet aange-
nomen die de handel vrijgeeft. De boeren 
kunnen zelf een koper zoeken en over de prijs 
onderhandelen. Het gevolg was een enorme 
opstand van de boeren, die vreesden over-
geleverd te worden aan de grillen van grote 
bedrijven en tegelijkertijd hun kredietmoge-
lijkheden zagen verdwijnen. Met tienduizen-
den trokken zij op hun tractoren naar New 
Delhi, soms van honderden kilometers ver. 
Ze werden bij de stadsgrenzen tegengehou-
den	met	blokkades	 en	politiekordons.	 (NRC	
2	 december).	 De	 boeren	 bivakkeren	 al	 een	
paar maanden langs de toegangswegen. Ze 
hadden voedsel en kooktoestellen en slaap-
spullen bij zich. 

Er is inmiddels een gaarkeuken, een orde-
dienst die voor ambulances en medische 
posten zorgt en er wordt een eigen krant uit-
gegeven. 

Op 26 januari 2021, de Dag van de Repu-
bliek, weken de boeren af van de toegestane 
wegen, waarop ze in New Delhi mochten 
protesteren, braken door de kordons heen 
en trokken op naar het Rode Fort in het oude 
stadsdeel. De actie kent inmiddels wel 500 
duizend mensen die de protesten ondersteu-
nen. Modi heeft de wet tijdelijk opgeschort, 
maar de onderhandelingen met de proteste-
rende boeren zijn nog steeds gaande.

5 FINANCIËN

De Derde Wereldgroep Soest bestond in 
2020 al 37 jaar en we zijn er trots op, dat 
we nog steeds ons werk kunnen doen. De in-
komsten en uitgaven waren ongeveer gelijk 
aan die van 2019. Dit wijst erop, dat we een 
achterban hebben die ons trouw steunt. On-
danks het verhuizen of overlijden van dona-
teurs zijn de inkomsten niet gedaald. Nieuwe 
donateurs of geïnteresseerden werven is niet 
bepaald eenvoudig. Er zijn heel veel goede 
doelen die ook allemaal om een bijdrage 
voor hun werk vragen en daarmee de ‘spoe-
ling’	verdunnen.	Gelukkig	konden	we	ook	in	
2020 op steun van de  Gemeente Soest re-
kenen. We kregen bericht, dat dit ook voor 
2021 het geval zal zijn.     
Onze inkomsten bedroegen in 2020  
€ 25.000, de uitgaven aan projecten bijna  
€ 26.000.

Een tentenkamp van protesterende boeren langs een ge-

blokkeerde snelweg in India. Foto AFP in Trouw 3 maart 

2021. 
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We ontvingen bijna 240 aanvragen, waar-
mee duidelijk wordt, dat we zeer selectief te 
werk moeten gaan bij de keuze van projecten 
die we willen steunen. Aanvragen van pro-
jectpartners, met wie we al een langere rela-
tie hebben, geven we extra  aandacht, maar 
onze steun is niet vanzelfsprekend. 

De fondswervingsactie, die traditiege-
trouw in het voorjaar, tegelijk met het uitko-
men van het verslag van het jaar daarvoor, 
wordt gevoerd, had in 2020 een heel prak-
tisch doel:  de aanschaf van schoolmeubilair 
voor de Kabrono Presby School in Ghana 
(20-26).	 Deze	 zeer	 geslaagde	 actie	 bracht	 
€ 3.000 op.
 
De najaarsactie voor de aanschaf van zonne-
panelen, die stroom leveren voor verlichting, 
gebruik van een koelkast en een warm water-
boiler in een medisch centrum op het plat-
teland van Kameroen,	 (20-150)	 was	 goed	
voor € 3.500. Een heel mooi resultaat. 

Ook in 2020 werd het schoolboekenfonds 
van Escola de Rua in Maputo, Mozam-
bique (13-40)	gevuld	met	een	bijdrage	van	
€ 2.000. Een van onze donateurs heeft deze 
taak voor een aantal jaren op zich genomen. 
Om de mensen dáár een hart onder de riem 
te steken in de moeilijke lockdownperiode 
gaven zij € 500 extra.

In het kader van een notariële schenking ont-
vingen we € 1.500 van een trouwe supporter.

Van een andere trouwe donateur ontvingen 
we elke maand € 50.

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

De Rabobank, onze huisbankier, steunt 
plaatselijke stichtingen en verenigingen door 
korting op de bankkosten te geven. In 2020 
bedroeg deze korting voor ons in totaal  
€ 98,70.

Het bestuur van de Derde Wereldgroep 
Soest bedankt allen hartelijk voor 
hun bijdrage en voor het vertrouwen  
damen 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 zijn.Tussenkomst van 
de notaris is hiervoor niet meer nodig. 
Men kan zelf de formulieren downloaden en 
invullen. Voor een periode van vijf jaar wordt 
dan elk jaar een vast bedrag geschonken, dat 
volledig aftrekbaar is. Voor inlichtingen kunt 
u contact opnemen met onze 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 vermeld als 
Stichting Derde Wereld Groep Soest.

6 BESTUURSACTVITEITEN

Op  6 januari bezocht onze voorzitter het 
Feestelijk Buffet voor Vrijwilligers, dat door 
het gemeentebestuur was georganiseerd in 
plaats van de gebruikelijke nieuwjaarsrecep-
tie. Het was een heel druk bezochte ontmoe-
tingsbijeenkomst, gelardeerd met zang, mu-
ziek, rap en street art van jongeren uit Soest. 
Een zeer geslaagde avond, die voor herhaling 
vatbaar is.  

Op  12 maart konden we nog net van ons 
jaarlijkse gezamenlijk etentje genieten, vlak 
voordat de regels van de ‘intelligente lock-
down’	werden	aangescherpt.	

Op  27 mei hielden we onze eerste ‘open-
lucht’vergadering	 sinds	 februari.	 We	 hadden	
Désiré Schoonen en Gabriëlle de Graaf van de 
Soester stichting Inside the Same op bezoek. 
Deze stichting komt op voor kinderen in Tanza-
nia	die	aan	albinisme	lijden	(zie	project	20-09).	
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De vergaderingen van 30 juni, 12 augustus 
en 16 september vonden alle in de open 
lucht plaats. In verband met dalende tempe-
raturen vergaderden we op 28 oktober en 9 
december weer binnenshuis, de anderhalve 
meter afstand nauwkeurig in acht nemend. 
Omdat drie het maximaal aantal toegestane 
bezoekers was, woonde onze secretaris beide 
vergaderingen online bij. 
Gezien de omstandigheden een goed wer-
kende oplossing.
Tijdens de laatste vergadering van het jaar 
namen we met een gebakje en een drankje 
informeel afscheid van ons bestuurslid Anne-
marieke Koch, die begin januari 2021 naar 
Den Haag zou verhuizen. 

Ze	 kreeg	 een	 ‘overlevingspakket’	 mee	 voor	
de eerste dagen in de nieuwe woning. Onze 
secretaris, die online aanwezig was, kreeg 
zijn gebakje thuisbezorgd.  
Als gevolg van de strenge lockdown von-
den er geen openbare bijeenkomsten meer 
plaats, waar het bestuur mogelijk acte de 
présence had kunnen geven. We kijken uit 
naar een beter 2021. Bij het verschijnen van 
dit verslag in april hopen we weer wat meer 
bewegingsvrijheid te hebben gekregen. 

7 VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

Op 1 april verscheen het jaarverslag over 
2019. De publicatie van het jaarverslag, dat 
naar ongeveer 400 adressen wordt verstuurd, 
is een belangrijk moment waarop de DWG 
naar buiten treedt. Alle activiteiten van het af-
gelopen jaar worden beschreven en er wordt 
ruim aandacht besteed aan de projecten die 
we ondersteunen. De jaarrekening van het af-
gelopen jaar en de begroting voor het komen-
de jaar geven duidelijk inzicht in het financiële 
reilen en zeilen van onze stichting. 

De gemeente Soest vraagt van ons om zowel 
de inhoudelijke als de financiële verantwoor-
ding vóór 1 april in te leveren om in aanmer-
king te kunnen komen voor de gemeentelijke 
bijdrage.

Tegelijk met het uitkomen van het jaarverslag 
werd een giro-actie gevoerd voor de aanschaf 
van schoolmeubilair voor de Kabrono Pres-
by	 school	 in	 Ghana	 (20-26).	 De	 opbrengst	
kwam een heel  end in de goede richting. In 
de rubriek Lezersnieuws van de Soester Cou-
rant stond op 22 april een bericht met foto 
van deze actie en op 1 juli het resultaat en 
een foto van de nieuwe bankjes. 
Onze voorlichtingsavond, die we de laatste 
jaren in het voorjaar hielden, kon helaas niet 
doorgaan als gevolg van de strenge maatre-
gelen die nodig waren om het Coronavirus 
de baas te worden. 

Opnieuw in de Soester Courant, van 21 okto-
ber, een bericht over onze actie voor zonne-
panelen	bij	een	kliniek	in	Kameroen	(20-150),	
gevolgd door een bericht over de opbrengst 
van deze actie in de Soester van 16 decem-
ber. Ook werd een bestuurslid over deze ac-
tie geïnterviewd op Radio Soest. 
Onze Website www.derdewereld
groepsoest.nl is een belangrijke bron van 
informatie voor donateurs, belangstellenden, 
stichtingen en andere organisaties en ook 
voor	 (toekomstige)	 projectpartners.	 Zowel	
in het Nederlands als in het Engels en Frans 
wordt informatie gegeven over onze stich-
ting en over de richtlijnen voor het aanvra-
gen van projectondersteuning. De meeste  
aanvragers vinden ons via onze website. 
Het jaarverslag, persberichten over de DWG 
en andere relevante informatie, worden op 
de site gezet. 



JAARREKENING 2020

Inkomsten € Uitgaven €

Voorjaarsactie 2.965,99 Escola de Rua Mozambique 2.500,00
Najaarsactie 3.544,50 Kabrono Ghana 2.700,00
Giften 5.385,00    
  HCF Ghana 7.500,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00 Inside the Same Tanzania 1.500,00
Drukkosten 2019 1.068,39 CENCUDER Kameroen 5.000,00
  
  BOSS India 1.500,00
  NEST India 2.500,00

  MOTO Malawi 2.700,00

  Totaal besteed aan projecthulp 25.900,00 
 
  Voorlichting  371,00 
  Uitvoeringskosten  607,50
  Drukkosten 2020*  1.171,23

Subtotaal 25.116,88 Subtotaal  28.049,73

Saldi per 01-01-2020  Saldi per 31-12-2020 

ING 4.019,69 ING 3,728,05
Rabobank      5.920,42 Rabobank 3.279,21

 
 9.940,11   7.007,26

Totaal 35.056,99 Totaal  35.056,99 
  
*Van deze kosten wordt in 2021 €€1162,- vergoed  vanuit het ons door de gemeente Soest 
toegekende budget voor druk- en kopieerwerk.

BEGROTING 2021

Inkomsten € Uitgaven  €

Donaties/giften/acties 13.000,00 SXEDS India 2.100,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00 Nieuwe projecten  26.000,00
Vergoeding drukkosten 1.162,00    
   
  Totaal projecten  28.100,00
     
  Voorlichting  500,00
  Uitvoeringskosten    500,00
  Drukkosten  1.000,00

Subtotaal 26.315,00 Subtotaal  30.100,00

Saldototaal 01-01-2021 7.007,26 Saldototaal  31-12-2021    3.222,26

Totaal 33.322,26 Totaal  33.322,26
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Soester Courant
1 juli 2020

De DWG in de MEDIA

Soester Courant
22 april 2020
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Soester Courant
21 oktober 2020

Soester Courant
16 december 2020
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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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Derde Wereldgroep Soest


