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“Our children at the home have extended their gratitude for your support and asked us 
to write thanks to all the donors for making a difference in their lives”.

Dit zijn meisjes in het opvanghuis in India, die dankzij uw bijdragen nu niet meer op de 
grond hoeven te slapen ( pag. 10).
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1 INLEIDING     

Nu we in ons land langzaam maar zeker de co-
ronapandemie onder controle krijgen, is dit he-
laas niet het geval in derde wereldlanden.  Een 
groot deel van de bevolking in de arme lan-
den is niet gevaccineerd en de medische zorg 
is zeker niet optimaal. Helaas is het voor onze 
groep niet mogelijk mee te helpen om dit pro-
bleem te verlichten. Onze doelen richten zich 
op langdurige en blijvende projecten, zoals we 
dat al jaren met succes doen. 

Ook het afgelopen jaar zijn er weer elf geslaag-
de projecten gerealiseerd in wel acht landen, 
India, de Filippijnen, Ghana, Kameroen, Kenia, 
Mozambique, Oeganda en Rwanda. 

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

2 BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

Ook in 2021 werd het openbare leven sterk beïnvloed door de Covid-19 epidemie. Eind 2020 kon-
den we de beperkingen van het aantal bezoekers nog omzeilen door de secretaris online mee te 
laten vergaderen, maar het aanscherpen van de regels in januari 2021 had tot gevolg, dat deze tech-
niek geen oplossing meer bood. Per e-mail en telefonisch hielden we elkaar op de hoogte van alle 
ontwikkelingen en van de discussies over de projecten die we wilden gaan steunen. Zo ging het hele 
voorjaar voorbij en konden we pas op 2 juni weer bij elkaar komen. In totaal werden er in 2021 vijf 
vergaderingen gehouden, waarvan één in Den Haag bij ons bestuurslid Annemarieke Koch. Zij blijft 
alle ingekomen projectaanvragen beoordelen en doet, samen met de penningmeester, een voorstel 
voor het steunen van een of meer binnengekomen projectaanvragen.  

In 2021 hebben zich geen veranderingen voor gedaan in de bestuurssamenstelling. 
Per 31 december 2021 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 
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 2021 ontvingen we iets meer dan 300 aanvragen voor projectsteun. Dat is een stijging van 20 % 
ten opzichte van 2020. Een substantieel deel daarvan betreft verzoeken om de gevolgen van de Co-
vid-19 epidemie te helpen verlichten. De Covid-hulp betreft het verstrekken van voedselpakketten, 
desinfecteermiddelen, emmers en zeep, mondkapjes en beschermende kleding.  Helaas beschikken 
wij niet over voldoende middelen om deze noodhulp te financieren, maar de situatie van deze men-
sen, die toch al onderaan de economische ladder staan, gaat ons aan het hart.    
De aanvragen kwamen uit wel 31 landen, ook meer dan vorig jaar. Bijna een kwart van de aanvragen 
kwam uit Oeganda, gevolgd door ongeveer een gelijk deel uit India, met name uit de deelstaten 
Andhra Pradesh en Tamil Nadu. Uit Tanzania, Kenia, Kameroen en, nieuw op de lijst, Madagaskar, 
kwamen van 12 tot 31 aanvragen. Uit deze zes genoemde landen ontvingen we 77% van het totaal 
aantal aanvragen.  
Met vijf tot tien aanvragen volgen Ghana, Zambia, Malawi, Nigeria en Congo. Kleinere aantallen 
kwamen, in alfabetische volgorde, uit de Afrikaanse landen Benin, Botswana, Burkino Faso, Burundi, 
Ethopië, Gambia, Mozambique, Rwanda,  Sierra Leone, Togo, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Zuid-Soe-
dan en uit Azië, naast India, uit de Filippijnen, Indonesië, Mongolië en Nepal.                      
Tot slot nog enkele aanvragen uit Argentinië, Colombia en Haïti. 
Je kunt dus wel concluderen, dat onze website in steeds meer landen bezocht wordt en dat men 
vervolgens een poging waagt om bij ons financiering voor een project te vinden. Uit al deze aanvra-
gen selecteren wij projecten die eruit springen qua onderwerp, goede onderbouwing van het plan, 
ideeën over het vervolg van de uitgevoerde activiteit en, uiteraard, passend binnen ons budget. 
In toenemende mate ontvangen we ook verzoeken van onze projectpartners om een referentie te 
sturen naar een ander subsidiefonds, waarbij men een projectaanvraag heeft ingediend. In 2021 
stuurden we op verzoek elf keer een referentie. Dit kost relatief veel tijd, omdat we dan in de ge-
schiedenis van onze relatie met de partner moeten duiken. Gelukkig levert dit in veel gevallen een 
positief resultaat op. We zijn blij, dat we ook op deze indirecte manier een bijdrage kunnen leveren 
aan het welzijn van de mensen om wie het gaat.                                                  
Het moge duidelijk zijn, dat we met ons beperkte budget maar een klein aantal projecten kunnen 
ondersteunen en helaas de overgrote meerderheid moeten afwijzen. In 2021 konden we elf aanvra-
gen honoreren in India, de Filippijnen, Ghana, Kameroen, Kenia, Mozambique, Oeganda 
en Rwanda.

Aard van de projecten

We kunnen de in 2021 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

De organisatie Escola de Rua (13-40) ken-
nen we al sinds 2001. De Nederlander René 
Boezaard, die in de jaren negentig in Mo-
zambique werkte, richtte daar een openlucht 
school op voor straatkinderen. In de loop der 
tijd kreeg deze onderdak bij de school voor 
arme kinderen. Men ontwikkelde allerlei acti-
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viteiten en leerprojecten om de kinderen en adolescenten onderwijs te kunnen geven en een aantal  
beroepsopleidingen te laten volgen. In ons jaarverslag 2020 schreven we, dat dit een rampjaar voor 
het project was, omdat na de intrede van Covid 19 de scholen werden gesloten, opleidingen ge-
staakt en diverse activiteiten verboden. Vrijwilligers deden hun best om groepjes leerlingen thuis les 
te geven, maar dat was maar gedeeltelijk effectief. Men hoopte sterk op verbetering in 2021. 
Helaas waren de strenge Coronamaatregelen ook nog in 2021 van kracht, net als hier in Nederland. 
Dan weer wel naar school en dan weer niet of maar voor enkele dagen per week. Eigenlijk zijn er 
al twee schooljaren verloren gegaan, maar de overheid vindt, dat alle leerlingen gewoon moeten 
overgaan naar de volgende klas. Blijven zitten 
is geen optie. Men krijgt dus in de derde klas 
leerlingen die niet goed kunnen lezen of schrij-
ven. Dit wordt een enorme uitdaging voor de 
leerkrachten en ook voor de leerlingen zelf. 
Omdat de meeste kinderen geen geld heb-
ben voor lesboeken en leermiddelen springt de 
DWG hiervoor al een flink aantal jaren bij. De 
mooie gift van een donateursechtpaar maakt 
dit elk jaar weer mogelijk. Met een extra gift 
van deze sponsor kon de schoolbus flink wor-
den opgeknapt en veiliger gemaakt. 
Men is ook bezig om een voormalig landbouw-
project, dat ooit door een grote overstroming 
werd weggespoeld, weer op te pakken. Met 
extra externe fondsen heeft men inmiddels 
in de omgeving van Maputo grond gekocht, 
deze ontgonnen, een muur met toegangs-
poort rond het terrein gebouwd en voor water 
en stroom gezorgd. Dit moet een leerproject 
voor de scholieren worden, waarmee ook geld 
kan worden verdiend door verkoop van de op-
brengst. Er is alvast een gebouwtje neergezet 
voor opslag en een wc voor medewerkers en 
leerlingen. Ook hiervoor werd een deel van de 
extra gift van onze sponsor gebruikt. 
Op www.stichtingvriendenvandeescoladerua.
blogspot.com  is veel meer informatie over dit 
project te lezen. 
 
Ghana
 
De Klagon Cluster of Schools (21-247), ge-
vestigd in Tema, ten oosten van de hoofdstad 
Accra, verzorgt basis- en middelbaar onder-
wijs aan ruim 2500 leerlingen. De schoolge-
bouwen hebben een beperkt aantal klasloka-
len, waardoor wel 70 tot 80 leerlingen per klas 
les krijgen. Een bibliotheek ontbreekt geheel, 
zodat de leerlingen hun kennis en kunde niet 
via deze weg kunnen uitbreiden. Er is wel een 
ruimte voor de bibliotheek, maar die moet 
nodig opgeknapt worden, want ze dient nu 
als opslagruimte. Er is ook geld nodig voor 
de aanschaf van boekenplanken, tafels en 
stoelen. Wel werden er donaties van boeken 
ontvangen, maar er was tot nu toe geen ge-
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schikte plek om ze te presenteren. Men wil ook de collectie uitbreiden met 400 fictie- en non fictie 
boeken. De organisatie Child Survival Aid Ghana, die de aanvraag voor steun aan ons stuurde, zal 
de school assisteren bij het in gebruik nemen van de bibliotheek, het ondersteunen van de biblio-
thecaris en het wegwijs maken van de leerlingen, die gerichte vragen hebben over het bijspijkeren 
van hun kennis op diverse terreinen. 
Alle leerlingen krijgen een bibliotheekpasje en mogen de boeken voor een bepaalde periode lenen 
en mee naar huis nemen. Desgevraagd werd ons verzekerd dat de leerlingen thuis licht hebben 
om te lezen en te studeren. Dat is niet altijd het geval bij projecten die we steunen.
Wij realiseren ons, dat een goede bibliotheek een enorme aanwinst is voor de leerlingen. Voor ons 
is dat vanzelfsprekend. Het praktische karakter van het plan en de goede onderbouwing deden 
ons besluiten dit project te steunen. 

Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie

Onder de noemer sanitatie vallen projecten die het beschikbaar maken van schoon drinkwater en 
goede sanitaire voorzieningen, zoals latrines, toiletten en wasruimtes, tot doel hebben. En uiteraard 
ook de voorlichting over de noodzaak van hygiëne, en het gebruik en onderhoud van de voorzienin-
gen.

Kameroen

Het Centre for Community Development and Environmental Restoration, Cencuder 
(20-150), steunden we in 2020 bij de aanschaf 
van zonnepanelen en een koelkast  voor een 
lokale kliniek met een moeder-en kindafdeling. 
De installatie werkt uitstekend, zodat men ook 
’s	nachts	licht	heeft	bij	bevallingen	en	urgente	
medische ingrepen. Ook kunnen vaccins en 
medicijnen koel worden gehouden, wat veel 
heen en weer gereis naar Bangem, 34 km heen 
en terug over een zandweg, scheelt. 
In de loop van 2021 klopte men opnieuw bij 
ons aan met het verzoek bij te dragen aan de 
bouw van latrines en de reparatie van het dak 
van de verpleegafdeling. De oude latrines wa-
ren niet meer bruikbaar, met als gevolg dat staf 
en patiënten gedwongen waren de omliggen-

de bosjes als toilet te gebruiken. Uiteraard een zeer onwenselijke zaak. 
Omdat we Cencuder hadden leren kennen als een betrouwbare partner besloten we hun verzoek 
tot onderwerp van de voorjaarsactie te maken, en met succes. De actie bracht in totaal € 3.120 op.
Men ging snel aan de slag omdat het regenseizoen naderde. De latrines waren gebouwd en van 
een dak voorzien en toen kon men niet verder. Er is geen brug over de rivier die overgestoken 
moet worden om de kliniek te bereiken. In het droge seizoen kan men er doorheen waden, maar 
de regens werden zo intens, dat dit niet meer mogelijk was en zeker niet met zware bouwmateri-
alen op het hoofd. Van degenen die het toch probeerden werden er vijf meegesleurd, maar geluk-
kig allemaal gered. Onder hen was de bouwer van de latrines. Twintig zakken cement, die op de 
fiets naar een naburig dorp werden gebracht, gingen verloren omdat het cement door de regen 
aan elkaar ging plakken en hard werd.
Gelukkig kon men in december verder met het werk en eind januari 2022 moet het klaar zijn. 
Er is een plan in de maak om tenminste een voet/ fietsbrug te construeren. 

India

De Society for Women Education and Economic Thrust, SWEET (21-37), is een oude be-
kende van ons. Deze organisatie werkt voornamelijk voor de inheemse bevolking, Irulas genoemd, 
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en de Dalits in en rond Veedur in Tamil Nadu. 
Bij gebrek aan voldoende regen kunnen de 
mensen niet meer als  landarbeider aan de 
slag en zoeken ze hun heil bij een van de 63 
steengroeven in het gebied. Stenen hakken en 
vergruizen voor woning- en wegenbouw. Ze 
steken zich in de schulden om rond te kun-
nen komen. De zg. loansharks verstrekken le-
ningen tegen exorbitante rentes. Het kost de 
families	jaren	om	zo’n	lening	af	te	lossen.	Ze	
worden	daarmee	 in	 feite	 ‘loonslaven’	van	de	
geldverstrekker.  
SWEET runt een centrum, waar allerlei prakti-
sche opleidingen, waaronder een naaitraining, 
worden gegeven voor vrouwen en meisjes. 
Die kunnen daarmee aan de slag in naaiate-
liers of voor zichzelf beginnen. In de week-
enden	 en	 ’s	 avonds	 wordt	 gratis	 lesgegeven	
aan schoolverlaters, wezen, gehandicapten en 
arme kinderen, die overdag moeten werken 
om het gezinsbudget aan te vullen. In de loop 
van tien jaar droegen we bij aan de aanschaf 
van naaimachines en het slaan van een water-
put. Toen deze door de aanhoudende droogte niet genoeg water meer gaf, sprongen we ook bij 
voor het slaan van een diepere put. Door de toegenomen belangstelling voor de lessen die het 
centrum geeft, werd de ruimte te klein en kon men, met hulp van de DWG, een verdieping op het 
gebouw zetten. Deze aanwas van nieuwe cursisten zorgde er ook voor, dat het aantal latrines te 
klein werd en deelneemsters hun toevlucht tot de bosjes moesten nemen. Zich verschonen tijdens 
de menstruatieperiode werd daarmee ook een probleem. Men vroeg onze steun voor het bouwen 
van twee extra  latrines, een verschoningsruimte en een wasruimte. Omdat we deze organisatie 
in de loop der jaren hebben leren kennen als zeer actief en betrouwbaar, besloot het bestuur het 
verzoek te honoreren. 

Oeganda

De organisatie Rural Initiative for Development and Empowerment, RIDE (21-184), is ac-
tief in het Kayungadistrict, ten westen van de hoofdstad Kampala. Er heerst een chronische wa-
terschaarste in dit district. De overheid en 
hulporganisaties hebben wel waterpompen 
geïnstalleerd, maar de kwaliteit van de materi-
alen laat te wensen over. Veel pompen moeten 
gerestaureerd worden. RIDE vroeg onze steun 
bij het herstellen van drie waterpompen in hun 
district, die in feite geen water meer oplever-
den. De vrouwen en meisjes, die voor het wa-
ter zorgen, moeten daardoor verder lopen en 
van water in poelen en riviertjes gebruikmaken. 
Dat levert, naast schoolverzuim, ook diarree en 
verschillende infectieziektes op.   
Allereerst worden er in de drie dorpen bijeen-
komsten georganiseerd om de bevolking be-
wust te maken van het nut van deze pompen 
en hoe ermee om te gaan. Er wordt huis aan 
huis voorlichting gegeven over basale hygiënische maatregelen, met extra aandacht voor de ver-
plichte maatregelen tegen Covid-19 besmetting. Per dorp zal een watercomité toezicht houden op 
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het functioneren van de pompen, de geldelijke bijdragen innen en ervoor zorgen, dat de pompen 
goed worden onderhouden en zo nodig gerepareerd door mensen die daarvoor een driedaagse trai-
ning krijgen. Om de kwetsbare pompen tegen rondlopende dieren te beschermen en vervuiling met 
uitwerpselen te voorkomen, komt er een hek van prikkeldraad omheen, met een houten poortdeur. 
We realiseren ons, dat er op dit terrein nog veel meer gedaan zou moeten worden, maar wij reage-
ren op de vragen die we krijgen en waarvan de uitvoering binnen ons budget past. 
 
India

In het Nellore District van Andhra Pradesh is 
de organisatie St. Xavier’s Educational So-
ciety, SXES (21-207), actief. Ze zorgt voor 
kinderen in de Siddayapalem gemeenschap, 
die wees of halfwees zijn. Deze gemeenschap 
bestaat uit 20 dorpen, waarvan de meeste in-
woners Dalits zijn. Het zijn veelal dagloners, die 
van 200 Roepie ( € 2,35) per dag moeten zien 
rond te komen. Dat is absoluut onvoldoende 
om hun kinderen behoorlijk te kunnen voeden 
en kleden. Ook schoolgeld betalen is een on-
overkomelijk probleem. De leiding van SXES 
heeft de zorg op zich genomen voor 70 van 
de meest kwetsbare kinderen.  Ze zorgt ervoor 
dat schoolgaande kinderen een veilig en zeker 
onderdak hebben. Ze wonen in een gehuurd 
pand, want de bouw van een eigen onderko-
men is door Covid-19 vertraagd. De kinderen 
krijgen daar in elk geval voldoende voedsel 
en kleding en er zijn goede sanitaire voorzie-
ningen. Vanuit het tehuis gaan ze naar plaat-
selijke overheidsscholen, die een middagmaal 
verstrekken.	’s	Avonds	wordt	er	gestudeerd	en	
aan de algemene ontwikkeling van de kinderen 
gewerkt. De kinderen houden contact met hun 
familie, voor zover nog aanwezig, maar vormen 
op deze wijze geen financiële last voor hen. Zo 
wordt voorkomen, dat ze noodgedwongen 
kinderarbeid moeten gaan verrichten en daar-
door dus niet naar school kunnen. 

Op dit moment heeft SXES nog geen geld voor de aanschaf van bedden voor de kinderen. Ze slapen 
op matten op de grond. Dat is niet alleen oncomfortabel, maar ook onhygiënisch omdat er allerlei 
insecten over de vloer kruipen, die huidaandoeningen kunnen veroorzaken. SXES vroeg onze hulp 
voor de aanschaf van 70 stevige ijzeren bedden plus lakens en kussens. Ook de aanschaf van een 
waterfilter om de kinderen veilig drinkwater te geven, namen wij voor onze rekening. 
Dit project was onderwerp van de najaarsactie onder onze donateurs. De opbrengst van  
€ 2.475 was precies voldoende om dit project te kunnen bekostigen. 
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Kenia

We werden benaderd door de organisatie Qua-
lity Life Without Borders (21-277), werk-
zaam in Nyeri County, ten westen van Mount 
Kenya National park. Zij zijn bezig om arm-
lastige scholen te voorzien van apparaten die 
chloor maken. In een oplossing van water en 
keukenzout (NaCl) wordt het zout, door mid-
del van elektrolyse, gesplitst in chloorbleekloog 
en natronloog. Het chloorbleekloog kan, in 
de juiste verdunning, uitstekend worden ge-
bruikt voor het ontsmetten van drinkwater en 
het kiemvrij houden van de opslagtanks voor 
regenwater. Een filter in de aanvoerpijp voor-
komt het instromen van bladafval e.d. en de 
chlooroplossing in de tank zorgt, dat er geen algen- en bacteriëngroei ontstaat. De bediening van 
het apparaat is eenvoudig en kan, na duidelijke instructie, door het onderwijzend personeel worden 
gedaan. Door gebruik te maken van keukenzout in plaats van bleekwater, dat voor desinfectie ge-
kocht moet worden, kan er wel tot 80 % op de kosten worden bespaard.
Inmiddels	heeft	de	organisatie	10	scholen	van	zo’n	apparaat	voorzien.	Er	wordt	een	gebruiksaanwij-
zing bijgeleverd voor het maken van de gewenste concentraties voor verschillende toepassingen. 
Het gaat voornamelijk om ontsmetting van drinkwater en van voedsel, het schoonmaken van sani-
taire voorzieningen en de klaslokalen. Saillant detail uit de aanvraag: “The unbearable stench that 
used to come from our urinals and toilets has been eliminated. Students no longer need to remove 
their sweaters before entering them” (de geur gaat in de kleren zitten). Duidelijker kan het nut van 
de apparaten niet verwoord worden.  
Er zijn positieve ervaringen opgedaan met de eerste tien scholen. Quality Life Without Borders vroeg 
daarop onze steun om de volgende groep van 17 scholen te voorzien van deze apparaten.  
Eerlijk gezegd hadden wij nog nooit van deze productiemethode van chloor gehoord, maar het ziet 
ernaar uit, dat ze in de beschreven situaties van groot nut is. 

Kleinschalige tuinbouw en (pluim)veeteelt 

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 moestuinen valt hieronder.  

India

Met de Buddah Outcast Social Society, 
BOSS (21-44), in het Tiruvannamalai district 
van Tamil Nadu, hebben we al sinds 2013 con-
tact. We betaalden vier jaar lang de naaioplei-
ding van meisjes en jonge vrouwen, die daarna 
in de kledingindustrie konden gaan werken of 
thuisnaaister worden. 
In 2018 verstrekten we voor het eerst startgeld 
voor de aanschaf van een melkkoe door we-
duwen. 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 
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worden afgelost. Met dit geld konden weer andere weduwen in hetzelfde dorp geholpen worden. 
In het eerste dorp, genaamd Adaiyur, wonen 80 tot 100 weduwen. Het revolving project loopt dus 
een aantal jaren. 
In 2019 en 2020 droegen we op dezelfde manier bij in de aanschaf van koeien voor weduwen, 
steeds in een ander dorp. Zo hielpen we de weduwen in Devanandhal en Vellaimedu. Vanuit een 
eenmalige geldelijke input voor de aanschaf van koeien, ontstaat een soort ‘vermenigvuldigingsef-
fect’	waarbij	met	de	aflossing	van	de	leningen	weer	andere	weduwen	geholpen	worden.	Dit	concept	
spreekt ons zeer aan en daarom besloten we in 2021 het progamma voor de vierde keer te onder-
steunen, ditmaal in het dorp Punalkadu.

Rwanda

Ondanks de economische groei en ontwikkeling in Rwanda, zijn er nog steeds groepen mensen die 
om welke reden ook, niet kunnen aanhaken bij deze groei. Zo zijn er alleenstaande moeders, in de 
steek gelaten door hun partner, die niet goed rond kunnen komen. De congregatie van de Sisters 
of Our Lady Queen of Africa (21-119), gevestigd in een klooster in de hoofdstad Kigali, had al 
eerder voor deze vrouwen een naaicursus op poten gezet om ze een basis te geven waarmee ze 
een inkomen kunnen verwerven. Tijdens de lesuren worden hun kinderen door het klooster op-

gevangen. Het klooster krijgt van verschillende 
organisaties voedsel en deelt dit aan de alleen-
staande moeders uit. Het gaat dan over melk-
poeder, rijst, bonen en olie. Groenten en fruit 
komen niet voor op het menu. De zusters ont-
dekten, dat de moeders vaak geen notie heb-
ben van wat gezonde voeding is. Kinderen ble-
ken ondervoed te zijn, evenals hun moeders. 
Er werd een plan ontwikkeld om op het terrein 
van het klooster moestuinen aan te leggen, die 
verschillende soorten groente en fruit moeten 
gaan opbrengen. De deelnemende vrouwen, 
die al per dagdeel de naaicursus volgen, wor-
den in groepen ingedeeld, die een bepaald stuk 
grond gaan ontwikkelen. Het terrein is groot 
genoeg voor vele groepen. Het klooster heeft 

een consultant op het  gebied van land- en tuinbouw, die de vrouwen gaat begeleiden. Daarnaast 
heeft het klooster contact met de Rwanda Agricultural Board, de RAB, die op verzoek consultatie kan 
verlenen om het project succesvol te implementeren. De vrouwen gaan eerst de grond onkruid- en 
grasvrij maken en egaliseren. Daarna  zal er gezaaid worden, waarbij men de keuze uit wel 14 soor-
ten groente- en peulvruchtenzaad heeft. Voor de aanschaf van de zaden en een natuurlijke bemes-
ter,  acht regenwatertanks, gieters en tuingereedschap, vroeg men onze steun. De opbrengst van de 
tuinen gaat voor 70% naar de vrouwen om zelf te gebruiken en de resterende 30% wordt verkocht 
om zaden voor het volgende seizoen te kunnen aanschaffen. De vrouwen wordt geleerd hoe ze de 
geoogste groenten in een voedzame maaltijd kunnen verwerken. 
Het programma ziet er gedegen uit en het feit, dat men de braakliggende grond van het klooster 
nuttig wil gaan gebruiken, sprak ons aan.   
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Filippijnen

Op het eiland Negros van de Filippijnen werkt de schier onvermoeibare Nederlander Auke Idzenga. 
Ooit in de jaren negentig begon hij als projectbegeleider bij de bond van suikerrietarbeiders, is op 
de Filippijnen gebleven en heeft daar een gezin gesticht. Hij heeft de Alternative Indigenous 
Development Foundation, AIDFI (21-271), 
opgericht. Deze houdt zich bezig met het ont-
wikkelen van duurzame technieken voor de 
land- en tuinbouw. Met zijn technische achter-
grond begon hij zich te interesseren voor de 
watervoorziening in de hoger gelegen gebie-
den van het eiland. De bevolking daar moet 
meestal afdalen naar de rivier om water te 
gaan halen in jerrycans. Een vermoeiende en 
riskante onderneming. Auke haalde een oud 
idee van stal om op de kracht van stromend 
water, via een stelsel van buizen met keerklep-
pen, het water honderden meters omhoog te 
pompen, de RAM pomp. Deze relatief eenvou-
dige en zonder externe energie werkende in-
stallatie werd al in de 18de eeuw door Joseph 
Michel Montgolfier uitgevonden. Auke besloot 
deze	 ‘Rampomp’	 installaties	 te	 gaan	 bouwen	
en aan te leggen op plaatsen waar dat nuttig 
was. Al in 1997 kwam hij in contact met de 
DWG en vroeg ons toen om een bijdrage voor 
de aankoop van een stuk grond waar een werkplaats gebouwd kon worden. En nu, 25 jaar later 
heeft AIDFI zich ontwikkeld tot een nationaal en internationaal erkende, deskundige organisatie op 
het gebied van groene land- en tuinbouw en van watervoorzieningen in hoger gelegen gebieden. 
We kregen bericht dat in december 2021 een supertyfoon, met de liefelijke naam Odette, over  Ne-
gros joeg. De eigen installaties bleven gespaard, maar op verschillende plekken zijn de medewerkers 
van AIDFI te hulp geschoten met het uitdelen van kleding en voedsel. Via Facebook heeft AIDFI 
uitgelegd dat men de getroffen mensen beter een waterfilter kan geven dan plastic flesjes met wa-
ter, die binnen een paar dagen op zijn en veel afval creëren. Verschillende groepen en gemeenten 
sprongen	in	op	dit	idee	en	AIDFI	heeft	ze	aan	zo’n	2000	filters	geholpen.	
In 2021 heeft AIDFI een plan gemaakt om in Dulangan village, gelegen bij Digos City op het eiland 
Mindanao,	het	hoger	gelegen	San	Pedro’s	children’s	home,	met	een	RAM	pompsysteem	van	vol-
doende water te voorzien, omdat men eigen voedsel wil gaan verbouwen. Ook wonen er in dit ge-
bied 70 varkensboeren, die het extra water goed kunnen gebruiken. Omdat we al 25 jaar meeleven 
met het wel en wee van AIDFI, hebben we een bescheiden, maar zeer welkome, bijdrage gegeven.

Inkomensgenererende activiteiten (IGA’s)

India

De organisatie St. Xavier’s Educational Development Society, SXEDS (20-182), is werkzaam 
in het Tirvannamalai district van de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu. Ze runt de Jeevan school voor 
gehandicapte kinderen van 5 tot 14 jaar. Zij volgen aangepast onderwijs, krijgen fysiotherapie, 
spraaktherapie en yoga. In een middagmaal wordt voorzien. De Jeevan school verstrekt hoorappara-
ten, visuele hulpmiddelen, speciale schoenen en aangepaste stoelen. De ouders krijgen voorlichting 
over de speciale manier van omgaan met hun kinderen, passend bij hun beperkingen. Om te zien 
hoe dat in de praktijk moet, worden ze uitgenodigd om de fysio- en oefentherapieën bij te wonen. 
Dankzij een mooie gift konden wij een aantal jaren geleden de toilet- en badruimte helpen vernieu-
wen, de fysiotherapie- en oefenruimte vergroten en van apparatuur voorzien. In 2019 steunden wij 
het afbouwen van een stenen muur rond hun buitenterrein. Daardoor kunnen de kinderen nu veilig 
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buitenspelen zonder gevaar van weglopen en 
zijn ze beschermd tegen loslopende honden, 
slangen en kruipende insecten van buitenaf.  
In 2020 sloeg ook in India Covid-19 hard toe. 
Mensen konden niet meer reizen, de handel 
lag vrijwel stil, dagloners konden niet op hun 
werk komen en winkels waren gesloten. Deze 
situatie trof uiteraard ook de ouders van de kin-
deren op de Jeevan school. SXEDS ontwikkelde 
het plan om de moeders naailes te laten geven. 
Een cursus van zes maanden zou de vrouwen 
een gedegen ondergrond geven om zelfstan-
dig te kunnen naaien. Eenmaal goed opgeleid 
kunnen ze in een naaiatelier gaan werken of 

voor zichzelf beginnen. Het gouvernement verstrekt dan een gratis naaimachine. Ook het leren bor-
duren,	van	sari’s	bijvoorbeeld,	hoort	tot	de	opleiding.	Om	de	zeer	bij	hun	kinderen	betrokken	ouders	
te steunen besloten we de naaicursus te financieren.  
Wij kennen SXEDS al meer dan tien jaar als een organisatie die zich het lot van gehandicapte kinde-
ren aantrekt en ze zo goed mogelijk probeert te begeleiden, daarbij de ouders volledig bij hun werk 
betrekkend.

4  ONTWIKKELINGEN IN 2021

In het jaarverslag over 2020 eindigden we het hoofdstuk Ontwikkelingen met een bijdrage over de 
massale staking van Indiase boeren tegen de nieuw ingevoerde landbouwwet. Deze wet zou de 
boeren	‘overleveren	aan	de	grillen	van	grote	bedrijven’	en	een	eind	maken	aan	de	gegarandeerde	
minimumprijzen. De boeren waren niet van plan op te geven en sloegen met duizenden hun ten-
ten op aan de rand van New Delhi. Er ontstond een heel dorp met allerlei voorzieningen. Deze 

situatie duurde bijna heel 2021 voort, totdat 
premier	Modi	‘eieren	voor	zijn	geld	koos’	en	de	
omstreden wet introk (NRC 19 november). In 
de Volkskrant van 22 december zien we in de 
zogenoemde Schallmaier-Index een foto-over-
zicht van het in enorme kookpotten bereiden 
van eten voor de actievoerders. Onvoorstel-
baar hoe men dit allemaal, waarschijnlijk met 
veel hulp uit de bevolking, voor elkaar heeft 
gekregen. 

De economische gevolgen van de Corona-
epidemie deden zich ook in 2021 nog in volle 

hevigheid	voelen.	‘100	miljoen	allerarmsten	erbij	door	corona’	zegt	Axel	van	Trotsenburg,	mana-
ging directeur van de Wereldbank in de Telegraaf van 24 september. In de arme landen kunnen de 
overheden niet veel steunmaatregelen treffen om de economie er weer bovenop te helpen. Ook in 
medisch opzicht staan deze landen vaak onder aan de ladder. De Corona-vaccinatiegraad is er laag, 
omdat Westerse landen de beschikbaar komende vaccins vooral voor de eigen bevolking gebruik(t)
en. Bovendien heerst er in verschillende Afrikaanse landen wantrouwen tegenover vaccins, ook die 
men ter voorkoming van andere ziektes, zoals Polio, Tetanus etc. gebruikt. De WHO noemt dit ‘vac-
cin	hesitancy’	en	bestempelt	deze	als	een	van	de	tien	grootste	bedreigingen	voor	de	wereldwijde	
gezondheid.  
De lockdowns, die veel werkloosheid tot gevolg hadden, zorgden voor een omgekeerde trek te-
rug naar de familie op het platteland, onder het motto: ‘Bij je familie zal je nooit zonder eten zit-
ten’	(Trouw	13	maart).	Er	werden	daar	verschillende	initiatieven	genomen	om	geld	in	het	laatje	te	
brengen. Met de aanplant van katoen, waarvan bedlinnen, beschermende kleding, watten, ver-
band en maandverband kan worden gemaakt, moet een nieuwe tak van bedrijvigheid ontstaan.  
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Ook	het	aanleggen	van	visvijvers,	waarin	Tilapia	wordt	gekweekt	voor	de	verkoop,	is		zo’n	initiatief.	
In Oeganda, waar de scholen bijna twee jaar dicht zijn geweest, viel er voor leerkrachten niets meer 
te verdienen. Een aantal van hen is in een moeras bij hun woonplaats met zware klei bakstenen gaan 
maken voor de verkoop. Anderen timmeren grafkisten of vervoeren mensen met een brommertaxi.
Een wel heel tragisch gevolg van de sterk verslechterde omstandigheden is het roven en verkopen van 
kinderen.	‘Kinderhandel	is	één	van	de	snelst	groeiende	georganiseerde	misdaadvormen	in	West-Afrika’	
zegt Mouhamadou Kane, onderzoeker bij het Instituut voor veiligheidsstudies ISS in Zuid-Afrika. Ze 
komen in de land- of mijnbouw, in huishoudens of in de seksindustrie terecht. (Telegraaf 3 mei). 
Ook Afrikaanse mensen, die aan albinisme lijden, ondervinden in sterkere mate negatieve gevolgen 
van de situatie. Het geloof, dat hun lichaamsdelen magische krachten bezitten, brengt ze nog meer 
in gevaar dan voorheen, omdat de bevolking terugvalt op zwarte magie om uit de ellende te komen 
(Telegraaf 6 augustus). In 2020 heeft de DWG de Soester stichting  Inside the Same gesteund, die 
opkomt	voor	de	belangen	van	albino’s	in	Tanzania.
Een steeds terugkerend onderwerp in de media is de vergroening van bepaalde gebieden in Afrika 
en de daarmee gepaard gaande opslag van CO2. De in het voorjaar opgerichte Rabo Carbon Bank 
wil beginnen met een bomenproject voor 15 miljoen kleine boeren in Kenia, Tanzania, Burundi en 
Zambia (Volkskrant 16 februari). Reden voor de keuze van samenwerking met Microsoft, is hun mo-
gelijkheid	om	met	satellietbeelden	en	artificial	intelligence	de	miljoenen	‘agroforestry’	projecten	te	
monitoren. 
Er komen trouwens ook kritische geluiden in de media over de gevolgen van de herbebossing. Zo 
kopt	Trouw	van	3	augustus	‘Te	veel	bomen	planten	leidt	tot	voedseltekort’.	De	ontwikkelingsorga-
nisatie Oxfam waarschuwt, dat als het klimaat gered moet worden door boomaanplant, daarvoor 
meer dan 1,6 miljard hectare grond nodig is, meer dan het totale landbouwareaal ter wereld, terwijl 
de uitstoot onverminderd doorgaat. Deze bij de bron aanpakken verdient de voorkeur. 
En mogelijk heeft grootschalige herbebossing ook invloed op de stand van het grondwater. Bomen 
gebruiken veel meer water dan oppervlakkige begroeiing en plegen daarmee een grote aanslag op 
dit grondwater. Hier in Soest, waar de heide verdrongen werd door boomgroei, is men steeds dieper 
gaan boren om voldoende water op te kunnen pompen (Soester Courant 24 februari). 
In de media wordt er ook op gewezen dat het klimaatbeleid tot armoede en ongelijkheid kan leiden 
(Trouw 15 juni). Het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL, onderzocht hoe de maatregelen, die 
de opwarming van de aarde moeten beperken tot anderhalve graad, zich verhouden tot zestien
andere	duurzame	VN-doelen,	de	Sustainable	Development	Goals	(SDG’s).	Op	zich	zijn	die	positief,	
maar de neveneffecten kunnen juist de armen raken. Zoals bijvoorbeeld het invoeren van milieuei-
sen in de landbouw, die tot prijsstijgingen kunnen leiden. Inperken van landbouw en veeteelt om de 
CO2 uitstoot te beperken, treft juist de kleine boerenbedrijven het meest. 

In de media komen we toenemende kritiek tegen over het zogenaamde weeshuistoerisme. Via 
zo’n	1400	tot	1700	particuliere	organisaties	in	Nederland	worden	stages	in	een	‘weeshuis’	in	een	
ver buitenland geregeld voor jonge mensen die graag iets goeds willen doen. De samenwerkende 
kinderrechtenorganisaties van Better Care Network Netherlands, BCNN, deden, samen met 53 or-
ganisaties, een oproep om te stoppen met deze praktijk (Trouw 30 september). De meeste kinde-
ren	in	deze	‘weeshuizen’	zijn	helemaal	geen	wees,	maar	verblijven	in	een	tehuis	omdat	dit	vaak	de	
enige	manier	is	om	voldoende	te	eten,	gezondheidszorg	en	scholing	te	krijgen.	De	jonge	‘stagiairs’	
brengen geld in het laatje omdat ze naast betalen van hun kost en inwoning ook een flink bedrag 
ter	ondersteuning	van	het	tehuis	dienen	bij	te	dragen.	Veel	tehuizen	‘draaien’	op	deze	inkomsten.	
Voor de kinderen in de tehuizen is het steeds wisselen van de bezoekende vrijwilligers geen goede 
zaak. Ze hechten zich aan de meewerkende jongeren en dan gaan die opeens weer weg. ‘Ik ben niet 
lief	genoeg,	anders	zouden	ze	wel	blijven’	kunnen	de	kinderen	gaan	denken.	Die	seriële	afwijzingen	
leren	de	kinderen:	‘relaties	zijn	altijd	tijdelijk’.	Het	werkelijke	probleem	is	de	armoede	van	de	familie,	
die door plaatsing in een tehuis hun kinderen meer kansen willen geven. 
De	organisatie	St.	Xavier’s	Educational	Society	(21-207)	vangt	op	deze	manier	ook	kinderen	op	(pag.	
10). De kinderen daar krijgen eten, gezondheidszorg, en gaan naar school. Ze hebben wel contact 
met hun familie. Voor zover wij weten werkt men in dit tehuis niet met vrijwilligers uit westerse landen.  
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Dit brengt ons op de cruciale vraag: ‘Hebben ontwikkelingsprojecten wel zin?’ (Trouw 20 
mei). Weten we voldoende over de effecten van onze bemoeienis, vooral ook op de langere termijn? 
Er is nu nog niet voldoende aandacht voor goede evaluatie van grote projecten die door de over-
heid worden gefinancierd. Om resultaten goed te kunnen meten moet er een beginmeting en een 
eindmeting zijn van de situatie die men wil verbeteren en ook ter vergelijking een controlegroep die 
geen hulp krijgt. Dat laatste is in de praktijk heel lastig, want dat geeft scheve ogen, en bovendien 
slokken die metingen tot wel een kwart van het beschikbare budget op. 
Ook kleinere goede doelen organisaties, zoals de DWG Soest, hebben met deze vragen te maken, 
alleen op veel beperktere schaal. We proberen zoveel mogelijk duidelijk te krijgen wat het probleem 
is, hoe men dat denkt op te lossen en wat de meetbare resultaten zijn van de interventie. Vaak 
komen	we	dan	terecht	bij	projecten	waarvan	 je	de	bedoeling	en	het	resultaat	kunt	 ‘vastpakken’.	
Zoals de aankoop van (school)boeken voor leerlingen, de aanleg of het herstel van waterputten plus 
pompen, de bouw van latrines, zonnepanelen voor een plattelandskliniek, de aanschaf van koeien 
en aanleg van groentetuinen. Van al deze materiële zaken vragen en krijgen wij tussendoor updates 
en	een	uitgebreid	eindverslag	met	foto’s.	Heel	veel	dichterbij	kunnen	we	niet	komen.	
In De Dikke Blauwe, een forum voor ontwikkelingssamenwerking en goede doelen organisaties, 
sprak de heer Henk van Stokkum in zijn afscheidsbrief als redacteur, dat we niet ‘van hieruit moeten 
bedenken wat goed voor dáár is, maar dat we toe moeten naar het ‘meefinancieren van het werk 
van	anderen	die	er	al	langer	verstand	van	hebben’.	De	Derde	Wereldgroep	Soest	doet	al	vanaf	haar	
oprichting in 1983 niet anders. 

 5 FINANCIËN

Ondanks de beperkingen die de Corona-epidemie ons in het afgelopen jaar steeds weer opnieuw 
oplegde, konden wij ons werk gelukkig, met een paar aanpassingen, gewoon voortzetten. We ont-
vingen ruim 300 aanvragen, waarmee duidelijk wordt, dat we zeer selectief te werk moeten gaan 
bij de keuze van projecten die we willen steunen. Aanvragen van projectpartners, met wie we al een 
langere relatie hebben, geven we extra aandacht, maar onze steun is niet vanzelfsprekend. 

De totale inkomsten bleven in 2021 aardig op peil. Met € 25.000 zijn deze gelijk aan die in 2020. 
De steun van onze trouwe donateurs is onmisbaar. Nieuwe geïnteresseerden en donateurs werven 
is niet bepaald eenvoudig. Gelukkig konden we ook in 2021 op steun van de Gemeente Soest 
rekenen. We kregen bericht, dat dit ook voor 2022 het geval zal zijn.     

Aan in totaal elf projecten hebben we € 27.500 besteed. Onze filosofie is dat we, op een kleine 
reserve na voor de lopende kosten, al onze inkomsten direct aan projecthulp besteden. In 2021 heb-
ben wij daarbij ook een deel van het batig saldo van 2020 gebruikt.  

De voorjaarsactie, die traditiegetrouw bij het uitkomen van het verslag van het afgelopen jaar 
wordt gehouden, bracht € 3.120 op. Een mooie bijdrage aan de bouw van latrines bij een gezond-
heidscentrum in Kameroen. Voor dit centrum betaalden we al eerder de aanschaf van zonnepane-
len voor stroomvoorziening en een koelkast voor opslag van vaccins (20-150).

De najaarsactie was gericht op de aanschaf van bedden en beddengoed voor 70 Dalit-kinderen, 
die in een Indiaas opvanghuis worden verzorgd en van daaruit naar school gaan (21-207). De op-
brengst van deze actie, € 2.475,  was precies voldoende voor dit doel. 

Ook in 2021 werd het schoolboekenfonds van Escola de Rua in Maputo, Mozambique (13-40) ge-
vuld met een bijdrage van € 2.000. Een van onze donateurs heeft deze taak voor een aantal jaren op 
zich genomen. Omdat Corona de omstandigheden voor dit project buitengewoon moeilijk maakte, 
schonken zij nog eens  € 1.000 extra, wat zeer goed gebruikt kon worden.     . 

In het kader van een notariële schenking ontvingen we € 1.500 van een trouwe donateur. 
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Van een andere  trouwe ondersteuner ontvingen we elke maand € 60.

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 2021 bedroeg deze korting voor ons in totaal € 108.
Ook mochten we dit jaar weer meedoen aan de Grote Clubactie. De Rabobank stelt een bepaald 
bedrag beschikbaar, dat verdeeld wordt onder deelnemende sport- en andere  verenigingen die in 
Soest actief zijn. De leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op één of meer clubs. 
Zij hebben elk vijf stemmen te verdelen. Hoewel het werk van de DWG Soest vooral in andere landen 
ligt, zijn we ook in Soest actief op het terrein van voorlichting over ontwikkelingsvraagstukken en 
daarmee samenhangende lokale fondswerving. Tot onze verrassing ontvingen we € 100.

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 belasting-
dienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. 
Dit houdt in, dat uw gift meetelt als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Voor degenen voor 
wie de boven- of onderdrempel bij de aftrek een rol speelt, kan een meerjarige schenking de 
oplossing bieden. Tussenkomst van de notaris is hiervoor niet meer nodig. Men kan zelf de 
formulieren downloaden en invullen. Voor een periode van vijf jaar wordt dan elk jaar een vast be-
drag geschonken, dat volledig aftrekbaar is. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze 
penningmeester Erica Hoksbergen, tel. 035-6018069, of dwgsoest@hotmail.com. 
Als u gevraagd wordt om uw gift aan ons voor de belastingdienst aan te tonen, let er dan op dat we 
in het ANBI register staan vermeld als Stichting Derde Wereld Groep Soest.

6 BESTUURSACTVITEITEN

Na de vergadering van 2 juni, op gepaste afstand in de tuin, konden we nog vier Corona-proof ver-
gaderingen, in juli, september, oktober en december, binnenshuis houden. 
Op 12 oktober toog het bestuur naar Den Haag om bij ons bestuurslid Annemarieke Koch te gaan 
vergaderen. Na een heerlijke lunch bezochten we nog even de nieuwe boulevard en het immer 
imposante Kurhaus.
Als gevolg van de strenge, elkaar opvolgende lockdown-periodes vonden er geen openbare bij-
eenkomsten meer plaats, waar het bestuur mogelijk acte de présence had kunnen geven. We gaan 
uit van een beter 2022. Bij het verschijnen van dit verslag in april hopen we dat er niet alsnog een 
nieuwe, ernstige Corona-variant is opgedoken en dat we ons weer wat vrijer kunnen gaan bewegen.  

We krijgen als stichting te maken met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de WBTR, 
die op 1 juli 2021 is ingegaan. Er moet statutair een aantal zaken worden vastgelegd, zoals de be-
stuurdersaansprakelijkheid en ook wat er moet gebeuren als de bestuursleden (tijdelijk) niet in staat 
zouden zijn om beslissingen te nemen. In het verleden werden deze zaken vaak niet vastgelegd in 
de statuten. Wanneer de penningmeester alleen gezamenlijk met één ander bestuurslid de rekening 
beheert, dan kan niemand meer bij die rekening komen als de penningmeester overlijdt of uit beeld 
verdwijnt. Ook wij zullen de statuten, in overleg met de notaris, aan moeten passen. We hebben 
daarvoor nog tot 2026 de tijd. Het gaat erom, dat als nieuwe bestuursleden aantreden, er voor hen 
geen	onverwachte	‘lijken	uit	de	kast’	vallen,	die	negatief	kunnen	uitpakken.	Dit	geldt	ook	voor	de	
zittende bestuursleden.

Ook hadden we in 2021 te maken met de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen 
en financiering van terrorisme, de Wwft. Banken moeten nagaan wie zij als klant hebben en hun 
identiteit precies vastleggen. In het kader van de vastlegging van de Ultieme Belanghebbenden bij 
de Organisatie, de UBO, werden we door de ING verzocht de persoonsgegevens, plus kopie van het 
paspoort van alle bestuursleden, te overleggen aan de bank. Als er informatie uit het UBO-register 



wordt opgevraagd, zal worden vermeld, dat bestuurders van een ANBI, zoals wij, vanuit hun functie 
zijn ingeschreven en niet vanwege een eigendomsbelang of zeggenschap in een entiteit. Ook zullen 
huisadressen worden afgeschermd, ter voorkoming van ongewenst bezoek. 

Vanuit de onderzoeksgroep inzake ontwikkelingssamenwerking, onder leiding van Dr. Sara Kinsber-
gen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ontvingen we een uitgebreide vragenlijst over wanneer 
en waarom de DWG werd opgericht, welk soort projecten we ondersteunen en in welke landen. 
Of we ooit daar op bezoek gaan en uiteraard hoeveel mannen en vrouwen bij ons werken en of ze 
daar geld voor krijgen. We steunen graag het werk van bovengenoemde onderzoeksgroep en heb-
ben daarom de vragenlijst ingevuld. 

In 2021 bereikten twee bestuursleden een leeftijd die een 0 of een 5 aan het eind hebben. We be-
steden daar altijd aandacht aan. Willem Voorhout werd in mei 70 jaar en Gerrit Leeflang in juli 75. 
Ze	kregen	allebei	een	‘verrassingspakket’,	gevuld	met	smakelijke	zaken	uit	de	Soester	Wereldwinkel.

7 VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

Op 1 april 2021 verscheen het jaarverslag over 2020. De publicatie van het jaarverslag, dat naar 
ongeveer 400 adressen wordt verstuurd, is een belangrijk moment waarop de DWG naar buiten 
treedt. Alle activiteiten van het afgelopen jaar worden beschreven en er wordt ruim aandacht be-
steed aan de projecten 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 stichting. 
De gemeente Soest vraagt van ons om zowel de inhoudelijke als de financiële verantwoording vóór 
1 april in te leveren om in aanmerking te kunnen komen voor de gemeentelijke bijdrage. Zowel het 
jaarverslag als de begeleidende brief werden op onze website en op Facebook gezet. 

Tegelijkertijd met het uitkomen van het jaarverslag werd een giro-actie gevoerd voor de  bouw van 
latrines bij het gezondheidscentrum in Kameroen (20-150). Met de opbrengst kwamen we een heel 
end in de goede richting. Op 21 april verscheen een foto plus korte beschrijving van deze actie in 
de Soester Courant. 
Op 22 september werd er in de Soester een kort berichtje met foto geplaatst van de bouw van latri-
nes bij het opleidingscentrum van SWEET in India (21-37). 
Op 3 november werd onze najaarsactie voor de aanschaf van bedden voor het kinderhuis van SXES 
in India (21-207) met een mooie grote foto plus tekst in de Soester Courant onder de aandacht van 
de lezers gebracht. 
Onze website www.derdewereldgroepsoest.nl  is een belangrijke bron van informatie voor dona-
teurs, belangstellenden, stichtingen en andere organisaties en ook voor (toekomstige) projectpart-
ners. Zowel in het Nederlands als in het Engels en Frans wordt informatie gegeven over onze stich-
ting en over de richtlijnen voor het aanvragen van projectondersteuning. De meeste  aanvragers 
vinden ons via onze website. Het jaarverslag, persberichten over de DWG en andere interessante 
informatie, worden op de site gezet. 
   
Op	onze	site	werd	de	rubriek	‘Vrijwilliger	worden’	vervangen	door	de	rubriek	‘Donateur	worden’.	

We kregen bericht, dat onze website per 23 augustus 2023 overgegaan moet zijn op Joomla 4, de 
opvolger	van	Joomla	3,	waar	de	site	nu	op	‘draait’.	Onze	webbeheerder	weet	niet	zeker	of	hij	dat	
technisch kan regelen. We zoeken daarom iemand die ons daar t.z.t bij kan helpen. 
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JAARREKENING 2020

Inkomsten € Uitgaven €

Voorjaarsactie 3.120,00 Escola de Rua Mozambique 3.000,00
Najaarsactie 2.475,00 Child Survival Aid Ghana 2.700,00
Giften 6.118,00    
  CENCUDER Kameroen 4.000,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00 SWEET India 2.100,00
Drukkosten 2020 1.162,00 RIDE Oeganda 3.000,00
  SXES India 2.500,00
  Quality Life Kenia 2.600,00

  BOSS India 1.500,00
  Sisters of our Lady Rwanda 3.000,00
  AIDFI Fillipijnen 1.000,00
  
  SXEDS India 2.100,00
  
  Directe bankkosten  62,35

  Totaal besteed aan projecthulp 27.562,35 
 
  Voorlichting  262,91 
  Uitvoeringskosten  367,40
  Drukkosten 2021*  801,45

Subtotaal 25.028,00 Subtotaal  29.014,11

Saldi per 01-01-2021  Saldi per 31-12-2021 

ING 3.728,05 ING 1.587,09
Rabobank      3.279,21 Rabobank 1.434,06
 
 7.007,26   3.021,15

Totaal 32.035,26 Totaal  32.035,26 
  
*Deze kosten worden in 2022 vergoed vanuit het ons door de gemeente Soest toegekende 
budget voor druk- en kopieerwerk

BEGROTING 2022

Inkomsten € Uitgaven  €

Donaties/giften/acties 12.000,00 Nieuwe projecten  25.000,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00   
Vergoeding drukkosten 801.45 Voorlichting  400,00
  Uitvoeringskosten    400,00
  Drukkosten  1.000,00

Subtotaal 24.954,45 Subtotaal  26.800,00

Saldototaal 01-01-2022 3.021,15 Saldototaal  31-12-2022    1.175,60

Totaal 27.975,60 Totaal  27.975,60
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De DWG in de MEDIA

Soester Courant
22 september 2021

Soester Courant
21 april 2021
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Soester Courant
3 november 2021
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