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DRIE KWADRAAT 

Wereldhervormer van beroep,
 maar wel in zakformaat,
is dat het, wat de Soester
 Derde Wereldgroep aangaat,
er op haar visitekaartje 
 heel fraai geschreven staat?

Komt door het vele werk
 dat in projecten wordt verricht
de wereld die voor ogen staat
 wat eerder in het zicht?
Is dat het uitgangspunt 
 waarom die groep is opgericht?

Met mooie woorden zal ‘t niet gaan.
 Het komt op daden aan! 
Eén vraag wordt door die wereldgroep
 niet uit de weg gegaan:
“Wat hebt u voor een medemens,
 die steun behoeft, gedaan?”

Een kernachtig en nog steeds zeer actueel gedicht van Eit Algra, 
uit “De kloof gedicht”, uitgave van de St. Derde Wereldgroep 
Soest. 
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1 INLEIDING

In 2015 werden acht bestuursvergaderingen gehouden, met daaraan voorafgaand een verga-
dering van de projectcommissie. In verband met het verzenden van het jaarverslag in april en 
de uitnodiging voor de ontmoetingsavond in november werd tweemaal een ‘postkamer’ geor-
ganiseerd. Om kosten te besparen brengen we alle post binnen Soest zelf rond, met hulp van 
enkele enthousiaste vrijwillige ‘postbestellers’. De post voor adressen buiten Soest wordt via de 
gemeente verstuurd. 

In 2015 hebben zich geen veranderingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan. 

Per 31 december 2015 bestond het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest uit de volgende leden:

Bestuur Ondersteuning
Jan Bik voorzitter/projectcommissie Gerda Hoosbeek       contact gemeente Soest
Gerrit Leeflang secretaris Wim Mann website/perscontacten
Erica Hoksbergen penningm./projectcommissie Hans Scholte vormgeving publicaties
Marian Dubourcq algemeen Theo Sluis contacten Soesterberg
Annemarieke Koch projectcommissie Willem Voorhout techniek/fotoarchief

Spraken wij in het vorige jaarverslag nog over 
een “stabiel geworden situatie” in Afrika en 
Azië, hoe beklemmender is het beeld nu, zeker 
in Azië.
Niemand kan voorspellen hoe de situatie in de 
wereld er in de nabije toekomst uit zal zien.
Het is opvallend hoeveel economische asielzoe-
kers er zijn, met een goede opleiding, die zich 
in hun thuisland niet als slachtvee willen laten 
indoctrineren.
Een ding is zeker: in Afrikaanse èn Aziatische 
landen blijft ontwikkelingswerk absoluut nodig, 
want de allerarmsten kunnen niet (emigreren) 
vluchten! 
Dat neemt niet weg dat alle projectaanvragen 
grondig moeten worden bestudeerd op econo-
mische, juridische èn sociale uitvoerbaarheid.
De inkomensgenererende activiteiten, zoals  
kleine landbouw, veeteelt enz. moeten be-
oordeeld worden of ze levensvatbaar zijn: de 
opbrengsten dienen groot genoeg te zijn om 
her-investering mogelijk te maken c.q. in aan-
merking te komen voor micro-krediet.

En: zijn er andere stichtingen die – grotere – 
projecten mede kunnen financieren?
Het laatste is ook van belang omdat ons bud-
get nu eenmaal (te) beperkt is.
In 2015 werden 11 projecten goedgekeurd, 
waaronder het sluitstuk van een groot project 
dat ons een aantal jaren heeft bezig gehouden.
De Soester samenleving heeft dit alles mede 
mogelijk gemaakt. De subsidie van de ge-
meente Soest blijft gelijk aan voorafgaande ja-
ren; de traditionele actie van de leerlingen van 
het Griftland College heeft wederom plaats ge-
vonden. Ook van buiten Soest ontvingen wij 
bijdragen.
U allen danken wij voor uw inzet, morele steun 
en bijdragen.
 
Jan Bik 
Voorzitter Derde Wereldgroep Soest.

We zoeken versterking voor ons bestuur. 
Bent u geïnteresseerd, dan horen wij dat graag. 

2 BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING
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3 PROJECTEN

Projectaanvragen

Waar in 2014 het aantal aanvragen sterk gestegen was tot 200, kregen we in 2015 in totaal 
150 verzoeken om steun.  Nog steeds een aanzienlijk aantal. De meeste aanvragen komen uit 
India, met name uit de deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu. Het valt op, dat steeds meer 
Non- Gouvernementele Organisaties (NGO’s) uit Afrikaanse landen de DWG Soest weten te 
vinden, meestal via internet. Uit wel 18 verschillende Afrikaanse landen kregen we verzoeken 
binnen, de meeste uit Oeganda, Tanzania, Kenia, Democratische Republiek Congo, Ghana en 
Kameroen. De projectcommissie bestudeert eerst alle aanvragen en brengt dan aan het bestuur 
advies uit over een mogelijke ondersteuning of afwijzing. Na toelichting en discussie beslist het 
bestuur. De afgewezen projectaanvragers krijgen daarover bericht en met de overige aanvragers 
wordt gecorrespondeerd om vragen, die er altijd zijn, beantwoord te krijgen. In de volgende 
bestuursvergadering wordt er dan beslist en volgt financiële afhandeling. De DWG probeert de 
binnengekomen verzoeken zo snel mogelijk te verwerken, omdat er elke vergadering weer vele 
nieuwe aanvragen klaarliggen. 
In 2015 hebben we in totaal 10 projecten gefinancierd in de volgende landen: Ghana, India, 
Kenia, Mali, Mozambique. Het grote project in Oeganda, de verdere uitbouw van de Charles 
Lwangaschool, bleek in 2015 rond te kunnen komen, maar de financiële afhandeling volgde in 
januari 2016. Zie verderop in dit hoofdstuk.    
 

Aard van de projecten

We kunnen de in 2015 betaalde projecten globaal in de volgende categorieën indelen:

• Inkomensgenererende activiteiten (IGA’s) 
• Onderwijs, scholing en leermiddelen
• Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie
• Kleinschalige land- en tuinbouw en vee- en visteelt

Inkomensgenererende activiteiten

De Society for Women’s Development SWD (15-20), gevestigd in het Tiruvannamalai dis-
trict in Tamil Nadu, is een van de vele Indiase NGO’s die opkomen voor inheemse bevolkings-
groepen. Deze houden zich vaak in leven met wat het bos aan vruchten, honing, vogels, slangen 
en ratten en hout oplevert. Omdat uit ecologische overwegingen deze activiteiten steeds meer 
verboden worden probeert men zich in leven te houden met het spelen van muziek op straat 
en vooral bedelen. Een oude traditie in het maken van sieraden, haarspelden, spiegels, kammen 
e.d. ging vrijwel verloren door het gebrek aan geld om te investeren. SWD vatte het plan op 
om 30 vrouwen een korte cursus te geven en een krediet te verstrekken voor de aankoop van 
materialen. De eenvoudige producten die zij maken zijn betaalbaar voor de armste vrouwen. 
Zij kunnen zich de duurdere spullen uit de winkel niet veroorloven. Met het afbetaalde krediet 
worden weer andere groepen vrouwen geholpen. 
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Onderwijs, scholing en leermiddelen

In 2012 werd begonnen met de bouw van de 
St. Charles Lwangaschool (11-51) in de 
armenwijk Katwe van de Oegandese hoofd-
stad Kampala. Hoewel we aanvankelijk niet 
geloofden in de mogelijkheid om het be-
nodigde geld bij elkaar te krijgen, lukte dit 
dankzij verschillende genereuze bijdragen en 
acties toch, en eind 2014 vond de feestelijke 
opening plaats van het nieuwe schoolge-
bouw met acht lokalen verdeeld over twee 
verdiepingen (zie ook jaarverslag 2014). 
De belangstelling voor de school  was met-
een erg groot. In elk lokaal zaten 50 tot 60 
leerlingen. Bij de constructie werd rekening gehouden met de bouw van nog een verdieping en 
een schuin dak. Dit zal worden gebruikt voor ‘water harvesting’:  het opvangen, zuiveren  en 
gebruiken van regenwater. In 2015 stond onze fondswerving geheel in het teken van dit project 
(zie ook hoofdstuk Financiën). Aan het eind van het jaar kon groen licht gegeven worden om 
met de afbouw te beginnen. Begin januari 2016 ging men meteen aan de slag. We hopen in 
2016 dit grote project, waarmee we bijna vijf jaar bezig zijn geweest, af te kunnen ronden. 

Met de organisatie Centro de Encontro 
(14-146) in de Mozambiquaanse hoofdstad 
Maputo hebben we al sinds 2001 contact. 
De Nederlander René Boezaard werkte in de 
jaren negentig in Maputo en richtte daar een 
openluchtschool voor straatjongeren op, de 
Escola de Rua. Ook werd het Centro de En-
contro ingericht, een plek waar de straatjon-
geren elkaar kunnen ontmoeten, een maal-
tijd krijgen en even op adem kunnen komen. 
De Escola de Rua is inmiddels samengevoegd 
met de armenschool, waar de leerlingen 
geen schoolgeld hoeven te betalen en geen 
uniform of zelfs schoenen hoeven te dragen. 
Alleen op deze manier kunnen de straatar-
me kinderen onderwijs krijgen; er is ook een 
avondopleiding. 



Vorig jaar droeg de DWG bij aan het opknap-
pen van de oude gebouwen van de armen-
school, een vereiste van het Ministerie van 
Onderwijs. Ook kon men van start gaan met 
de bouw van enkele nieuwe lokalen en wc’s, 
waarvoor geld beschikbaar was. Helaas moest 
een deel daarvan besteed worden aan een 
plotseling opduikend juridisch probleem, dat 
de Escola de Rua in haar bestaan bedreigde. 
Dit probleem is inmiddels goed opgelost, 
maar het bouwfonds moest worden aange-
vuld. We besloten het project, dat we al zo 
lang kennen, een handje te helpen.  

Ook het boekenfonds voor de leerlingen van 
de armenschool en de avondschool (13-40) 
werd in 2015 weer gevuld door een dona-
teursechtpaar, dat in Maputo heeft gewoond 
en deze taak voor een aantal jaren op zich 
heeft genomen.

Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie

Onder de noemer sanitatie vallen projecten die de beschikbaarheid van schoon drinkwater en 
goede sanitaire voorzieningen tot doel hebben.  

Als eerste noemen we een waterproject in 
het Malinese dorp Jawarenna (15-11).
Jan Jansen, antropoloog aan de universiteit 
Leiden heeft voor zijn studie en zijn latere werk 
lang op het platteland van Mali gewoond en 
heeft daar nog steeds goede contacten. De 
DWG heeft in de loop der jaren al verschil-
lende door hem aangedragen projecten in 
Mali gesteund. Zijn collega en goede vriend 
Brahima Camara werd op het platteland, 50 
kilometer ten zuiden van de hoofdstad Ba-
mako, geboren. Hij is inmiddels decaan aan 

de faculteit Letteren en Sociale Wetenschappen van de Universiteit in Bamako en spant zich nog 
steeds in voor de ontwikkeling van zijn geboortedorp. In dit dorp Jawarenna had de bevolking 
al een waterput kunnen slaan, maar het geld voor de pomp en verder toebehoren ontbrak nog. 
Brahima vroeg Jan Jansen om hulp en die zegde een deel van het benodigde bedrag toe. Zijn 
verzoek aan ons, om het resterende deel bij te dragen, honoreerden wij graag. Toen het project 
klaar was kregen we een uitgebreide dvd-film van de feestelijke opening toegestuurd. 

8 Jaarverslag 2015 Derde Wereldgroep Soest
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Een oude bekende van de DWG is de organi-
satie SWEET (14-65/15-46), in het Villupu-
ram district van Tamil Nadu. In 2011 hebben 
we een groep vrouwen van een startsubsidie 
voorzien om een kleine onderneming te kun-
nen beginnen, zoals het verkopen van arm-
banden, kleding, saribloesjes, zeep, matten 
e.d. In 2014 vroeg men onze hulp voor het 
inrichten van een tweede opleidingscentrum. 
Wij zorgden voor de naaimachines en wat 
oefenmateriaal. Men had goede ervaringen 
opgedaan met een eerste centrum, waar de 
vrouwen, die daar een naaiopleiding hadden gevolgd, in de kledingindustrie werk vonden. 
Naast de naaiopleiding worden er in dit tweede centrum nog veel meer praktische opleidingen 
gegeven aan 200 meisjes en vrouwen. Ook worden er in de avonduren en op zaterdag en zon-
dag gratis lessen verzorgd voor schoolverlaters, wezen, gehandicapten en arme kinderen die 
overdag niet naar school kunnen. 
De drinkwatervoorziening en de sanitaire faciliteiten van dit centrum waren echter volstrekt on-
voldoende. De enige waterbron was opgedroogd als gevolg van daling van het grondwater. De 
meisjes en vrouwen voelden zich zeer oncomfortabel  bij toiletgang (in het veld) en tijdens hun 
maandelijkse periode. De DWG hielp SWEET bij het boren van een nieuwe waterput op 500 voet 
diepte (ong.170 meter) en met aanschaf van een pomp en toebehoren. Ook een wateropslag-
tank en twee toiletvoorzieningen met septic tanks konden met het geld van de DWG worden 
gerealiseerd.

In 2014 steunden we al de Ghanese stichting 
Compassion for Humanity Foundation, 
CHF (14-06/15-47). Deze organisatie runt 
een school voor kinderen van wie de ouders 
de kosten van een schooluniform en leer-
middelen niet kunnen betalen. Op openbare 
scholen kunnen ze om die reden niet terecht. 
Er wordt een zeer lage bijdrage aan de ou-
ders gevraagd en men werkt met vrijwillige 
leraren. Er wordt veel waarde aan onderwijs 
voor meisjes gehecht. Op de school maken 
zij 60% van het aantal leerlingen uit. In 2014 
betaalde de DWG de aankoop en installatie 
van een z.g. polytank  voor de opvang van regenwater. Eerder gebruikte men water uit een klein 
stroompje dat langs de weg loopt. Het water uit de tank wordt gefilterd en elke maand gecon-
troleerd. Het schoonmaken van de tank gebeurt elke drie maanden. 
De nieuwe tank was al een grote verbetering, maar de toiletvoorzieningen waren nog steeds zeer 
primitief. In 2015 vroeg men ons om te helpen deze te verbeteren. Veel metsel- en installatie-
werk kon door ouders worden gedaan, maar de materialen moesten natuurlijk gekocht worden. 
Ook had men dringend behoefte aan nieuwe schoolbanken voor de wat oudere leerlingen. 
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Kleinschalige  land- en tuinbouw 

Uit Kenia ontvingen we een aanvraag van 
de organisatie Inuka Community Empo-
werment Programme, ICEP (15-72). Om 
het inkomen van een groep vrouwen te ver-
sterken wilde men ondersteuning voor een 
project van groente- en fruitteelt. Deze teelt 
zou de voedingssituatie van henzelf en hun 
kinderen ten goede komen. Teelt van de pro-
ducten voor eigen gebruik en voor verkoop 
van het surplus wordt gedaan volgens de z.g. 
‘soil in sack’ methode. In jute zakken, gevuld 
met aarde, worden snel groeiende groentes 
en fruit geteeld. De zakken nemen weinig 
ruimte in beslag, water geven is eenvoudig, 
het vocht wordt goed vastgehouden, en ge-
wasbescherming is gemakkelijk. Voor vrou-
wen zonder eigen land is het een uitkomst. 
Daarnaast worden in eenvoudige kassen 
groentes en fruit geteeld die wat meer ruim-
te nodig hebben. Om zuinig met water om 
te springen wordt druppelirrigatie toegepast. 
Er is een gecontroleerd roulatiesysteem voor 
de  vrouwen die in de kassen werken. ICEP 
houdt de regie in dezen. De verkoop wordt 
door ICEP geregeld en de vrouwen delen 
naar rato van hun werk in de opbrengsten. 
Op aanraden van de DWG begon men eerst 
met een kleinere groep om in de praktijk te 
ervaren hoe een en ander zou uitpakken. De 
DWG droeg bij in de aanschaf van materia-
len, gereedschappen en een waterpomp plus 
opslagtank. Daarnaast kwam een flink deel 
van het benodigde geld uit eigen inkomsten 
van ICEP en van een Amerikaanse sponsor.  
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Kleinschalige (pluim)vee- en visteelt

Onder deze noemer vallen projecten waarbij de betrokken mensen door middel van het hou-
den van bijvoorbeeld een koe, een paar schapen, geiten of varkens, of pluimvee zoals kippen 
of kalkoenen, of het kweken van vis in aangelegde vijvers, een inkomen kunnen verwerven. De 
verantwoordelijke organisatie regelt altijd een goede veterinaire begeleiding en een verzekering 
tegen overlijden van met name koeien, die duur zijn in aanschaf.  

In Sierra Leone begon na tien jaar burgeroor-
log in 2002 de wederopbouw. Als gevolg van 
de strijd waren veel kinderen wees geworden, 
van wie de jongsten inmiddels twaalf jaar of 
ouder zijn. De organisatie Orphan Develop-
ment Project, ODP (14-15), ondersteunt 
deze oorlogswezen, die door pleegouders of 
familie worden opgevangen. Meestal zijn dit 
na de oorlog alleen achtergebleven vrouwen, 
die de kosten voor de schoolgaande kinderen 
maar moeilijk kunnen opbrengen. Om deze 
pleegkinderen een eigen bron van inkom-
sten te verschaffen kregen de eerste 50 een 
schaap of geit om mee te fokken. Twee vee-
artsen houden gratis toezicht op de dieren 
en ODP betaalt vaccinaties en de benodigde 
medicijnen. De eerstgeboren kalfjes moeten 
worden doorgegeven aan de volgende groep 
op de wachtlijst van in totaal 400 wezen. De 
pleegmoeders krijgen een lening om zaden en stekjes te kopen, waarmee ze hun productie kun-
nen vergroten. Het gaat vooral om rijst, pinda’s, cassave, aardappelen en okra. 
We ontvingen in 2015 een goed verslag van de voortgang van dit project. Van de nieuwgebo-
ren dieren waren er al verschillende doorgegeven aan wezen op de wachtlijst. Helaas maakte de 
EBOLA epidemie, die Sierra Leone heftig teisterde, ook kinderen in het werkgebied van ODP tot 
wees, waardoor de wachtlijst weer groeide. Men vroeg de DWG om hulp, om deze wachtlijst 
wat sneller te kunnen verkorten.

In Kenia steunden we vorig jaar een drink-
waterproject van de organisatie JAAP (14-
149/15-82). Vier bovengrondse waterbron-
nen werden hersteld en met metselwerk goed 
afgeschermd tegen loslopende dieren. Ook 
diende men in 2014 het verzoek in om steun 
voor de aanleg van een aantal vijvers waarin 
de lokale bevolking vis zou kunnen kweken 
voor eigen gebruik en verkoop. Wij hebben 
dat verzoek toen niet ingewilligd, omdat we 
eerst wilden zien hoe men het drinkwater-
project zou uitvoeren. We kregen daar heel 
goede informatie over met foto’s. In 2015 
kwam opnieuw het verzoek voor de aanleg 
van zes vijvers. De organisatie wist ons ervan 
te overtuigen, dat de bevolking gewend is vis te eten en dat de lagere prijs die voor de kweekvis 
zal worden gerekend, de verkoop zal stimuleren. We zegden een bijdrage toe voor de aanleg 
van twee vijvers, omdat we eerst  willen zien hoe een en ander zal verlopen en of de doelstel-
lingen zullen worden gehaald. 
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Vanuit het Salem district in Tamil Nadu, India, 
vroeg de organisatie Rural Women Deve-
lopment Trust (15-33) ons om een bijdra-
ge voor een project voor 30 Dalit-vrouwen 
en hun gezinnen. Het betreft een achterge-
bleven groep, die tot voor kort gevangen zat 
in ‘bonded labour’: door schulden te maken 
bij de werkgever kunnen de mensen niet weg 
zolang ze de schulden niet aflossen. Dat blijkt 
vaak een onmogelijke opgave. RWDT heeft 
deze mensen ‘bevrijd’ met hulp van verschil-
lende overheidsinstanties. Om deze gezinnen 
economisch weer op de been te helpen koos 
men voor kippenteelt en eierproductie aan 
huis. Elk van de vrouwen kon met een begin-
kapitaaltje 30 kuikens plus kippenvoer voor 
de  eerste periode kopen en een omheining 

van gaas maken. Tien kuikens werden opgefokt voor vleesproductie, tien voor het uitbroeden 
van eieren en de rest om eieren voor de verkoop te produceren. De controle door het gouver-
nementele veterinaire service centrum en de verstrekte medcijnen zijn gratis. RWDT betaalde 
de kosten van een gezamenlijke broedmachine, waarin wel 600 eieren tegelijk kunnen worden 
uitgebroed. Deze machine werd geplaatst in het huis van de leider van de vrouwengroep en via 
een aparte elektriciteitsmeter worden de kosten van het broeden doorberekend aan de vrouwen. 

4 VISIE OP 2016

Zoals onze voorzitter in zijn inleiding al memoreerde, spraken we in het vorige jaarverslag nog over 
een stabiel geworden situatie in landen waar wij projecten ondersteunen. In de loop van 2015 ont-
stond echter grote onrust over de aanzwellende vluchtelingenstroom, ook vanuit Afrikaanse lan-
den. De uitspraak ‘Jongeren, energie: Afrika levert het’ gedaan door de secretaris-generaal van de 
Economische Commissie voor Afrika van de VN (Volkskrant 17 februari) lijkt alweer snel ingehaald 
te worden door de toestroom van mensen uit het Midden-Oosten. 
Intussen gaat in de media de discussie over ontwikkelingssamenwerking onverminderd door. Te-
rugkerend onderwerp is de ‘verzakelijking’ in dit veld. Het bedrijfsleven moet veel meer betrokken 
worden bij de ontwikkeling van de regio’s, met de gedachte, dat economische ontwikkeling de 
motor is voor het verbeteren van de levenssituatie. Ook ontwikkelingswerkers, die vroeger niets te 
maken wilden hebben met landgenoten die winst kwamen maken in arme landen, beginnen in te 
zien, dat expertise en kapitaal samen moeten en kunnen gaan voor een blijvend resultaat. (Volks-
krant 17 maart).  
In dit verband duikt de term ‘impact investment’op. Investeringen door particuliere- of overheids-
fondsen die een controleerbaar effect hebben op het klimaat, sociale omstandigheden of werkge-
legenheid. Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking heeft in dit kader het Dutch Good 
Growth Fund (DGGF) in het leven geroepen. Uit dit fonds, dat 700 miljoen euro groot is, wil men 
het midden en kleinbedrijf met groeipotentie, dat nauwelijks toegang heeft tot de kapitaalmarkt, 
ondersteunen (Volkskrant 16 januari). 
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Groei van het bedrijfsleven vergt van de over-
heden investering in infrastructuur, onderwijs 
en gezondheidsvoorzieningen. In dit verband 
is de strijd tegen de belastingontwijking van-
uit ontwikkelingslanden van groot belang. 
Internationale bedrijven laten hun ter plekke 
gemaakte winsten via ‘brievenbusconstructies’ 
wegvloeien naar landen die een gunstiger be-
lastingregime hebben. Volgens het internatio-
nale Tax Justice Network ligt Nederland al lan-
ger onder vuur als belastingparadijs. Om aan 
dit wegvloeien van noodzakelijke inkomsten 
een einde te maken, zette Minster Ploumen 
in april een eerste stap met de ondertekening 
van een nieuw belastingverdrag met Malawi. 
Bepaald is, dat Malawi alsnog zelf winst- of 
vennootschapsbelasting kan heffen als een 
bedrijf de betaling hiervan ten onrechte via 
Nederland laat lopen. Het verdrag moet een 
model worden voor nog 22 ontwikkelings-
landen in Afrika (Volkskrant 20 april). Overi-
gens blijkt, dat de rijke landen nog veel meer 
geld verliezen door deze belastingontwijking 
dan de arme landen, eenvoudig doordat de 
multinationals daar veel groter zijn (Volkskrant 
10 november). Dit verdient natuurlijk ook de 
aandacht, maar voor de ontwikkelingslanden 
is zo’n verlies rampzalig en zet een flinke rem 
op de groei van een goede infrastructuur. 
Over het effect van de verschillende ontwikke-
lingsprojecten verschijnen nogal eens tegen-
strijdige berichten in de media. Trouw kopt op 
25 februari: ‘Put en school gaan lang mee’. Uit 
onderzoek van Wilde Ganzen, uitgevoerd door 
Sara Kinsbergen van de Radboud Universiteit 
Nijmegen, blijkt dat na  tien jaar gemiddeld 
78 procent van de uitgevoerde projecten als 
scholen, waterputten of visvijvers nog functi-
oneerden. 
Dat is een mooi resultaat, maar de vraag is of 
deze projecten een vliegwielfunctie hebben 
voor structurele verbeteringen. Trouw kopt op 
7 november: ‘WC’s bouwen is leuk, maar helpt 
weinig’. Het moet allemaal veel groter aange-
pakt worden op landelijk niveau. In september 
ondertekenden 193 staatshoofden en rege-
ringsleiders de Duurzame Ontwikkelingsdoe-
len. Een van die doelen moet in 2030 bereikt 
zijn: iedere wereldburger heeft in gelijke mate 
toegang tot schoon en betaalbaar drinkwater 
en er ligt overal een riool. 
De intenties zijn goed en plannen zijn er om 
uitgevoerd te worden, maar intussen worden 
groepen achtergestelde mensen wel degelijk 
geholpen met kleine verbeteringen in hun 

dagelijks leven. Dat is waar de Derde Wereld-
groep zich op richt. Mensen aan schoon drink-
water helpen, schoolmeisjes een wc bezorgen, 
waar ze ongestoord gebruik van kunnen ma-
ken, visvijvers aan helpen leggen en kleine in-
komensgenererende activiteiten stimuleren. 
Het grote werk moeten de overheden, samen 
met het bedrijfsleven en de ontwikkelingsor-
ganisaties, doen.   

5 FINANCIËN

In 2015 bedroegen onze inkomsten bijna  
€ 45.000. Een zeer verheugend resultaat. 
Ook na al meer dan dertig jaar actief te zijn op 
het terrein van ontwikkelingssamenwerking, 
blijkt de Derde Wereldgroep Soest nog steeds 
op een flink draagvlak binnen de gemeente, 
en ook deels daarbuiten, te kunnen rekenen.  
Dit is een krachtige stimulans om door te gaan 
met ons werk. Het grote aantal aanvragen 
geeft ook aan hoe nodig dit nog steeds is. 
Aan de uitgavenkant zien we een besteding 
van € 17.655. Dit grote verschil tussen in-
komsten en uitgaven heeft te maken met het 
feit, dat de betalingen voor de bouw van de 
tweede verdieping en het dak op  de Charles 
Lwangaschool (11-51) net niet meer voor het 
einde van het boekjaar konden worden ge-
daan. In januari 2016 hebben deze plaats-
gevonden.  

Het jaar 2015 stond qua fondswerving geheel 
in het teken van de Charles Lwangaschool 
in Kampla. Na de feestelijke opening van de 
nieuwbouw, eind 2014, bleek al spoedig dat 
er meer ruimte nodig was voor alle nieuwe 
leerlingen (zie onder hoofdstuk Projecten). 
Bij het verschijnen van het jaarverslag in april 
werd een acceptgiro-actie gevoerd voor de 
school. Deze actie bracht al meteen het mooie 
bedrag van € 4.332 op. 
Met het versturen van het jaarverslag aan de 
Rickelman van Erp Stichting te Eindhoven, 
die al eerder het project in Kampala fors had 
ondersteund, werd hun de voorzichtige vraag 
gesteld of men nogmaals een bijdrage zou wil-
len/kunnen leveren. We ontvingen daarop vlot 
het verzoek om een gespecificeerde aanvraag 
in te dienen en tot onze zeer grote voldoe-
ning werd deze gehonoreerd! De volgende  
€ 15.000 was binnen. Pas toen kregen we het 
idee, dat we het benodigde bedrag zouden 
kunnen gaan halen. 
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Ook de jaarlijkse actie van de tweedeklassers 
van het Griftland College stond in het teken 
van de school in Kampala. De leerlingen gin-
gen op de laatste dag voor de herfstvakantie 
in Soest, Baarn en Spakenburg weer de straat 
op om geld te verdienen voor ons doel. Alle 
inspanningen brachten dit keer ruim € 5.800 
op. Opnieuw een schitterend resultaat, waar-
voor we de docenten en leerlingen hartelijk 
bedanken. 
Door al deze activiteiten stond de teller voor 
de Charles Lwangaschool aan het eind van het 
jaar op ruim € 25.000. Dit was ook ongeveer 
het bedrag dat we nodig hadden. Door prijs-
stijgingen van de bouwmaterialen en een on-
gunstig verloop van de wisselkoers tussen de 
Euro en de Oegandese shilling kan het beno-
digde bedrag nog iets hoger uitvallen, maar 
dat kunnen we uit eigen middelen aanvullen. 

Wat die eigen middelen betreft vormt de bij-
drage van de Gemeente Soest nog steeds 
een belangrijke pijler onder ons werk. Al meer 
dan 25 jaar worden wij vanuit het Raadhuis 
gesteund, ondanks de bezuinigingsrondes die 
er waren. Wij zijn het College van B. en W. 
en de gemeenteraad zeer erkentelijk voor de 
consequente steun. Het feit, dat de gemeente 
ons steunt en daaruit voortvloeiend inzage in 
het financiële en het inhoudelijke beleid ver-
langt, geeft andere sponsors vertrouwen in de 
degelijkheid en betrouwbaarheid van onze ac-
tiviteiten.   

Ook dit jaar werd het schoolboekenfonds van 
Escola de Rua in Maputo, Mozambique (13-
40) gevuld met een bijdrage van € 1.500. Een 
van onze donateurs heeft deze taak voor een 
aantal jaren op zich genomen. Dezelfde spon-
sor schonk  € 800 voor de aanschaf van ramen 
en deuren voor de nieuwbouw van de armen-
school (14-146).  

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

De FEMI Foundation to Earth uit Baarn 
maakte € 500 naar ons over, te besteden naar 
eigen inzicht.
Naast bovengenoemde sponsors zijn het ech-
ter ook al onze individuele donateurs en gift-
gevers die een wezenlijke bijdrage leveren aan 
onze financiële mogelijkheden. Wij ervaren 
hun bijdragen als een grote steun in de rug.   

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

Tot slot willen we 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 voor een mo-
gelijke aftrek voor de inkomstenbelasting. Voor 
degenen voor wie de boven- of onderdrempel 
bij de aftrek een rol speelt, kan een meerja-
rige schenking de oplossing bieden. Tus-
senkomst van de notaris is hiervoor niet 
meer nodig. Voor een periode van vijf jaar 
wordt dan een vast bedrag geschonken, dat 
volledig aftrekbaar is. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met 
onze penningmeester Erica Hoksbergen, tel. 
035-6018069, of dwgsoest@hotmail.com. 
Als u gevraagd wordt om uw gift aan ons voor 
de belastingdienst aan te tonen, let er dan op 
dat we in het ANBI register staan vermeld als 
Stichting Derde Wereld Groep Soest.

6  BESTUURSACTIVITEITEN

Op 16 januari waren de bestuursleden en de 
bestuurs-ondersteuners, samen met partners, 
voor het jaarlijkse etentje bij elkaar in Grand 
Café Soestdijk. Uiteraard op eigen kosten. 

Op 18 januari bezochten twee bestuursleden 
in de ‘Windhond’ de herdenkingsbijeenkomst 
van ons oud bestuurslid Wil Ambrosius. Wil 
droeg in de beginjaren van onze stichting met 
haar enthousiasme veel bij aan de opbouw van 
ons werk. Zij hield zich intensief bezig met de 
voorlichting op scholen over onze projecten en 
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen. 
In 1994 nam ze afscheid als bestuurslid, maar 
bleef ons werk trouw ondersteunen. 

Op 1 april verscheen het jaarverslag over 
2014. Samen met het uitkomen van het jaar-
verslag werd er actie gevoerd voor de bouw 
van een tweede verdieping en een dak op de 
Charles Lwangaschool in Kampala (11-51). 
Deze actie was zeer succesvol en samen met 
andere inkomsten was eind 2015 het beno-
digde bedrag bij elkaar.
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Op 11 april waren twee bestuursleden aan-
wezig bij de heropening van de Wereldwin-
kel, in het pand waar voorheen de ANWB en 
het VVV waren gehuisvest. De verhuizing en 
inrichting werden mede mogelijk gemaakt 
dankzij een legaat van een oud-bestuurslid 
van de Wereldwinkel. 
Op 16 oktober verzamelden verschillende 
bestuursleden zich in de aula van het Griftland 
College om af te wachten wat de opbrengst 
zou zijn van de actie die de tweedeklassers 
die ochtend op school en in de winkelcentra 
hadden gevoerd. De gedegen voorbereiding 
en het enorme enthousiasme van de leerlin-
gen resulteerden in een opbrengst van ruim  � 
5800,-. Dit geld was bestemd voor de afbouw 
van de Charles Lwangaschool. 

Op 6 november organiseerden we de jaar-
lijkse ontmoetingsavond. In hoofdstuk 7 daar-
over meer.

Op 16 november bezochten twee bestuurs-
leden de POWER  Beursvloer in de Stayokay 
aan de Bosstraat. POWER staat voor Platform 
voor Ondernemen, Werk, Educatie en Resul-
taat.  Deze organisatie wil mensen, bedrijven 
en organisaties bij elkaar brengen. Op de 
beursvloer konden deelnemers op een snelle 
manier met elkaar kennis maken en eventu-
eel, met gesloten beurzen, goederen en dien-
sten uitwisselen. Er kwamen uiteindelijk meer 
dan 70 ‘matches’ tot stand. Het was een ge-
animeerde bijeenkomst waarop we mogelijk 
vruchtbare contacten hebben gelegd met on-
dermeer de Rabobank, onze huisbankier.

7 VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

De publicatie van het jaarverslag, dat naar 
ongeveer 420 adressen wordt verstuurd, is 
een belangrijk moment waarop de DWG naar 
buiten treedt. Alle activiteiten van het afgelo-
pen jaar worden beschreven en er wordt ruim 

aandacht besteed aan de projecten die we on-
dersteunen. De jaarrekening van het voorbije 
jaar en de begroting voor het komende jaar 
geven duidelijk inzicht in het financiële reilen 
en zeilen van onze stichting. De gemeente 
Soest vraagt van ons om zowel de inhoude-
lijke als de financiële verantwoording vóór 1 
april in te leveren om in aanmerking te kun-
nen komen voor de gemeentelijke bijdrage.
De plaatselijke pers besteedt meestal aandacht 
aan het verschijnen van het jaarverslag en Radio 
Soest nodigt ons steevast uit voor een interview. 

Rond de herfstactie van het Griftland College 
is er ook altijd veel publiciteit in de pers.
Vooraf wordt melding gemaakt dat de actie 
eraan komt, vaak vergezeld van foto’s van het 
jaar daarvoor, en na afloop verschijnen er leuke 
verhalen met foto’s over de enthousiaste leer-
lingen, die geld verdienen voor het project van 
de Derde Wereldgroep. De Soester bevolking 
kan zo zien wat de DWG zoal doet en dat jonge 
mensen zich daarvoor willen inzetten. De leer-
lingen worden vooraf terdege voorgelicht over 
de inhoud van het project en de situatie van 
het land waar het speelt. In al die jaren dat deze 
actie wordt gehouden hebben al duizenden 
leerlingen meegekregen waar ontwikkelingssa-
menwerking op basaal niveau over gaat. 

Een belangrijke activiteit op het gebied van 
voorlichting aan een breder publiek is het or-
ganiseren van een ontmoetingsavond voor 
donateurs en belangstellenden, traditiege-
trouw in de aula van het Griftland College. 
Op 6 november mochten we, naast vele 
trouwe gasten, wethouder Jannelies van Berkel 
begroeten. Na het welkomstwoord van onze 
voorzitter overhandigde Lize van den Berg,  
stafdocent VWO op het Griftland College, de 
cheque met de opbrengst van de herfstactie 
van de tweedeklassers. 
In 2015 vierde het Griftland College haar 40-
jarige bestaan. 
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Als klein cadeautje voor deze verjaardag kreeg 
Lize een doos met chocolaatjes mee, om de 
docenten tijdens hun koffiepauze van te kun-
nen laten snoepen. 
Ook werd een woord van dank voor de jaren-
lange samenwerking aan haar mee gegeven.   

De focus van de avond lag dit keer op het 
West-Afrikaanse land Mali. Antropoloog Jan 
Jansen van de Universiteit Leiden vertelde 
zeer boeiend over zijn ervaringen op het Ma-
linese platteland, waar hij voor zijn studie en 
promotie vele maanden woonde. Door zich 
helemaal onder te dompelen in het dagelijks 
leven leerde hij de taal en begon hij het han-
delen van de mensen te begrijpen.

Na een gezellige pauze, waarin de Wereld-
winkel goede zaken deed en de bezoekers van 
een hapje en drankje genoten, was het toneel 
beschikbaar voor de uit Guinee afkomstige 
Layba Diawara. Hij is een griot, telg uit een 
geslacht dat zingend en spelend rondtrekt om 
verhalen te vertellen over de geschiedenis van 
het land. 

Aan het typisch West-Afrikaanse snareninstru-
ment, de Kora, wist hij wonderschone klan-
ken te ontlokken en ook zijn spel op de Ba-
lafoon (een soort xylofoon) kon het publiek 
bekoren.
We kijken terug op een boeiende en inspirerende 
avond (zie ook het verslag op onze website).

Onze website 
www.derdewereldgroepsoest.nl is een 
belangrijke bron van informatie voor dona-
teurs, belangstellenden, stichtingen en andere 
organisaties en ook voor (toekomstige) pro-
jectpartners. Zowel in het Nederlands als in 
het Engels en Frans wordt informatie gegeven 
over onze stichting en over de richtlijnen voor 
het aanvragen van projectondersteuning. Het 
jaarverslag, de uitnodiging voor de jaarlijkse 
avond, persberichten over de DWG en andere 
interessante info, worden op de site gezet.  
   
Op de website 
www.kleinegoededoelen.nl  staat onder 
de noemer Onderwijs en het land Oeganda 
een uitgebreid verhaal over de bouw van de 
Charles Lwangaschool. 
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JAARREKENING 2015

Inkomsten € Uitgaven €

Donaties 3.624,50 SWD India 1.450,00
Giften 18.750,00 
Giro-actie 4.332,00 Escola de Rua Mozambique 1.500,00
Griftlandactie       5.819,13 Escola de Rua Mozambique 1.000,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00 
Rente 79,61 Jawarenna Mali 1.500,00
  SWEET India 2.200,00
  Comp. for Humanity Ghana 2.600,00

  ODP Sierra Leone 2.000,00
  RWD India 1.000,00
  ICP Kenia 1.400,00
  JAAP Kenia 1.000,00
  
  Directe bankkosten  369,35

  Totaal besteed aan projecthulp 16.019,35 
 
  Voorlichting  1.028,56 
  Uitvoeringskosten  607,53

Subtotaal 44.758,24 Subtotaal  17.655,44

Saldi per 01-01-2015  Saldi per 31-12-2015 

ING 1.669,28 ING   5.201,29
Rabobank       1.953,22 Rabobank 10.444,40
Spaarrek. 2.608,36 Spaarrek. 17.687,97
 
 6.230,86   33.333,66

Totaal 50.989,10 Totaal  50.989,10 
  

BEGROTING 2016

Inkomsten € Uitgaven  €

Donaties/giften/acties 20.000,00 Reservering Ch. Lwangaschool 25.000,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00 Nieuwe projecten  30.000,00
Rente 50,00
     
  Totaal projecten  55.000,00
     
  Voorlichting  1.000,00
  Uitvoeringskosten     1.000,00

Subtotaal 32.203,00 Subtotaal  57.000,00 

Saldototaal 01-01-2016 33.333,66 Saldototaal  31-12-2016    8.536,66

Gen. Totaal 65.536,66 Gen. Totaal  65.536,66
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Soester Courant
14 oktober 2015
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Soest Nu
14 oktober 2015
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De Gooi- en Eemlander 
17 oktober 2015

Soest Nu
21 oktober 2015
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Soester Courant 
21 oktober 2015

Soester Courant 
4 november 2015
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Soest Nu
4 november 2015

Baarnsche Courant 

20 oktober 2014

Soester Courant 
4 november 2015
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Soester Courant
11 november 

2015
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Soest Nu
11 november 2015
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