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“I HAVE A DREAM...”

Soms droom ik van 
 een wereld, die 
niet is verdeeld 
 in een-twee-drie.
Niet dus een scheef geladen schip 
 hellend naar één zijde, waar 
 ratten vreten al wat eetbaar 
 is, desnoods elkaar. 

Soms droom ik, en dan stijg ik op 
tot onwaarschijnlijk ijle hoogte,
en schep onder mij 
een eiland in een schone zee: 
 weelderige heuvels, fraai plateau, 
 een prachtig palmenstrand, en zo...
 Net als in folders van het reisbureau, 
 maar dan veel mooier 
 vrediger en eerlijker, met 
 mensen, alle kleuren van een herfstpalet, 
 die onderling de beste vrienden zijn. 
 Een eldorado, waar geen pijn 
 of onrecht wordt geleden. 
 Kortom: 
 tenminste wel zo irreëel 
 als Walden, hof van Eeden!

Dan droom ik dat 
uit onwaarschijnlijk ijle hoogte
ik al dat goede werk van eigen handen 
met innig welbehagen zie.

Maar.... als na korte tijd 
de rauwe werkelijkheid
mij dwingt te landen,  
beide benen in die wereld-een-twee-drie, 
dan doet het wakkerzijn
 Zo’n pijn...

Leo Weusten

Uit: “De kloof gedicht” uitgave St. Derde Wereldgroep Soest
Leo overleed op 28 januari 2014. We besteedden daar in ons jaarverslag 2013, 
dat in april 2014 uitkwam, al uitgebreid aandacht aan. Hier plaatsen we nog 
een keer dit prachtige gedicht van zijn hand. 
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1 INLEIDING

In 2014 werden acht bestuursvergaderingen gehouden, met daaraan voorafgaand een vergadering van de 
projectcommissie. In verband met het verzenden van het jaarverslag in april en de uitnodiging voor de ont-
moetingsavond in november werd tweemaal een ‘postkamer’ georganiseerd. 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 2014 hebben zich geen veranderingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan. 

Per 31 december 2014 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 penningmeester/projectcommissie Hans Scholte vormgeving publicaties
Marian Dubourcq algemeen Theo Sluis contacten Soesterberg
Annemarieke Koch projectcommissie Willem Voorhout techniek/fotoarchief

Ook in 2014 is het niet bepaald rustiger geworden in 
de wereld. Bloedige aanslagen, felle regionale twisten, 
dood en verderf zaaiende bekeringsbewegingen. We 
kijken er met zorg en afschuw naar en zouden haast 
de moed gaan verliezen. 

Maar de wereld is veel groter dan die brandhaarden. In 
heel veel landen in Azië en Afrika is de situatie, ook na 
doorgemaakte burgeroorlogen zoals in Mozambique 
en Sierra Leone, nu stabiel en kunnen er plannen ge-
maakt worden voor verdere ontwikkeling. Hoezeer dit 
nodig is blijkt wel uit de verdubbeling van het aantal 
aanvragen dat we ontvingen, van 100 in 2013 naar 
200 in 2014. 

Het administratief verwerken, beoordelen en beant-
woorden van al deze aanvragen brengt veel werk met 
zich mee. Alle aanvragen worden beoordeeld op de-
gelijkheid, praktische uitvoerbaarheid en vooral ook 
duurzaamheid. Dus geen school zonder duidelijkheid 
over de betaling van de leraren en het onderhoud van 
het gebouw. En bij inkomensgenererende activiteiten 
moet wel duidelijk aangetoond worden dat deze een 
goede kans van slagen hebben. Heel veel aanvragen 
vallen om die reden af. Ook ons budget legt ons be-
perkingen op. Daarom zijn we er trots op, dat in 2014 
toch weer 19 projecten konden worden gefinancierd 
in negen verschillende landen.  

Dit alles is echter niet mogelijk zonder de steun vanuit 
de Soester samenleving. Wij zijn bijzonder blij, dat we 
ook in 2014 daar op konden rekenen. Ondanks forse 
bezuinigingen bij de gemeente blijft haar bijdrage aan 
ons werk volledig intact. Ook kunnen we elk jaar weer 
rekenen op de inzet van de leerlingen van het Griftland 
College. En zo zijn er nog veel meer trouwe donateurs 
en sponsors. 
Zonder hun support zijn we nergens, met hun support 
gaan we door met ons werk voor de mensen elders in 
de wereld die het een stuk slechter hebben getroffen 
dan wij. 

Wij danken allen voor hun inzet, morele steun en bij-
dragen. 

Jan Bik 
Voorzitter Derde Wereldgroep Soest.

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

2 BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING



6 Jaarverslag 2014 Derde Wereldgroep Soest

3 PROJECTEN

Projectaanvragen

In 2014 was een opvallende stijging van het aantal projectaanvragen te zien. Ontvingen we er in 2013 nog 
ongeveer 100, in 2014 waren dat er 200. Vooral uit verschillende Afrikaanse landen, zoals de Democratische 
Republiek Congo, Ghana, Kenia, Kameroen, Oeganda,Tanzania en Sierra Leone nam het aantal aanvragen flink 
toe. Voor het eerst kwam er ook een aanvraag uit Somalië binnen. Daarnaast ontvangen we nog steeds veel 
aanvragen uit India, met name uit de deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu. De projectcommissie bestu-
deert eerst alle aanvragen en brengt dan aan het bestuur advies uit over een mogelijke ondersteuning of afwij-
zing. 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 aanvra-
gen klaarliggen. 

In 2014 hebben we in totaal 19 projecten gefinancierd in de volgende landen: Brazilië, Filippijnen, Ghana, 
India, Kenia, Mozambique, Oeganda, Sierra Leone en Somalië.   
 

Aard van de projecten

We kunnen de in 2014 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 veeteelt

Inkomensgenererende activiteiten

De organisatie Buddha Outcast Social Society, BOSS 
(13-78) werkt op het platteland in het Tiruvannama-
lai district in Tamil Nadu. In 2013 zocht men finan-
ciering om een groep van 40 meisjes, verdeeld over 
20 dorpen, een naai- en borduuropleiding te kunnen 
geven. Zonder inkomsten zijn de meisjes een zware 
last voor de ouders en een bruidschat, die weliswaar 
verboden is maar nog algemeen wordt verlangd, 
kunnen ze helemaal niet betalen.  
De meisjes kregen een uitgebreide, zes maan-
den durende, training. Daarna is een flink aan-
tal in de naburige kledingateliers gaan werken.  
Ook heeft BOSS 20 vrouwen geholpen om een bank-
lening aan te vragen, waarmee ze een naaimachine 

kunnen kopen. Zelfstandig werken wordt hierdoor mogelijk. Het trainingscentrum is beschikbaar om klanten 
te ontvangen. 
In 2014 ontvingen we een aanvraag om opnieuw 40 meisjes en vrouwen op te kunnen leiden. 
Alleen voor de huur van het trainingscentrum, het salaris van de opleider en de verstrekking van de lappen stof 
en andere materialen, vroeg men onze hulp. Omdat we tevreden waren over de goede resultaten van het eerste 
jaar, stemden we toe in nog een ronde. 
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Ook de organisatie Women for Women (14-08), 
gevestigd in het Vellore district van Tamil Nadu, 
heeft een naaiopleiding opgezet. Drie jaar lang 
steunde de DWG dit initiatief. 
In 2014 ontwikkelde Women for Women een geheel 
ander programma. Dit keer ging het om de training 
van 30 vrouwen in het repareren van eenvoudige, 
veelgebruikte huishoudelijke apparaten zoals een 
graanmolen, mixer, ventilator, gasbrander en snel-
kookpan. Op het platteland zijn weinig technici aan-
wezig. Om iemand uit de naburige stad te laten ko-
men voor een eenvoudige reparatie, is veel te duur. 
Daar kunnen de opgeleide vrouwen op inspringen. 
De betrokken vrouwen hebben allemaal wel ver-
volgonderwijs gehad, maar moesten om financiële 
redenen afhaken. De opleiding duurde zes maanden 
en ze kregen allemaal een gereedschapsset. 

Nog een oude bekende van de DWG is de organi-
satie SWEET (14-65), in het Villupuram district van 
Tamil Nadu. In 2011 hebben we een groep vrouwen 
van een startsubsidie voorzien om een kleine onder-
neming te kunnen beginnen, zoals het verkopen van 
armbanden, kleding, saribloezen, zeep, matten e.d. 
In 2014 vroeg men onze hulp voor het inrichten van 
een tweede naaiopleidingscentrum. Men had goe-
de ervaringen opgedaan met een eerste centrum, 
waarvan de opgeleide vrouwen in de kledingindu-
strie werk vonden. Voor het tweede centrum, in een 
ander dorp, vroeg men ons alleen een bijdrage voor 
de aanschaf van naaimachines, naaigerei en oefen-
materiaal. De opleidingskosten en de huur van het 
centrum werden voor eigen rekening genomen. 

Een heel andere projectaanvraag bereikte ons uit Kenia, van de organisatie Star Awake (14-162). In het 
gebied waar Star Awake werkzaam is wordt veel maïs verbouwd. Het is een basisvoedingsmiddel. Vrouwen 
en meisjes zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de maïs tot maïsmeel, waarvan het bekende gerecht 
Ugali (stevige maïsballetjes met eventueel groente) wordt gemaakt. Helaas heeft maar een klein deel van de 
bevolking direct toegang tot een maïsmolen. Velen moeten ver lopen door ruig, moeilijk en gevaarlijk terrein 
om de enige maïsmolen in de omgeving te bereiken. Dit kost veel tijd en schoolmeisjes missen daardoor lessen. 
Star Awake kwam in overleg met de vrouwen tot het plan voor de aanschaf en installatie van een maïsmolen. 
Dertig arme vrouwen organiseren zich in een zelfhulpgroep en zullen samen, volgens een strak werkschema, 
de molen bedienen. Ze zullen tegen betaling maïs voor anderen malen, maar ook zelf maïs inkopen en het 
meel verkopen. Een comité van drie vrouwen is verantwoordelijk voor de organisatie, eventuele reparaties en 
het financieel beheer. 
Het bedrijf waar de molen gekocht wordt zal deze kosteloos transporteren, installeren en testen. 
Het plan zag er zeer gedegen uit. Star Awake neemt zelf de additionele kosten voor haar rekening.
Deze betreffen de bouw van een ruimte waar de molen geplaatst wordt en de aanschaf van olie, diesel en de 
eerste lading maïs. 



Onderwijs, scholing en leermiddelen

Met een van onze oudste projectpartners, de Co-
munidade Educacional Para o Trabalho, CEPT, 
(90-01) in de Braziliaanse stad Lins, hebben we nog 
steeds contact. De grote inspirator en leider van dit 
project, Els Koop, nam in de jaren tachtig, tijdens een 
bezoek aan haar oom, een aantal weeskinderen in 
huis en begon groente en fruit met ze te kweken en 
te verkopen. Hun aantal groeide en zo begon de bui-
tenschoolse opvang van kinderen van zeer behoefti-
ge ouders. Ze krijgen een maaltijd en medische ver-
zorging. De Comunidade probeert zelfvoorzienend 
te zijn door middel van land- en tuinbouw, vee- en 
visteelt. De kinderen worden volop ingeschakeld en 
leren veel. Maar er zijn ook trainingen in timmeren, 
computerwerk, naaien en handwerken. Aan sport en 
spel wordt veel aandacht besteed. De Comunidade 
heeft in de loop der jaren een zeer goede reputatie 
opgebouwd, die er toe heeft geleid, dat er nu een 

tweetal projecten samen met de gemeente Lins worden uitgevoerd: een 80-tal jeugddelinquenten wordt van-
uit CEPT begeleid naar scholing of werk, en een project waarbij uit huis geplaatste kinderen meedoen met de 
activiteiten van CEPT en begeleid worden door de maatschappelijk werker en een psycholoog van de instelling. 
De gemeente Lins betaalt hieraan mee, maar inmiddels heeft de inspectie de keuken, die al 40 jaar oud is, af-
gekeurd. Om maaltijden voor de kinderen te kunnen blijven koken moet de keuken eerst worden gerenoveerd. 
De Comunidade is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van vaste donateurs. Geld opzij leggen voor 
onderhoud is erg moeilijk. De DWG heeft een bijdrage geleverd aan het opknappen van de keuken.
Ons bereikte het bericht, dat Els Koop, na meer dan 40 jaar, om gezondheidsredenen de leiding van CEPT heeft 
moeten overdragen aan Maria Auxiliadora, die sinds 2006 nauw met Els heeft samengewerkt en een goed 
netwerk in Lins heeft opgebouwd. 

In 2012 werd begonnen met de bouw van de St. 
Charles Lwangaschool (11-51) in Kampala, Oe-
ganda. In de armenwijk Katwe had Charles Ma-
tovu, samen met de gemeenschap, een schooltje 
gebouwd voor kinderen die nergens anders terecht 
konden. Dat gebouwtje  barstte inmiddels uit zijn 
voegen en voor uitbreiding met een extra verdie-
ping was het te zwak. Paul van Gool, destijds Pro-
ject Officer bij de EU Delegatie in Kampala, kwam in 
contact met Charles en besloot hem te helpen bij de 
fondswerving voor de bouw van een nieuwe school. 
De door hem benaderde DWG zag aanvankelijk niet 
veel mogelijkheden om een substantiële bijdrage te 
leveren, maar door extra inkomsten en eigen fonds-
werving  konden we in 2011 toch � 24.000,- voor dit 
project reserveren. In Kampala werden de plannen 
voor de nieuwbouw verder uitgewerkt. Het onver-
wachte, royale aanbod van de Brabantse Rickelman 
Van Erp Stichting maakte het mogelijk om in 2012 
een stuk grond aan te kopen,  oude gebouwen te 
slopen en met de nieuwbouw te beginnen. In 2013 
was de benedenverdieping klaar en werd deze voor 
de lessen in gebruik genomen. Om de eerste ver-
dieping te bouwen was extra geld nodig. De DWG 
voelt zich verantwoordelijk voor deze school en wil 
graag, dat het hele pand zo spoedig mogelijk afge-
maakt wordt. Gelukkig kregen we ook in 2013 extra 
geld bij elkaar om verder te kunnen gaan met de 
bouw. In december 2013 werd de eerste verdieping 
gebouwd en met een z.g. roofslab afgewerkt. Dit 
betekent, dat er nog een verdieping bovenop kan 
worden gezet. 
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Paul van Gool met vrouw en dochter

Maria Auxiliadora en Els Koop
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In 2014 werd de elektriciteit aangelegd en de mu-
ren binnen en buiten gestuukt en geschilderd. Ein-
delijk, op 7 december 2014, werd de school officieel 
feestelijk geopend met toespraken, dans, muziek 
en sketches. Paul van Gool was met zijn vrouw en 
dochter aanwezig.
De school is een echte aanwinst voor de buurt. Om 
het groeiend aantal leerlingen onder te kunnen 
brengen, wil men heel graag ook de tweede ver-
dieping bouwen. Bij de constructie is daar rekening 
mee gehouden. De DWG wil zich daar in 2015 voor 
in gaan zetten. 
  
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 Encontro ingericht, een 
plek waar de straatjongeren elkaar kunnen ontmoeten, een maaltijd krijgen en even op adem kunnen komen. 
De Escola de Rua is inmiddels samengevoegd met de armenschool, waar de leerlingen geen schoolgeld hoe-
ven te betalen en geen uniform of zelfs schoenen hoeven te dragen. Alleen op deze manier kunnen de straat-
arme kinderen onderwijs krijgen; er is ook een avondopleiding. 
Inmiddels zijn er nieuwe regels voor schoolgebouwen ingevoerd. De inspectie heeft opdracht gegeven om in 
het schoolgebouw een flink aantal verbeteringen aan te brengen. Met de opbrengst van de leerlingenactie 
van het Griftland College zullen begin 2015 de noodzakelijke reparaties aan het dak, de ramen en deuren, de 
elektrische installatie en waterleidingen en afvoeren, worden uitgevoerd. 

Om minder afhankelijk te worden van externe fondsen is er een winkeltje ingericht voor de verkoop van twee-
dehands goederen. Dit doet het goed. Helaas heeft men door toenemende politieke onrust en groeiende crimi-
naliteit moeten besluiten om extra bewaking daarvoor in te huren. Dit zou ten koste gaan van het boekenfonds 
(13-40) voor de leerlingen van de armenschool en de avondschool. Gelukkig was een donateursechtpaar, dat 
in Maputo heeft gewoond, bereid om de kosten van het boekenfonds voor een aantal jaren op zich te nemen. 
Ook in 2014 konden we op hen rekenen. 

Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie

De organisatie ARMDS (14-117) in het Villupuram 
district in Tamil Nadu, nam contact met ons op voor 
de Arpanam Special School. Deze school verzorgt 
een dagprogramma voor 52 kinderen die lijden aan 
hersenverlamming (cerebral palsy, CP) of geestelijk 
gehandicapt zijn (mentally retarded, MR). Ze wor-
den geestelijk en fysiek gestimuleerd en leren, in-
dien mogelijk, eenvoudige werkzaamheden uit te 
voeren. De ouders worden nauw betrokken bij de 
activiteiten voor de kinderen en men probeert het 
stigma, dat op deze kinderen rust, door voorlichting 
te verminderen. 

De toiletvoorzieningen voor de kinderen moesten 
opgeknapt en aangepast worden. Ook was een uit-
breiding noodzakelijk. De overheid stelde dit als eis 
aan de school om voor officiële erkenning in aan-
merking te komen. Dit project sprak ons aan. Voor 
de bekostiging deden we een beroep op de heer 
Swart, die al eerder een soortgelijk project had gefi-
nancierd. Ons verzoek was niet tevergeefs en begin 
2015 zal de verbouwing haar beslag krijgen. 

Onder de noemer sanitatie vallen projecten die de beschikbaarheid van schoon drinkwater tot doel hebben.  
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We ontvingen een aanvraag van de Ghanese stich-
ting Compassion for Humanity Foundation, 
CHF (14-06). Deze organisatie heeft een kleine 
school gebouwd voor kinderen van wie de ouders 
de kosten van een schooluniform en leermiddelen 
niet kunnen betalen. Op openbare scholen kunnen 
ze om die reden niet terecht. Er wordt een zeer lage 
bijdrage aan de ouders gevraagd en men werkt met 
vrijwillige leraren. Er wordt veel waarde aan onder-
wijs voor meisjes gehecht. Op de school maken zij 
60% van het aantal leerlingen uit. Om lesmaterialen 
en andere zaken te kunnen betalen werft men ex-
terne fondsen. 
De DWG Soest besloot de aanvraag voor de instal-
latie van een z.g. Polytank te bekostigen. De school 
moest voor drinkwater en voor het koken van de 
schoolmaaltijden gebruik maken van water uit een 

smal stroompje dat langs de weg loopt. Dit is niet erg hygiënisch en veroorzaakte diarree. 
In een grote Polytank kan het regenwater worden opgevangen en meteen gebruikt. Er valt genoeg water in de 
regio. Het water wordt gefilterd en elke maand gecontroleerd. Het schoonmaken van de tank gebeurt elke drie 
maanden. Dit project sprak ons aan door zijn eenvoud en onmiddellijk positief resultaat. De DWG betaalde de 
tank en de aanleg van goten e.d. 

Een ander drinkwaterproject werd ons aangereikt 
door de organisatie JAAP (14-49), in Kenia. 
In het Sunkea gebied, waar zij werkzaam zijn, moe-
ten de mensen gebruik maken van water uit beekjes 
en vervuilde bronnen. Zowel mensen als dieren drin-
ken dit water en uitwerpselen vervuilen het ernstig. 
Wegens schaarste aan brandhout wordt het water 
niet eerst gekookt alvorens men het drinkt. Cholera 
en tyfus zijn het gevolg. JAAP riep onze hulp in voor 
het herstel en de bescherming van vier bronnen die 
de gemeenschap gebruikt. De waterlopen werden 
schoongemaakt en de bronnen werden met met-
selwerk afgeschermd van dieren, die vrij rondlopen. 
Het bronwater, dat op zich schoon is, kan nu op een 
hygiënische manier worden opgevangen. 

Een ‘oude bekende’ van ons, de Indiase SEED 
Trust (14-130) in het Tiruvannamalai district in 
Tamil Nadu, vroeg  onze hulp bij de aanleg van 
een waterput, in Mayttur, een afgelegen gehucht, 
waar Dalits wonen. Ook hier het probleem van 
vervuild water in het dorp en geen toegang tot 
beter water. Grondwater is op enige diepte wel 
voldoende aanwezig en daarom loonde het om 
een put te boren. Een handpomp brengt het wa-
ter naar boven. Dit maakt gebruik van dure diesel 
overbodig. Het water wordt alleen voor huishou-
delijk gebruik benut en niet voor irrigatie. Een be-
wonerscomité is verantwoordelijk voor het onder-
houd.
Dit is al de vierde waterput die we in samenwer-
king met SEED Trust aanleggen. Deze organisatie 
werkt door de aanleg van waterputten en latrines, 
het houden van medical camps in afgelegen dor-
pen en het volgen en behandelen van Aidspatiën-
ten, aan de verbetering van de gezondheidssitu-
atie van de mensen. 
Ook het organiseren van beroepstrainingen voor 
vrouwen en het ondersteunen van kansarme 
schoolkinderen rekent zij tot haar taak.  
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De DWG heeft al sinds 1997 contact met de AID Foun-
dation (14-11) op de Filippijnen. Deze organisatie, onder 
de bezielende leiding van Auke Idzenga, is uitgegroeid tot 
een centrum voor ontwikkeling, productie en implementa-
tie van duurzame technieken voor land- en tuinbouw. Het 
paradepaardje is de z.g. Rampomp. Met deze pomp wordt 
water uit een stromende rivier door middel van een sy-
steem met pijpen en keerkleppen steeds hoger de bergen 
ingebracht. De boeren die daar wonen proberen op hun 
stukje grond te overleven. 
Met de komst van het water hoeven ze niet meer met jer-
rycans de glibberige hellingen af om water te halen. Bo-
vendien komen er meer mogelijkheden om ook in drogere 
tijden gewassen te verbouwen. Dit Rampomp programma 
heeft steeds meer ingang gevonden in berggebieden op 
de Filippijnen en ook in landen als Afghanistan en in Zuid-
Amerika is er belangstelling voor. Inmiddels zijn 20 instal-
latieteams aan het werk.
De Coca Cola Company op de Filippijnen heeft AIDFI vrije 
hand gegeven om 50 installaties te verwezenlijken. Het bedrijf, dat veel water gebruikt bij haar productie, 
streeft op die manier naar een energieneutrale manier van ondernemen. Ook de overheid wil 20 systemen 
laten installeren. Dit alles levert zoveel werk op, dat de bestaande productieruimte veel te klein werd. Voor een 
flinke uitbreiding van de hal zocht AIDFI steun bij verschillende sponsoren. Ook de DWG Soest behoort daartoe. 
Aanvullend daarop legde Wilde Ganzen een belangrijk bedrag bij.   

Kleinschalige land- en tuinbouw en veeteelt

Onder de noemer veeteelt vallen projecten waarbij de doelgroep door middel van het houden van bijvoor-
beeld een koe, een paar schapen, geiten of varkens, of pluimvee zoals kippen of kalkoenen, een inkomen kun-
nen verwerven. De verantwoordelijke organisatie regelt altijd een goede veterinaire begeleiding en ook een 
verzekering tegen overlijden van met name koeien, die duur zijn in aanschaf.  

Een van de organisaties, waarmee we al eerder samenwerk-
ten in dit verband, is IRWED (11-86) in het Tiruvannamalai 
district in Zuid-India. Het betrof de verstrekking van een 
koe aan 12 gezinnen van gewezen lepra-patiënten. De 
melk wordt afgezet bij de plaatselijke melk-coöperatie. Op 
onze vraag of het publiek wel melk zou willen kopen van 
ex-leprapatiënten kregen we als antwoord, dat men niet 
meer zo negatief tegenover deze mensen staat. Om het 
project te doen slagen organiseerde IRWED twee program-
ma’s waarbij het publiek door lepradeskundigen werd ge-
informeerd over de veiligheid van het gebruik van de melk. 
Mede door deze goede begeleiding werd dit project een 
succes. Ook in 2013 en 2014 vroeg men onze steun voor 
uitbreiding van het programma. Daarmee zijn alle 39 ex-
leprapatienten en hun gezinnen in de 18 betrokken dorpen 
geholpen. 

Een vergelijkbaar koeienproject werd uitgevoerd door de 
organisatie SPRMMM (14-77) voor een tiental Dalitvrou-
wen in het Cuddapah district van Andhra Pradesh. De vrou-
wen gaven er, na overleg, de voorkeur aan om de lening 
voor de koe in geld af te betalen en niet met het afstaan 
van nieuwgeboren kalfjes. Op die manier kunnen ze snel-
ler een kleine veestapel opbouwen. De stal voor de dieren 
bouwen ze zelf. Met het terugbetaalde geld kunnen weer 
andere vrouwen geholpen worden.
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In Sierra Leone begon na tien jaar burgeroorlog 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 De-
velopment 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 bron van eigen inkomsten te verschaffen 
kregen de eerste 50 een schaap of geit om mee te fokken. Voer vinden is op het platteland geen probleem en men 
hoeft er ook niet de hele dag op te letten. Twee veeartsen 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 kunnen vergroten. Het gaat vooral om rijst, pinda’s, cassave, aardappelen en 
okra. 

In deze reeks past ook het project dat geïnitieerd werd 
door JRPDO (13-56) in Zuid-India. De DWG heeft al 
sinds 2009 contact met deze NGO. In 2012 werd een 
uitgebreid driejarig voorlichtingsprogramma afgeslo-
ten, waarbij 1500 vrouwen in de vruchtbare leeftijd 
en 1000 tienermeisje en ook 1000 jongens waren be-
trokken. De DWG steunde dit programma. 
In 2013 zocht JRPDO naar mogelijkheden om de al-
lerarmste vrouwen uit deze groep te helpen. Het 
plan kwam naar voren om in tien dorpen vrouwen 
kalkoenen te laten fokken en te verkopen. In de af-
gelopen tien jaar is het eten van vlees en gevogelte 
sterk toegenomen. Geliefd is de chicken biryani, een 
mix van rijst met kipvlees en veel verschillende krui-
den en groente. De vraag naar turkey biriyani neemt 

toe. Kip is in elk dorp verkrijgbaar, maar kalkoenen worden nog niet veel gefokt. In het eerste jaar kregen 40 
vrouwen een set kuikens en een haan. De beesten kunnen rond het huis voedsel vinden en worden bijgevoerd.  
De vrouwen maken zelf een eenvoudig hok voor de nacht. In 2014 gingen nog eens 40 vrouwen aan dit program-
ma deelnemen. Ze kregen een aantal jonge kuikens van de eerste groep. Voor het verzekeren van deze waardevolle 
dieren en voor de voorlichting en begeleiding van deze nieuwe groep werd de DWG om een bijdrage gevraagd.  

Onder de noemer land- en tuinbouw vallen de volgende twee projecten. 

Vanuit India werden we benaderd door de organisatie Annai Matha Social Service Trust (13-65), die in het 
Tiruchirappalli district van Tamil Nadu werkzaam is. Hun focus ligt op het begeleiden van boeren in het toepassen 
van duurzame landbouwtechnieken. Het vasthouden aan oude gewoonten, het jarenlang achter elkaar verbou-
wen van slechts één gewas, en het te hooi en te gras toepassen van andere methoden, zonder goede begeleiding, 
heeft geleid tot uitputting van de grond. Daarbij komt een toenemende schaarste aan water. Men vroeg onze 
steun voor een intensieve 15-daagse voorlichtingscursus voor 30 boeren. Om de boeren te motiveren krijgen ze 
een kleine bijdrage per dag en een maaltijd. Onderwerpen als goed grondmanagement, gebruik van organische 
gewasbescherming en wormencompost en het toepassen van wisselteelt komen aan de orde. Heel belangrijk is de 
invoering van druppelirrigatie om verspilling van het schaarse water tegen te gaan. Om vervuiling te voorkomen 
worden deze systemen aangesloten op een bovengrondse opslagtank of op de waterput. De overheid subsidieert 
de aanleg van deze systemen. Op een proefboerderij kunnen de boeren in de praktijk zien hoe alles in zijn werk 
gaat. Een en ander zag er gedegen uit en daarom besloten we dit project te steunen. 
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Voor het eerst in ons 31-jarige bestaan ontvingen we een aanvraag uit Somalië, van een groep boerinnen, 
genaamd Women Initiative for Society Empowerment, WISE (14-107). Als gevolg van de langdurige 
conflicten in Somalië zijn veel vrouwen alleen achtergebleven en zijn ze nu kostwinners voor het gezin. WISE wil 
de landbouwmethoden moderniseren en meer duurzaam maken. Een systeem van Ayuto saving, van oorsprong 
Italiaans, helpt hen om te sparen voor investeringen in gereedschappen en zaden. Een belangrijk punt is het 
irrigeren van de gewassen. Dit gebeurt nu met emmers water, wat natuurlijk zwaar en niet erg efficiënt is. Met 
het installeren van z.g. treadle pumps wordt het water al trappend vanuit de bronnen omhoog gebracht en 
onder druk naar het land gestuwd. Er is voldoende water aanwezig in de regio. De lokale smid maakt en onder-
houdt deze pompen en het voordeel is, dat er geen brandstof nodig is voor de aandrijving. In totaal nemen vijf 
coöperatieve groepen van elk 20 vrouwen deel aan het project. De DWG betaalde de aanschaf van de pompen 
en de aankoop van verbeterde zaden voor alle groepen. 

4 VISIE OP 2015

Ook in 2014 ging de discussie over de verzakelijking 
van ontwikkelingssamenwerking onverminderd ver-
der. De term ‘durf-filantroop’ dook op in de Trouw 
van 27 februari 2014, als tegenhanger van de durf-
kapitalist. De durffilantroop gaat een verbinding aan 
met een ontwikkelingsprojectpartner, en gaat ervan 
uit, dat zijn ‘investeringen’ niet op heel korte termijn 
‘rendement’ zullen opleveren. Het zijn de grote gift-
gevers zoals bijvoorbeeld de Bill and Melinda Gates 
Foundation, die hun hulpgelden alleen willen inzet-
ten waar ze maximaal resultaat behalen. De ontvan-
gers houden zelf de regie en sturen het proces. Met 
hun zakenjargon -schaal, impact, innovatie en maxi-
malisatie- jagen ze de traditionele hulpverleners in 
de gordijnen, aldus een Oeso-rapport. Een ander 
voorbeeld is de Shell Foundation, die schone kooktoe-
stellen produceert ter vervanging van de ongezonde 
houtovens, die zo’n 3 miljard mensen gebruiken. Het 
meten en verantwoorden van de resultaten laat vol-
gens de Oeso echter nog te wensen over. Het betreft 
dan ook geen publiek geld waar veel traditionele hulp 
van wordt bekostigd. In 2010 ging zo’n 56 miljard 
dollar van private goede doelen naar ontwikkelings-
projecten.

Hetzelfde onderwerp sneed Dirk Jan Koch aan in 
zijn boek ‘De Congo Codes: een persoonlijk verhaal 
over zin en onzin van internationale samenwerking’. 
Hij pleit voor resultaat gerichte financiering van pro-
jecten. Dat kan inhouden, dat (een gedeelte van) de 
subsidie pas verstrekt wordt als het overeengekomen 
resultaat bereikt is. 

Het onderwerp ‘internationale belastingont-
wijking’ bleef ook prominent in het nieuws. Juist 
ontwikkelingslanden lopen hierdoor belangrijke in-
komsten mis. Voor geheel Afrika zou het volgens de 
schattingen om 34 miljard dollar gaan. Het schuiven 
met winsten, mijden van bronbelasting, misbruik van 
belastingverdragen en vooral het goochelen met zo-
geheten verrekenprijzen is internationaal een doorn 
in het oog, volgens de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling de OECD ( Volks-
krant, 11 maart 2014). De vraag is natuurlijk wat al 
die mooie woorden in de praktijk gaan betekenen. 
Het aantrekken van internationale bedrijven tegen 
gunstige voorwaarden is goed voor de werkgelegen-
heid ter plekke. Alleen internationaal vergelijkbare be-

lastingvoorwaarden in de betrokken landen kunnen 
invloed hebben op dit ‘geschuif’ met winsten. We 
moeten nog maar afwachten hoever de landen die 
hier van profiteren, waaronder Nederland, daarin wil-
len gaan. 
 
Er verschijnen ook positieve berichten in de pers. In de 
Volkskrant van 23 juni stond onder de kop ‘Ook zon-
der ons gaat het goed met Afrika’ een opiniebijdrage 
van Dirk Bol, consultant ontwikkelingssamenwerking 
in Afrika. Volgens hem komt de economische groei in 
dit werelddeel niet zozeer vanuit ontwikkelingsgel-
den, maar is deze veeleer een gevolg van structurele 
hervormingen, goed economisch beleid, hoge prijzen 
van geëxporteerde grondstoffen, de komst van Zuid-
Afrikanen na de apartheid en van Chinese en andere 
Aziatische investeerders. In zijn boek ‘Het wonder van 
Afrika’ doet hij een en ander uitvoerig uit de doeken. 
Dit betekent niet, dat ontwikkelingssteun nu helemaal 
overbodig zou zijn geworden. Maar de insteek is veel 
zakelijker dan voorheen. Een groot probleem vormen 
de z.g. belastingloze staten, die nog geen adequaat 
administratiesysteem of goed bestuur hebben om vol-
doende belasting te kunnen heffen. Onderwijs en ge-
zondheidszorg hebben daaronder te lijden. In dit gat 
springt bijvoorbeeld het Medical Credit Fund, dat in 
landen als Ghana, Kenia, Nigeria en Tanzania leningen 
aan klinieken en kleine ziekenhuizen verstrekt. Om de 
zorg te verbeteren worden eerst met een lening van 
10.000 dollar praktische verbeteringen aangebracht, 
die meer patiënten moeten trekken. Daarna kan met 
een grotere lening apparatuur worden aangeschaft, 
waardoor het vertrouwen in de kwaliteit van de zorg 
wordt bevorderd. Met het bewijs in de hand, dat de 
leningen op tijd worden terugbetaald, wat in de prak-
tijk bijna altijd het geval blijkt te zijn, kan men naar de 
bank voor eventuele verdere financiering. 

De terughoudendheid van banken is in veel landen 
een probleem. In India heeft 40% van de bevolking 
geen bankrekening. Men kan het eventueel gespaarde 
geld dus niet veilig wegzetten. Voor een lening is men 
afhankelijk van de ‘moneylenders’ die woekerrentes 
rekenen. Premier Modi wil dat elk Indiaas huishou-
den in de toekomst een bankrekening heeft. Klanten 
mogen dan 5000 Roepi (€ 64) rood staan en krijgen 
ook een ongevallenverzekering. De toeloop naar deze 
nieuwe faciliteit is groot (Trouw, 29 september2014). 
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bijna € 6000 op. Het geld zal besteed worden aan de 
renovatie van de ‘armenschool’ in Maputo, de hoofd-
stad van Mozambique (14-146). Deze leerlingenactie 
wordt al sinds 1990 elk jaar gehouden. Inmiddels na-
dert het totaal ingezamelde bedrag de € 114.000. We 
hebben daar in de loop der jaren heel veel  mee kun-
nen doen. Een woord van dank voor de docenten en 
leerlingen is hier dan ook zeer op zijn plaats! 

In 2014 ontvingen we voor de laatste keer een subsi-
die van € 5000 van de Stichting Niemeijer Fonds. 
Deze stichting ondersteunt jonge, beginnende kunste-
naars, maar ook charitatieve doelen. Vier keer moch-
ten we een dergelijk bedrag naar eigen inzicht beste-
den. Het geld werd geheel gebruikt voor de bouw van 
de Charles Lwangaschool in Kampala, Oeganda. 

Van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 
Soest ontvingen we de opbrengst van een aantal col-
lectes, in totaal € 392,80. 

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

Voor de bouw van zeer noodzakelijke toiletvoorzienin-
gen in een Indiase school voor gehandicapte kinderen 
(14-117) stelde de heer Swart het totaal benodigde 
bedrag beschikbaar. 

Een van onze donateurs zegde toe de financiering van 
schoolboeken en -materialen voor de Escola de Rua in 
Maputo, Mozambique (13-40) voor enige jaren op zich 
te nemen. Het gaat om een bedrag van € 1500 per 
jaar. Door het toenemende geweld in Mozambique zag 
men zich genoodzaakt extra beveiliging in te huren. 
Omdat het totale budget al zeer krap is, kwam hier-
door de financiering van de schoolspullen in gevaar. 

De heer Jansen uit Utrecht schonk € 500 als bijdrage 
aan de aanleg van een waterpomp in een klein dorp in 
Mali (15-11). Voor zijn werk als cultureel antropoloog 
bezoekt hij dit gebied regelmatig. De DWG heeft al 
een aantal malen een door hem aangebracht project 
in Mali ondersteund. Het werk zal in 2015 worden 
uitgevoerd. 

Als klap op de vuurpijl ontvingen we eind 2014 een 
bedrag van € 1200 op onze rekening, met de mede-
deling : “i.v.m. stoppen Wereldwinkel”. Een verontrus-
tend bericht, dat gelukkig echter niet op onze Soester 
Wereldwinkel bleek te slaan. Na enig speurwerk kwa-
men we erachter, dat het om de Wereldwinkel in het 
Noord-Hollandse Anna Paulowna ging. Via internet 
had men de DWG Soest als begunstigde gevonden 
voor het batige saldo, dat na opheffing van de winkel 
overbleef. Uiteraard zijn we zeer verheugd over het 
vertrouwen dat men in ons stelt. 

Naast bovengenoemde sponsors zijn het echter ook 
al onze individuele donateurs en giftgevers die een 
wezenlijke bijdrage leveren aan onze financiële mo-
gelijkheden. Wij ervaren hun bijdragen als een grote 
steun in de rug.   

Waar staat een kleine hulporganisatie als de Derde 
Wereldgroep Soest in dit grote geheel? Wij gaan al-
tijd uit van de vraag van de lokale NGO’s. Zij weten 
immers het beste waaraan de mensen, voor wie zij 
werken, behoefte hebben en zij komen ook, in over-
leg met de betrokkenen, met  ideeën hoe dat te be-
reiken. En natuurlijk zijn wij ook zakelijk, in die zin, 
dat we kritisch zijn over de praktische uitvoerbaar-
heid, de verwachte resultaten en de duurzaamheid 
van het ingediende project. Nu is dat gemakkelijker 
bij ‘tastbare’ dingen zoals een school, een kliniek 
of een waterput. Maar ook daarbij is het belangrijk 
te weten of het personeel betaald kan worden en 
het gebouw onderhouden. Bij land- en tuinbouw 
en veeteeltprojecten kan het resultaat afgemeten 
worden aan de verkoop van het geproduceerde. De 
resultaten van opleidingen en scholing kunnen pas 
op langere termijn bezien worden. De effecten van 
voorlichting en bewustwording zijn veel moeilijker 
te meten. Ze moeten blijken uit veranderde menin-
gen en gedragingen van de doelgroepen.
  

5 FINANCIËN

In 2014 bedroegen onze inkomsten een kleine  
€ 40.000. Dit betekent, dat onze stichting, die al meer 
dan dertig jaar bestaat, nog steeds gesteund wordt 
door veel trouwe donateurs, giftgevers en sponsors. 
We mogen concluderen, dat we nog steeds een goed 
draagvlak hebben binnen de Soester gemeenschap. 
Dit stimuleert ons om door te gaan met het werk voor 
mensen elders in de wereld die het een stuk slechter 
hebben getroffen dan wij. 
Aan de uitgavenkant zien we een besteding van bijna 
€ 51.000. Het verschil komt uit de reserve die we in 
2013 al hadden opgebouwd voor de bouw van de 
Charles Lwangaschool in Oeganda (11-51). 

Van al degenen die ons steunden willen we op de eer-
ste plaats de Gemeente Soest noemen, die al meer 
dan 25 jaar een aanzienlijke bijdrage aan ons werk 
levert. In 2014 kwam de gemeente voor de noodzaak 
te staan om flink te bezuinigen. We vroegen ons af of 
dit ook onze subsidie zou treffen. Uit de gemeentelij-
ke programmabegroting over de jaren 2015 tot 2018 
blijkt dat dit niet het geval zal zijn. Wij zijn het Col-
lege van B. en W. en de gemeenteraad dan ook zeer 
erkentelijk voor de consequente steun. Het feit, dat de 
gemeente ons steunt en daaruit voortvloeiend inzage 
in het financiële en het inhoudelijke beleid verlangt, 
geeft andere sponsors vertrouwen in de soliditeit van 
onze activiteiten.   

Een andere belangrijke inkomstenbron, waar we ge-
lukkig al vele jaren op kunnen rekenen, is de actie die 
de tweedeklassers van het Griftland College voor 
een project van de DWG voeren. Steevast, op de laat-
ste vrijdag voor de herfstvakantie, proberen ze op 
school en in de winkelcentra van Soest, Baarn en Bun-
schoten op allerlei manieren geld voor het gekozen 
doel te verdienen. 
Dit jaar bracht de actie het fantastische bedrag van 



Jaarverslag 2014 Derde Wereldgroep Soest  15

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

Tot slot willen we hier nogmaals vermelden, dat de 
Stichting Derde Wereldgroep Soest door de belasting-
dienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instel-
ling, kortweg ANBI. 
Dit houdt in, dat uw gift meetelt voor een mogelijke 
aftrek 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. Voor een periode van vijf jaar 
wordt dan een vast bedrag geschonken, dat volledig 
aftrekbaar is. Voor inlichtingen kunt u contact opne-
men 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 3 februari waren de bestuursleden en verschil-
lende oud-bestuursleden, met partner, aanwezig bij 
de begrafenis van Leo Weusten, die enkele maanden 
daarvoor afscheid had genomen van de DWG Soest. 
Leo stierf op 28 januari onverwacht. Er werd namens 
het bestuur een rouwstuk bezorgd en er werd een 
rouwadvertentie in de Soester Courant geplaatst. 

Op 1 april verscheen het jaarverslag over 2013. Sa-
men met het uitkomen van het jaarverslag werd ac-
tie gevoerd voor een project in Sierra Leone (14-15). 
Na een tien jaar durende burgeroorlog kent dit land 
vele oorlogswezen. Zij worden opgevangen door 
familie of pleegouders. Vaak zijn dit alleenstaande 
vrouwen, die maar met moeite het hoofd boven wa-
ter kunnen houden en de schoolkosten niet kunnen 
betalen. Om de wezen wat meer armslag te geven, 
kregen ze een schaap of geit voor de fok en ver-
koop. 

Op 24 april kreeg de heer Wim Bakker uit Nijme-
gen thuis de versierselen uitgereikt, horend bij zijn 
benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Wim Bakker was de initiator en begeleider van het 
vrouwenproject Arter Asha in Bangladesh, dat de 
DWG Soest een aantal jaren heeft ondersteund. Het 
bestuur heeft hem van harte gefeliciteerd met dit 
terechte blijk van waardering.   

Op 28 april bezocht een van de bestuursleden de 
crematieplechtigheid van ons oud-bestuurslid Ad 
van Rutten. Ad heeft zich, vrijwel vanaf het ontstaan 
van de Derde Wereldgroep Soest, dertien jaar lang 
ingezet voor ons werk. Al spoedig na zijn aantreden 
belastte hij zich met de administratie en de beoor-
deling van nieuwe aanvragen voor projectsteun. 

Op 22 mei bezochten 
twee bestuursleden 
de afscheidsreceptie 
van de wethouders 
Rosan Coppes en 
Harry Witte. Er is een 
foto van beide be-
stuursleden, met een 
korte tekst voor de 
wethouders, in de receptieboeken geplaatst. 

Op 31 augustus nam Trui Goslinga afscheid als 
bestuurslid van de organisatie Kali Mata Ki Jai!, een 
groep van vrouwen die in Tanzania actief zijn met 
het maken en verkopen van z.g. tie and dye lappen 
stof en kleding. De DWG heeft dit project een aantal 
malen gesteund. Het kan nu zelfstandig verder. Trui 
was regelmatig met de stoffen en kleding op onze 
ontmoetingsavonden aanwezig. Het bestuur heeft 
haar het allerbeste gewenst en een doos met dia’s 
van het project, die Jaap den Oude jarenlang had 
bewaard, aan haar geretourneerd. 

Op 17 oktober verzamelde een aantal bestuurs- 
leden zich in de aula van het Griftland College om 
af te wachten wat de opbrengst zou zijn van de ac-
tie die de tweedeklassers die ochtend op school en 
in de winkelcentra hadden gevoerd. De gedegen 
voorbereiding en het enorme enthousiasme van de 
leerlingen resulteerden in een opbrengst van bijna   
€ 6000,-. Dit geld was bestemd voor het renoveren 
van de ‘armenschool’ in Maputo, de hoofdstad van 
Mozambique, (14-146).  

Op 28 november organiseerden we de jaarlijkse 
ontmoetingsavond. In hoofdstuk 7 daarover meer.

Annemarieke en Erica
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7 VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

De publicatie van het jaarverslag, dat naar ongeveer 
450 adressen wordt verstuurd, is een belangrijk mo-
ment waarop de DWG naar buiten treedt. Alle activi-
teiten van het afgelopen jaar worden beschreven en 
er wordt ruim aandacht besteed aan de projecten die 
we ondersteunden. 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 inhoudelijke als de financiële verantwoor-
ding voor 1 april in te leveren om in aanmerking te 
kunnen komen voor de gemeentelijke bijdrage.
De plaatselijke pers besteedt meestal aandacht aan 
het verschijnen van het jaarverslag en Radio Soest no-
digt ons steevast uit voor een interview. 

Een belangrijke activiteit op het gebied van voorlich-
ting aan een breder publiek is het organiseren van een 
ontmoetingsavond voor donateurs en belangstel-
lenden, traditiegetrouw in de aula van het Griftland 
College. Op 28 november mochten we, naast vele 
trouwe gasten, wethouder Jannelies van Berkel be-
groeten. Na het welkomstwoord van onze voorzitter 
overhandigde Rob Duit, onderwijscoördinator op het 
Griftland College, de cheque met de opbrengst van 
de herfstactie voor de renovatie van de armenschool 
in Maputo, Mozambique.  
René Boezaard, initiator en al jarenlang begeleider 
van het project in Maputo, wist de aanwezigen zeer te 
boeien met een schets van de moeilijke economische 
en politieke situatie in Mozambique en de consequen-
ties daarvan voor de kansarme jongeren en volwas-
senen. Hij toonde zich zeer verheugd met het mooie 
bedrag dat voor zijn project was binnengehaald.  
Na de pauze, waarin mooie kaarten en heerlijke cho-
colade van de Wereldwinkel werden verkocht, trad 
de Nigeriaanse verhalenverteller Baba Opomulero 
Adebesi op, begeleid door percussie. Prachtig uitge-
dost nam hij het publiek mee in een verhaal over de 
lotgevallen van twee broers, een tweeling. Het was 
een verhaal over afscheid van elkaar nemen, met on-
bekende bestemming vertrekken, onzekerheid of men 
elkaar ooit nog terug zal zien en de vreugde van de 
thuiskomst. Gelardeerd met  strijdlustige en weemoe-
dige liedjes. 
We kijken terug op een geslaagde avond die ons allen 
aan het denken heeft gezet.  

Onze website www.derdewereldgroepsoest.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 infor-
matie gegeven over onze stichting en over de richt-
lijnen voor het aanvragen van projectondersteuning. 
Het jaarverslag, de uitnodiging voor de avond, pers-
berichten over de DWG en alle andere info, die voor 
de bezoeker interessant is, worden op de site gezet.  
Het contact met het Bureau Sedna, onderdeel van het 
Grafisch Lyceum in Utrecht, werd in het voorjaar van 
2014 afgerond. Twee studenten van deze opleiding 
hadden hun best gedaan om een nieuw ontwerp voor 
onze site te maken, maar door technische obstakels 
bleek een en ander lastig in te passen in het bestaande 
beheer van de site.   

In het najaar heeft de DWG Soest meegedaan met 
een verhalen- en fotowedstrijd, uitgeschreven door 
Wilde Ganzen en onze brancheorganisatie Partin. Zo-
wel met een verhaal over projectresultaten als met 
een aansprekende projectfoto kon men € 3500 win-
nen. De DWG zond een verhaal over de in aanbouw 
zijnde school in Kampala in, met bijpassende foto. He-
laas werden we uit de meer dan 200 inzendingen niet 
gekozen tot de beste tien. Wel werd ons verhaal met 
foto geplaatst op de site www.kleinegoededoelen.nl . 
Zie onder Oeganda, nr. 7.

Via projecten en acties op scholen kan de jeugd ken-
nismaken met problemen van arme mensen elders in 
de wereld. Een goed voorbeeld daarvan is de actie 
die de tweedeklassers van het Griftland College ook 
dit jaar weer ondernamen. Voorafgaand aan de ac-
tiedag krijgen ze informatie over de achtergrond en 
de concrete inhoud van het project. De DWG schrijft 
hiervoor een uitgebreide nieuwsbrief, die in de les 
wordt gebruikt. Omdat de betreffende projecten te-
genwoordig meestal ook een website hebben, kunnen 
de leerlingen direct inloggen om meer informatie te 
krijgen. Dit verhoogt de betrokkenheid van de deelne-
mers aan de actie. Inmiddels hebben duizenden jonge 
mensen via deze jaarlijkse actie kennis kunnen maken 
met wat ontwikkelingssamenwerking inhoudt en heb-
ben ze zich op een ludieke manier kunnen inzetten 
voor de ander. 
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JAARREKENING 2014

Inkomsten € Uitgaven €

Donaties 6.343,35 Boss India 1.200,00
Giften 12.592,80 Woman for Woman India 1.700,00
Giro-actie 2.465,50 SWEET India 1.000,00
Griftlandactie       5.935,67 Star Awake Kenia   1.800,00 
Bijdrage gem. Soest 12.153,00  
Rente 162,90 CEPT Brazilië 2.000,00    
  Charles Lwangaschool Oeganda   15.000,00
  Escola de Rua Mozambique 1.500,00
  Escola de Rua Mozambique 6.000,00
    
  ARMDS India 3.000,00
  Comp. for Humanity Ghana 850,00
  SEED Trust India 900,00
  AIDFI Filippijnen 2.000,00

  IRWED India 2.100,00
  SPRMMM India 1.200,00
  ODP Sierra Leone 5.000,00
  JRPDO India 900,00
  Annai Matha India 900,00
  WISE Somalië 1.653,14

  Directe bankkosten  365,77

  Totaal besteed aan projecthulp 50.818,91 
 
  Voorlichting  1.498,53 
  Uitvoeringskosten  714,18

Subtotaal 39.653,22 Subtotaal  53.031,62

Saldi per 01-01-2014  Saldi per 31-12-2014 

ING 3.805,28 ING 1.669,28
Rabobank       7.358,52 Rabobank 1.953,22
Spaarrek. 8.445,46 Spaarrek. 2.608,36

 19.609,26   6.230,86
Gen. Totaal 59.262,48 Gen. Totaal  59.262,48 
  

BEGROTING 2015

Inkomsten € Uitgaven  €

Donaties/giften/acties 20.000,00 Nieuwe projecten  30.000,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00   
Rente 150,00
     
  Totaal projecten  30.000,00
     
  Voorlichting  1.500,00
  Uitvoeringskosten     1.500,00

Subtotaal 32.303,00 Subtotaal  33.000,00 

Saldototaal 01-01-2015 6.230,86 Saldototaal  31-12-2015    5.533,86

Gen. Totaal 38.543,86 Gen. Totaal  38.543,86



De DWG in de MEDIA
Soester Courant

28 januari 2015
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Soest Nu

21 januari 2015
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De Gooi- en Eemlander 

17 april 2014

Soest Nu

23 april 2014

Soester Courant 

4 juni 2014
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De Gooi- en Eemlander 

14 oktober 2014

Soester Courant 

22 oktober 2014
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Soest Nu

15 oktober 2014

Baarnsche Courant 

20 oktober 2014
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Soester 

Courant

22 oktober 

2014

Soest Nu

22 oktober 

2014
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De Gooi- en Eemlander 

15 november 2014

Soester Courant  15 oktober 2014
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Soester Courant

26 november 2014

Soester Courant  26 november 2014
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Soester Courant  3 december 2014
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