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JAARVERSLAG 2011

Maar toch...

 Een toets, een klik,

 een kleurig beeld

 krimpt in tot punt.

 Het wereldleed 

 van deze dag

 is uit het oog, 

 maar toch...

 Een groep in Soest, 

 een wereld wijd,

 een nieuw project

 met steen en hout.

 Een druppel 

 op een hete plaat?

 Maar toch!

Eit Algra

Overleden op 13 september 2011



4 Jaarverslag 2011 Derde Wereldgroep Soest

INHOUDSOPGAVE

 1 INLEIDING 5

 
 2 BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING 5 

 3 PROJECTEN 6

 4 VISIE OP 2012 12

 5 FINANCIËN 13

 6 BESTUURSACTIVITEITEN 14

 7 VOORLICHTING EN PUBLICITEIT 15

  JAARREKENING 2011 16

  BEGROTING 2012 16

 
  DE DWG IN DE MEDIA 17



Jaarverslag 2011 Derde Wereldgroep Soest  5

1 INLEIDING

Het is nu winter in Nederland en er is op vele plaatsen 
in de wereld een politieke “winter” met zoveel poli-
tieke onrust dat het noodzakelijke ontwikkelingswerk 
op de achtergrond van ons denken dreigt te raken, 
terwijl er – helaas – nog zo dringend behoefte aan 
steun is. Juist in deze turbulente tijd is morele steun 
zo hard nodig, naast de financiële steun die de Derde 
Wereldgroep Soest, dankzij u, kan geven aan de arm-
sten op de wereld. Wij willen u de voldoening laten 
blijken die uit de verslagen van de voortgang van de 
projecten blijkt.

In dit jaarverslag wordt informatie gegeven en verant-
woording afgelegd over de projecten waaraan hulp 
is verleend in het jaar 2011. Het is hartverwarmend 
om te ervaren hoe – in onze westerse ogen – relatief 
kleine bijdragen tot grote resultaten leiden.
Hoe komt dat? 

De inzet van de mensen die in de gemeenschappen 
de leiding nemen en hun eigen mensen stimuleren 
en onderwijzen is van wezenlijk belang. Het is ver-
heugend om te zien dat “self help groups” zo zeer 
gemotiveerd kunnen worden dat er aanzienlijke ver-
beteringen in de levensomstandigheden bereikt wor-
den.

En wat houdt die hulp nu in?
- Ontwikkelingssamenwerking, kennisuitwisseling,  
 morele steun. 
- Financiële bijdragen leveren voor onderwijs- 
 projecten, voor kinderen en voor volwassenen. 
 (Zoals  prof. Tinbergen al in de jaren vijftig zei:  
 onderwijs leidt tot welvaart en welbevinden.)
- Vragen te stellen / aanwijzingen geven over b.v.  
 de verkoopmogelijkheden van producten van de  
 landbouw, veeteelt, kleine nijverheid etc.
- Heeft een project toekomst? M.a.w. kan een pro- 
 ject blijven bestaan als de hulp wordt beëindigd?
- In het kader van microkrediet worden kleine  
 leningen verstrekt, waarop moet worden afgelost;  
 welke volgende groep kan met de terugbetaalde  
 gelden een nieuw project starten?
- Welke bijdrage levert de (lokale) overheid?

Naast financiële steun is kennisuitwisseling belang-
rijk voor het succesvolle verloop van de projecten. 
Hierdoor wordt het ook mogelijk om corruptie uit te 
sluiten.
Onze taak is ook de noden van de mensen in de Der-
de Wereld onder uw aandacht te brengen. Daarom is 
het hartverwarmend dat kinderen zich inzetten voor 
de allerarmsten, zoals de leerlingen van het Griftland 
College met hun actie op de laatste vrijdag voor de 
herfstvakantie, leerlingen van basisscholen, allen ver-
meld in dit verslag.

Het bestuur dankt de vaste donateurs en de schen-
kers van giften. Ook zijn wij de Gemeente Soest er-
kentelijk voor haar  jaarlijkse bijdrage, een belangrijke 
steun voor ons werk.
Impulsis zegde ons opnieuw een bijdrage toe voor 
een aantal projecten. 

Alle betrokkenen worden bedankt voor hun inzet, 
morele steun en bijdragen.
Wij hopen ook dit jaar weer op u te mogen rekenen. 
Elke nieuwe donateur is welkom!
Wij hopen dat u dit verslag met voldoening zult le-
zen.

De werkzaamheden van de Derde Wereldgroep wor-
den steeds omvangrijker, dus wij zoeken “personeels-
uitbreiding”. Als u mee wilt denken en doen aan 
diverse werkzaamheden die voorhanden zijn, dan 
nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. 
We vertellen u in een persoonlijk gesprek graag meer 
over ons werk.

Jan Bik
Voorzitter Derde Wereldgroep Soest.

2 BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

In 2011 werden 8  bestuursvergaderingen gehouden met daaraan voorafgaand een vergadering van de project-
commissie. In verband met het verzenden van het jaarverslag in april en de uitnodiging voor de ontmoetings-
avond in november werd tweemaal een ‘postkamer’ georganiseerd. 
In 2011 hebben er zich geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan.

Per 31 december 2011 bestond het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest uit de volgende leden:

Bestuur  Ondersteuning
Jan Bik voorzitter/projectcommissie Betty Krook contacten gemeente Soest 
Gerrit Leeflang secretaris Wim Mann  website/perscontacten
Erica Hoksbergen penningmeester/projectcommissie Hans Scholte vormgeving
Marian Dubourcq algemeen Theo Sluis contacten Soesterberg
Annemarieke Koch projectcommissie Willem Voorhout logistiek
Jaap den Oude technisch beheer/fotoarchief
Leo Weusten public relations
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3 PROJECTEN

Projectaanvragen 

In 2011 ontvingen we ruim 100 projectaanvragen, zowel van nieuwe aanvragers als van projectpartners met 
wie we al langere tijd een relatie hebben. Alleen aanvragen van NGO’s of door de verantwoordelijke overheid 
erkende instellingen komen in aanmerking voor subsidiëring. Alle aanvragen worden zorgvuldig bestudeerd 
door de projectcommissie en, voorzien van een advies, aan het bestuur voorgelegd. Na toelichting en discus-
sie wordt over elke aanvraag een beslissing  genomen. De organisaties, van wie de aanvraag niet wordt ge-
honoreerd, krijgen daarover bericht. Over de aanvragen die in principe zijn goedgekeurd, wordt altijd nadere 
informatie en precisering gevraagd. 
Wat opvalt is, dat de meeste projectaanvragen uit India komen, met name uit de deelstaten Andhra Pradesh 
en Tamil Nadu. Omdat wij al vele jaren projecten uit deze regio steunen is onze naam daar bekend. Aanvragen 
uit andere Aziatische landen en uit verschillende Afrikaanse landen bekijken we met extra aandacht, omdat we 
onze subsidiëring graag wat meer spreiden. Een probleem daarbij is, dat deze laatste aanvragen vaak van grote-
re omvang zijn en dus een grotere bijdrage van ons vragen. Het gaat dan om bedragen (ver) boven de € 2500,- 
à € 3000,-. Wanneer we een projectaanvrager nog niet kennen zijn we terughoudend met het verstrekken van 
dergelijke bedragen. We willen liever eerst een goede band opbouwen. Als er een betrouwbare tussenpersoon 
het project voor ons kan monitoren dan zijn we eerder bereid  om ook in eerste instantie een groter bedrag te 
verstrekken. Een goed voorbeeld daarvan is het schoolproject in Kampala, dat voor 2012 ‘op de rol’ staat.
 In 2011 werden in totaal 18 projecten gefinancierd. 

Aard van de projecten

De projecten kunnen we globaal in een aantal categorieën onderverdelen, waarbij binnen een project van een 
zekere overlap sprake kan zijn.  

• Produceren en verkopen van goederen voor het verkrijgen van inkomen
• Houden van vee en gevogelte voor de productie van melk, vlees en eieren
• Kweken van groente, fruit en andere gewassen voor de verkoop en eigen gebruik
• Onderwijs, leermiddelen en scholing
• Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie

Produceren en verkopen van goederen

In deze categorie vallen drie projecten, alle in India. Het 
gaat om zaken als het maken van kaarsen, wierookstok-
jes, vloeibare zeep en schuurpoeder. Het zijn eenvou-
dige procedés, die niet veel scholing vereisen. De vrou-
wen die zich hiermee bezig houden kunnen dit naast 
hun huishouden doen en ze verkopen de producten op 
de lokale markt of gaan langs de huizen. De inkomsten 
vullen het karige gezinsinkomen aan. Met een van de 
organisaties, SNEGAM (11-16) in het Kanchipuram dis-
trict in India, hadden we al eerder contact. 

Nieuw voor ons was de organisatie SPECT (11-42) in 
het Villupuram district. Naast de kaarsen en de zeep-
poeders maken de vrouwen gebruiksklare rijstebloem 
en bakken ze pappads. Een proef met het huis aan huis 
verkopen van het rijstmeel verliep heel goed. Vrouwen 
die als dagloners werken of op kantoor zitten, hebben 
geen tijd om zelf rijstebloem te maken. Het is een nogal 
bewerkelijk procedé, waarbij de rijst eerst geweekt en 
vervolgens gemalen moet worden. Het kant en klare 
meel wordt voor het ontbijt gebruikt om idly en dosa te 
maken. De pappads, een soort hartige matzes, worden 
bij elke maaltijd gegeten.
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De organisatie SWEET (11-70) ook werkzaam in het Villupuram district, richt zich op vrouwen die een margi-
naal bestaan leiden en praktisch ongeletterd zijn. Als er geen werk is in de landbouw zijn ze afhankelijk van ‘mo-
ney lenders’, die woekerrentes rekenen. Sommige vrouwen zijn zo wanhopig door de wurggreep van deze ‘loan 
sharks’, dat ze zelfmoord plegen door het innemen van vergif of door ophanging. Om aan deze desastreuze  
situatie iets te doen heeft SWEET 20 van de allerarmste vrouwen geholpen met een startkapitaaltje voor ver-
koop van armbandjes, matten, dagelijkse kledingstukken en saribloesjes. Ze maken ook deel uit van een zelf-
hulpgroep, die praktische en morele steun geeft. 

Houden van vee

Onder deze noemer vallen projecten waarbij de doelgroep door middel van het houden van koeien, schapen, 
varkens, geiten, kippen e.d. inkomen probeert te verwerven. Verkoop van melk en eieren, lammetjes, biggetjes, 
opgekweekte geitjes en kippen, levert een aardige verdienste op. 
Bij dit soort projecten wordt altijd gezorgd voor goede veterinaire begeleiding, vaccinaties van de dieren en 
verzekering tegen overlijden. Het geld voor de aanschaf van de dieren wordt altijd terugbetaald, ofwel ‘in  
natura’, dus met het doorgeven van nieuw geboren beesten, of gewoon in geld, vanuit de inkomsten. In prin-
cipe geven we de voorkeur aan het terugbetalen van de lening. Dieren, die men moet doorgeven en waar men 
dus zelf niets aan heeft, worden wellicht minder goed verzorgd dan de dieren die men mag houden. 

Vier organisaties, alle in India, ontvingen in 2011 onze steun. Het VOC Rural Development Centre (09-68) 
in het Madurai district, heeft al eerder geld van ons gekregen voor een varkensproject voor z.g. ‘scavenging 
women’. Deze vrouwen zijn letterlijk de onaanraakbare, want ze werken met dode dieren, ruimen menselijke 
uitwerpselen op en cremeren de doden. Van oudsher zijn ze wel vertrouwd met het fokken van varkens, maar 
ze waren te arm om nieuwe biggen te kopen. Met steun van de DWG kon voor 25 gezinnen een set van vier 
varkens en een beer worden aangeschaft. De resultaten van de fok waren heel goed, een van de deelneemsters 
had zelfs 52 biggetjes. 
Omdat dit project zo succesvol was verlopen klopte VOC opnieuw bij de DWG aan voor een tweede ronde 
waarbij 25 vrouwen betrokken zijn.
 
PSYS (11-22) in het Chittoor district, hebben we sinds 2007 al driemaal geholpen om verschillende inkomens-
genererende activiteiten op te zetten. In 2011 werd een project voor het opkweken van lammetjes bij ons 
ingediend. De vrouwen kopen via een kleine lening 2 tot 3 maanden oude lammetjes en verkopen ze weer met 
9 maanden. De dieren kunnen gratis grazen rond de dorpen, de plaatselijke veearts kan geraadpleegd worden 
en de eventueel benodigde medicijnen zijn gratis.  Daarnaast werden 5 vrouwen geholpen met de aanschaf van 
een graanmolentje om kant en klare ontbijtgranen te maken voor de verkoop.

Met de organisatie IRWED (11-86) in het Thiruvannamalai district, hadden 
we nog niet eerder contact. Zij diende een project in voor de ondersteuning 
van genezen leprapatiënten. Met het houden van een koe en de verkoop 
van de melk aan de plaatselijke Milk Coöperative Society, kan een inkomen 
worden verkregen. Op onze vraag of men wel bereid is om melk van lepra- 
patiënten te kopen, ook al zijn ze genezen, kregen we het antwoord dat  
lepra enorm is teruggedrongen en dat de houding van de bevolking ook 
niet meer zo negatief is omat men meer informatie over deze ziekte heeft. 

Ook een ‘koeienprogramma’ initieerde de organisatie NETRHA (11-97) in het Chittoor district. De Irula stam 
woonde van oudsher in het bos en hield zich in leven met het vangen van slangen, ratten en insecten, het 
verzamelen van bosproducten zoals wilde vruchten, wortels en honing. In het kader van bescherming van de 
natuur en de biodiversiteit mogen dergelijke dieren niet meer gevangen worden. De Irula’s werken nu in de 
landbouw en zorgen voor het vee van de landheren, van wie ze volkomen afhankelijk zijn. De mensen van 
NETHRA spraken met hen en zij stelden voor om zelf ‘cow units’ op te bouwen en met de verkoop van melk, 
melkproducten en mest geld te gaan verdienen. Te beginnen met één drachtige koe kan in de loop van een 
paar jaar een kleine veestapel worden opgebouwd. Verkoop van de melk is geen probleem en van het eventuele 
restant worden langer houdbare producten gemaakt.

Voor de projecten van VOC, PSYS en NETRHA ontvingen we van Impulsis een bijdrage.
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Tuinbouw

Onder dit hoofdje valt het project van de RURAL RECONSTRUCTION SOCIETY (11-55) in het  Nellore district 
in Andhra Pradesh. In het verleden hebben we deze organisatie al een aantal malen gesteund in hun werk voor 
Dalit vrouwen. Deze keer betrof hun verzoek een groep van 50 HIV positieve vrouwen, die een erg marginaal 
leven leiden. Er kon een lap grond van 5 acres (ongeveer 100 bij 200 meter) gehuurd worden waarop de vrou-
wen als coöperatieve groep allerlei soorten groenten en kruiden  gaan verbouwen. Deze worden verwerkt tot 
z.g. pickles, een lang houdbaar product, dat onderdeel is van elke Indiase maaltijd. De werkzaamheden zoals 
werken in de tuinen, maken van de pickles  en het verkopen daarvan, worden in onderling overleg verdeeld en 
gesuperviseerd door een vrouwelijk begeleider, die de vrouwen ook bijschoolt op dit terrein. Een uit eigen mid-
den gekozen comité zal het project managen en bijhouden hoeveel tijd men voor het project heeft gewerkt. 
De vrouwen moeten betalen voor de huur van het land en voor de huur van de drie centra waar gezamenlijk 
de pickles worden gemaakt.  
 
Onderwijs en scholing

Een oude bekende van de DWG is de stichting RASHTRIYA SARVANGIN (05-19) die in een moeilijk bereikbaar 
gebied in de buurt van Poona, een school voor lager beroepsonderwijs wilde stichten. Leerlingen die dergelijk 
onderwijs zouden willen volgen moesten te ver reizen om thuis te kunnen blijven wonen. Dit was voor velen 
geen optie. Rashtriya begon met lesgeven in een gehuurd gebouw en kreeg in 2006 van de DWG steun voor 
de aanschaf van apparatuur en instrumenten voor de praktijklessen. De inmiddels opgestarte procedure om een 
eigen gebouw neer te zetten nam nogal wat tijd in beslag en uiteindelijk was het gebouw pas in 2011 klaar. De 
DWG had voor dit project ooit een geoormerkte gift ontvangen, die al die tijd ‘lag te wachten’. We hebben dit 
bedrag overgemaakt om te besteden aan de verdere inrichting van de praktijklokalen. 

Nog verder terug gaat ons contact met de Chawama 
Cobetschool (11-105) in Lusaka, de hoofdstad van 
Zambia. Deze school richt zich op weeskinderen van 
wie de ouders aan AIDS zijn overleden, kinderen van 
weduwen, straatkinderen en gehandicapte kinderen. In 
2003 bracht Nel Koster uit Soest, die toen les gaf aan 
de meisjesschool City of Hope, ons in contact met deze 
school. Wij hebben toen bijgedragen aan de opbouw en 
uitbreiding van het schoolgebouw. Lange tijd was het 
stil, tot in het najaar van 2011 ons bestuurslid Annema-
rieke Koch met haar man kon meereizen naar Zambia.  
Ze besloot een kijkje te gaan nemen bij de Cobetschool. 
Tot haar vreugde bleek de school nog volop te draaien. 
Er staan 1500 kinderen ingeschreven die ’s morgens of 
‘s middags les krijgen. De overheid geeft geen financiële 
steun, alleen zo nu en dan maïsmeel om maaltijden voor 
de leerlingen te  kunnen koken. Er is nauwelijks geld om 

onderhoud te plegen. De lekkende dakplaten zijn nodig aan vervanging toe en daarnaast moet het gebouw 
aan de buitenkant gepleisterd worden om weersinvloeden tegen te gaan. We besloten om alvast een bedrag 
te schenken om het dak te repareren. In 2012 zullen we ook een bijdrage van de Operatie Zandloper voor dit 
project ontvangen. 
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Uit 2008 kennen we de Urban Poor Child Organisa-
tion, UPCO, (10-58) gevestigd in Accra, de hoofdstad 
van Ghana. UPCO runt in een sloppenwijk het House of 
Refuge, een centrum waar ouders en kinderen met hun 
problemen terecht kunnen. Er is een bibliotheek en na 
schooltijd (leerlingen gaan een halve dag naar school) 
worden er taallessen gegeven en kunnen de kinderen 
kennismaken met de computer. De DWG heeft de aan-
schaf van goede tweedehands computers mogelijk ge-
maakt. Omdat er in één grote ruimte werd lesgegeven 
werkte dat voor de verschillende groepen nogal versto-
rend. De DWG betaalde het aanbrengen van scheidings-
wanden en ook van nieuwe banken, omdat de kinderen 
voordien op de grond aan lange tafels zaten te werken 
en ze elkaar dus met de benen nogal hinderden. In 2010 
volgde een nieuw verzoek van UPCO. Steeds meer kin-
deren kwamen lopend van ver weg om les te krijgen. Dat leverde gevaarlijke situaties op in het verkeer. Eén kind 
kreeg zelfs een ongeluk. Het plan werd daarom opgevat om in de buurt waar deze kinderen vandaan komen 
een dependance te bouwen. Het ligt vlak bij een lagune en zo nu en dan overstroomt het gebied. Daarom 
moet er zo simpel mogelijk gebouwd worden, een betonnen vloer met daarboven een afdak op palen. Voor de 
najaarsactie 2010 van het Griftland College, waarbij de tweedeklassers de straat op gaan om geld te verdienen 
voor een project van de DWG, werd de dependance van UPCO als doel gekozen. De actie bracht voldoende op 
om het gebouw neer te kunnen zetten. Begin 2011 werd het geld overgemaakt. In juni 2012 zal de directeur 
van UPCO, Gideon Markin, een bezoek aan Nederland brengen. We kijken uit naar zijn komst.

De twee volgende projecten betreffen een ander type scholing. Het gaat hierbij om het aanleren van vaar-
digheden waarmee direct geld kan worden verdiend. In dit geval is dat naaien en borduren. De organisatie 
Women for Women (10-15) in het Vellore district, heeft een driejarig programma ontwikkeld waarin 75 meisjes 
en vrouwen een naaiopleiding krijgen. In 2010 betaalden we het eerste deel daarvan. Uit het verslag blijkt, dat 
de nieuwe naaisters erin geslaagd zijn om in hun dorpen klanten te krijgen voor het verstellen van kleren en 
het naaien van eenvoudige kledingstukken voor vrouwen en kinderen. Lokale mannelijke kleermakers naaien 
de mannenkleding, verstellen doen ze niet. De vrouwen hebben tijdens hun opleiding ook veel informatie ge-
kregen over praktische medische en hygiënische zaken, waarover nog veelonwetendheid heerst. Al met al een 
resultaat dat financiering van de tweede ronde rechtvaardigde. Impulsis betaalde hiervan een derde deel. 

In het Nellore district van Andhra Pradesh werkt de BHARATHI EDUCATIONAL SOCIETY (11-99). In de stad 
Guntur, vlakbij het werkgebied van Bharathi, zijn verschillende kledingateliers gevestigd, die voor de nationale 
en internationale markt werken. De voorgeknipte kledingonderdelen worden ’s ochtends naar de dorpen ge-
bracht, waar thuiswerksters ze in elkaar stikken. ‘s Avonds worden ze gehaald en krijgen de vrouwen hun loon. 
Uit overleg met deze kledingateliers bleek, dat er behoefte is aan nog zeker 1000 nieuwe stiksters.  
Bharathi zag hierin een kans om een aantal met HIV besmette weduwen en jonge ongetrouwde meisjes, die 
een financiële last voor hun ouders vormen, aan werk te helpen. Zij krijgen eerst een naaiopleiding met een 
afsluitend certificaat en worden dan geholpen om met een banklening een naaimachine te kopen. Voor de huur 
en inrichting van het trainingscentrum en aankoop van lesmaterialen werd onze hulp ingeroepen. 
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Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie

Onder het hoofdje ‘medische voorzieningen’ valt de 
kraamkliniek in het Malinese dorp Farabako (11-
25). Deze plaats ligt in een afgelegen gebied en de be-
staande kraamklinieken waren te ver weg om snel te 
kunnen bereiken, zeker ook omdat goede wegen ontbre-
ken. In 2006 heeft de DWG ervoor gezorgd dat er een 
kraamkliniek kon worden gebouwd, die inmiddels door 
de vrouwen uit Farabako en omgeving wordt gebruikt. 
De Nederlandse verloskundige en tevens cultureel antro-
pologe Lianne Holten is direct bij de kliniek betrokken, zij 
gaat elk jaar naar Mali. Ze heeft de plaatselijke ‘birth at-
tendants’ bijgeschoold en houdt de gezondheidssituatie 
van de vrouwen en kinderen in de gaten. De kosten die zij 
maakte voor de reis, aanschaf van medicijnen en derge-
lijke, betaalde ze uit eigen zak. Dat wordt echter moeilij-
ker omdat zij veel tijd steekt in haar promotie (over de rol 
van schaamte in de toegankelijkheid van gezondheids-

zorg voor moeders en hun jonge kinderen). Zij heeft daarom de DWG gevraagd om voor de komende drie jaar een 
bijdrage te leveren voor de aanschaf van medicijnen om de kinderen te ‘ontwormen’, vitaminetabletten te kopen 
e.d. De kliniek is op zich zelfvoorzienend, maar voor onderhoud aan het gebouwtje en de aanschaf van wat nieuw 
instrumentarium is wat extra geld nodig. Het gaat niet om een groot bedrag per jaar. Lianne kwam ons tijdens de 
avond in november persoonlijk verslag doen van haar ervaringen met de vrouwen en kinderen in Farabako.  

Een medisch project van bijzondere aard betreft het ver-
zoek van de Stichting Support Group Luanda Jinja 
(11-33). Deze stichting heeft contact met de missionaris-
sen van Mill Hill, die in het noordoosten van Congo wer-
ken. In de vreselijke burgeroorlog die Congo teisterde 
werden veel, vaak nog jonge, meisjes door soldaten op 
gruwelijke wijze verkracht. Door het fysieke geweld raak-
ten ze verminkt, er ontstonden fistels met incontinentie 
als gevolg. De familie stootte ze uit en ze moeten zich 
maar zien te redden. Sommigen probeerden te overle-
ven in het bos. Een operatie kan veel van de schade her-
stellen. Als de incontinentie wordt opgeheven mogen de 
meisjes ook weer terugkeren bij hun familie en hebben 
ze weer een toekomst. De Stichting Support Group had 
al geld verschaft voor de operatie van 26 meisjes, maar 
er stonden er nog 59 op de wachtlijst. Wij kregen het 
dringende verzoek om geld voor een aantal operaties te 
verstrekken. Hoewel dit soort individuele hulp eigenlijk 
niet helemaal binnen ons beleid past, was het bestuur 
toch dermate aangedaan door het lot van deze meisjes 
dat we besloten een bedrag ter beschikking te stellen. 

In het Thiruvannamalai district in India heeft de or-
ganisatie JRPDO (09-126) een gezondheidsvoorlich-
tingsprogramma geïntroduceerd voor tienerjongens 
en -meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het 
betreft leden van de achtergebleven Malayalisstam die 
weinig weten over medische en hygiënische zaken. Dit 
leidt tot veel onnodige infecties en gevaarlijke situaties 
bij b.v. bevallingen. Over seksueel overdraagbare aan-
doeningen weet de jeugd zeer weinig. Het uitgebreide 
voorlichtingsprogramma neemt drie jaar in beslag en 
maakt onder meer gebruik van ‘peer educators’, die in 

de dorpen als vraagbaak dienen en over geconstateerde problemen met de projectleiding kunnen overleggen. 
Het is een ambitieus programma, dat in 2010 van start ging. Het verslag over het eerste jaar, met bijgevoegd 
een voorlichtingsboekje dat aan duidelijkheid inzake seksuele kwesties niets te wensen overlaat, gaf ons veel 
informatie over de resultaten die al tot stand waren gebracht. We besloten daarop ook het tweede jaar te finan-
cieren, wat mede door een bijdrage van Impulsis mogelijk werd gemaakt.  
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Bij het onderwerp sanitatie hoort de aanleg van waterputten. Dit jaar betrof het twee projecten. 
Ten eerste het project van SEED Samburu (10-57) in het noorden van Kenia. Het bestaan van het Samburu volk 
draait voornamelijk om hun vee: koeien, schapen, geiten en kamelen. Ze leven van de melk, vlees wordt niet vaak 
gegeten. Omdat de droogte de laatste jaren veel vaker toeslaat dan normaal begint men in te zien, dat volledige 
afhankelijkheid van vee niet meer mogelijk is. De uit Soest afkomstige Miriam Winkel woont en werkt al een 
aantal jaren in dit gebied en zet zich sterk in voor de ontwikkeling van de Samburu. Nadruk op onderwijs is erg 
belangrijk. Het gaan verbouwen van bonen en andere gewassen is goed voor de gezondheid en vermindert de 
nadruk op het hebben van vee. De watervoorziening is minimaal. De meeste Samburu gebruiken vervuild water 
uit plassen en riviertjes. Het vee drinkt daar ook. De hygiëne is slecht en de mensen lijden aan allerlei infecties. 
Bovendien kost het halen van water veel tijd, zeker in de droge periode. Daardoor kunnen kinderen niet naar 
school en blijft er voor de volwassenen weinig tijd over om andere activiteiten te ontplooien. De stichting SEED 
Samburu ontwikkelde het plan om een aantal waterputten aan te leggen. Na uitgebreid hydrologisch onderzoek 
en het verkrijgen van de nodige vergunningen is men uiteindelijk in oktober met het boren begonnen. De Derde 
Wereldgroep Soest droeg ook een steentje bij in de aanleg van de putten. De opbrengst van de voorjaars giro-
actie, gecombineerd met een gift van The Surgeonfish Charity, leverde een mooie bijdrage op. 

Het tweede waterputproject was veel kleiner. Het betrof 
de aanleg van een waterput in een klein Indiaas dorp 
op het platteland, Vada Puzhuthiyur. De oude put was 
dichtgeslibd en door veranderde ondergrondse water-
lopen niet meer bruikbaar. De organisatie SEED Trust 
(10-132) had al eerder met hulp van de DWG een put 
laten slaan in een ander dorp in hun werkgebied. De 
aanleg van een dergelijke put is niet al te duur omdat 
er niet zo diep hoeft te worden geboord en India een 
goedkoper land is dan b.v. Kenia. Een dorpscomité be-
heert de put en is verantwoordelijk voor het onderhoud. 
Dit wordt betaald uit de kleine maandelijkse bijdrage die 
de bewoners moeten betalen voor het tappen van het 
water. De jarige Wereldwinkel Soest betaalde deze put.

Een bijzonder project voor 2012, de Charles Lwangaschool in Kampala

In 2011 kwamen we in contact met de heer Paul van 
Gool, werkzaam als Project Officer Infrastructure bij de 
EU Delegatie in Kampala, hoofdstad van Oeganda. Hij 
legde ons een project voor dat hem na aan het hart ligt 
en waarvoor hij graag fondsen wilde werven. Hij was 
in contact gekomen met Charles Matovu, die uit eigen 
middelen een schooltje had gebouwd op grond die tot 
zijn familie behoort. De school ligt in de sloppenwijk 
Katwe van Kampala. De overheid garandeert weliswaar 
basisonderwijs voor alle kinderen, maar omdat de ou-
ders in een wijk als Katwe de kosten voor leermiddelen, 
schooluniformen en vervoer naar school niet kunnen be-
talen, zwerven de kinderen op straat rond en glijden af 
naar drugs en criminaliteit. Om aan deze uitzichtloze situatie wat te doen heeft Charles Matovu, die zich vanuit 
een moeilijke jeugd zelf omhoog heeft gewerkt, samen met mensen uit de wijk, dat schooltje gebouwd. De 
school is vernoemd naar Charles Lwanga, een Oegandese martelaar. Uit eigen middelen en met bijdragen van 
ouders die wel wat kunnen betalen, houdt hij de school draaiende. Er zijn twee vrijwillige en twee betaalde leer-
krachten. In het huidige gebouwtje is slechts ruimte voor vier klassen en in één lokaal is een crèche ingericht. 
Het terrein is te klein voor uitbreiding van het gebouw, terwijl de fundering van de school te zwak is om er een 
verdieping op te zetten. Men wil nu op een ander terrein een nieuw gebouw neerzetten dat uit tien lokalen en 
een kleuterschool/crèche zal bestaan. Het oude gebouw wordt dan ingericht als gezondheidskliniek. Onderwijs 
in een nieuw gebouw wordt ook aantrekkelijker voor ouders die het wel kunnen betalen.
Het plan kost al met al ongeveer € 24.000,-. In eerste instantie dachten we niet dat we hier veel mee zouden 
kunnen doen. Gaandeweg bleken er echter, deels onverwachte, financieringsmogelijkheden op te duiken (zie 
ook H.5). De onverwachte subsidie van de St. Niemeijer Fonds, de bijdrage van het bedrijf Arthur en Wille-
mijn, de erfenis van mevr. Otten-van Hees en de opbrengst van de Griftland-actie brachten al een bedrag van  
€ 16.000,- bij elkaar. Samen met de bijdrage van Impulsis komen we op de benodigde € 24.000,-. De plannen 
in Oeganda worden nu nader uitgewerkt en Paul van Gool houdt van nabij de vinger aan de pols. We hopen 
dit project in 2012 te realiseren. 
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4 VISIE OP 2012
 
In de media verschijnen de laatste tijd vaak kritisch 
getinte artikelen over ontwikkelingssamenwerking. 
In de  NRC van 3 december 2011 werd onder de kop 
‘Ontwikkelingssamenwerking is iets van de vorige 
eeuw’ de pittige conclusie getrokken dat “.... voor 
de derde wereld is westerse hulp net zo verleden 
tijd als mannen op klompen”. Volgens de schrijver 
van dit artikel, diplomaat Robbert van Lanschot, zou 
met name in Afrika, waar het leeuwendeel van de 
Nederlandse hulp naartoe gaat, deze ontwikkelings-
steun een non-issue zijn geworden. In het nieuwe, 
dynamische, snel globaliserende Afrika richt men 
zich steeds meer op Azië. En dan gaat het niet over 
hulp maar over business. In verschillende landen zijn 
mooie groeicijfers te zien. Portugal klopte zelfs bij 
zijn voormalige kolonie Angola aan voor financiële 
steun.

De Franse ontwikkelingseconome Esther Duflo liet 
samen met collega Abhijit Banerjee het boek ‘Arm 
& Kansrijk’ (uit het Engels vertaald) verschijnen. 
Daarin doet ze verslag van haar onderzoek naar de 
effectiviteit van ontwikkelingshulp. Wat werkt er in 
de praktijk nu wel en wat niet, is haar vraag. Ze stelt, 
dat arme mensen en hun problemen vaak te simpel 
worden voorgesteld, waardoor zij anders handelen 
dan er bij het bedenken van het projectplan wordt 
gedacht. Zij pleit voor het opzetten van experimen-
ten om te kunnen achterhalen wat de meest effi-
ciënte manier van hulpverstrekking is. 

In ons eigen land ligt de overheidsbijdrage aan ont-
wikkelingsamenwerking inmiddels ook onder vuur. 
Sommigen willen deze helemaal afschaffen. Ande-
ren willen alleen een aanpassing van het budget of 
helemaal geen verandering. Feit is dat de overheid, 
gezien de noodzaak tot bezuiniging, behoorlijk heeft 
gekort op de budgetten van de medefinancierings-
organisaties. Tot onze vreugde werd in 2011 nog 
wel  een aanvraag bij Impulsis, initiatief van ICCO, 
Kerk in Actie en Edukans, gehonoreerd.  

Het wordt in de toekomst echter moeilijker om een 
bijdrage te krijgen van deze organisatie.
Ten eerste is het aantal landen waarop men zich 
richt teruggebracht tot 37. Daarnaast focust men 
zich per land op één of enkele thema’s, zoals onder-
wijs, gezondheid, water/sanitatie, voedselzekerheid, 
duurzame economische ontwikkeling en klimaat. 
De aanvraag moet zowel bij land als thema passen. 
Daarnaast is de maximale toe te kennen bijdrage te-
ruggebracht van de helft tot eenderde van het be-
nodigde bedrag. 

Wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor ons 
werk? In ieder geval dat ook wij kritisch moeten kij-
ken naar het effect van onze steun. Dit werd natuur-
lijk altijd al gedaan, maar een extra focus op effecti-
viteit is niet verkeerd. In de praktijk is het echter niet 
bij alle projecten mogelijk om precies na te gaan wat 
de resultaten zijn van de interventie. Een schooltje 
bouwen of een waterput slaan zijn duidelijke zaken, 
maar de effecten van gezondheidsvoorlichting laten 
zich moeilijk direct omzetten in harde cijfers over 
minder besmettingen en ziektes.

Hierbij sluit het onlangs opgerichte facebook-achtig 
netwerk, genaamd MyWorld.nl, aan, dat gericht is 
op particuliere initiatieven op het gebied van ont-
wikkelingssamenwerking. De Nationale Commissie 
voor Internationale Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling, NCDO, ontwikkelde, samen met on-
der meer Cordaid, Wilde Ganzen en Oxfam Novib, 
deze site. Bevlogen particulieren die een project op 
willen zetten kunnen nu rijkelijk putten uit de erva-
ring van anderen en meer kennis opdoen over de 
regio waar ze willen werken. Op die manier kunnen 
ook beginnersfouten en altijd opdoemende valkuilen 
beter worden vermeden. Maar ook de ‘grote’ clubs 
moeten op deze site actief worden en hun kennis en 
ervaring delen. 

De Derde Wereldgroep Soest heeft al bijna 29 jaar 
ervaring op het gebied van kleinschalige ontwik-
kelingshulp. Het uitwisselen van kennis en ervaring 
met kleine organisaties zoals de onze kan het werk 
alleen maar beter maken. 
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5 FINANCIËN

Het jaar 2011 was in financieel opzicht buitengewoon 
gunstig voor de Derde Wereldgroep Soest. De bijdra-
gen van onze donateurs en giftgevers bleven heel goed 
op peil, waarvoor wij ook op deze plek onze grote 
dank willen uitspreken. Hun giften bewijzen dat we op 
draagvlak in de Soester samenleving kunnen rekenen 
en op basis daarvan zijn andere fondsverstrekkers be-
reid ons werk te steunen. 

In de eerste plaats willen wij daarbij de Gemeente 
Soest noemen, die  in 2011 al voor de 24ste keer ons 
een aanzienlijke bijdrage toekende. Voor deze conse-
quente ondersteuning zijn we de gemeenteraad en het 
College van B. en W. zeer erkentelijk. De samenwerking 
met Betty Krook, onze ‘verbindingsofficier’ bij de ge-
meente, was als vanouds weer uitstekend. 

Ook vanuit de gemeente geïnitieerd is de Operatie 
Zandloper. Dit jaar zijn in totaal zeven klassen van 
vijf basisscholen bezig geweest met het opschonen van 
stuifzanden in de Soester Duinen. Per klas verdienden ze 
daarmee € 150,-. De opbrengst werd dit jaar bestemd 
voor schoolbanken voor een technische school in Mali. 

Een andere belangrijke inkomstenbron is de actie die 
de tweedeklassers van het Griftland College houden 
voor een van onze projecten. Zowel voor het Griftland 
College als voor de Derde Wereldgroep Soest is deze 
actie uitgegroeid tot een zeer waardevolle jaarlijkse 
traditie. Dit jaar bracht de actie ruim € 5800,- op, be-
stemd voor de nieuwbouw van de Charles Lwangaschool 
in Kampala, Oeganda. 

Omdat de nieuwbouw van de Charles Lwangaschool 
veel geld gaat kosten, besloot het bestuur een bijdra-
ge van Impulsis te vragen. Gelukkig paste dit project 
binnen de nieuwe richtlijnen die Impulsis, gedwongen 
door de haar opgelegde bezuinigingen, heeft ingesteld. 
Tot onze vreugde werd de aanvraag voor dit project en 
voor nog vijf andere projecten goedgekeurd. We ont-
vingen in totaal € 11.700,-.

De Wereldwinkel Soest schonk ons, ter gelegenheid 
van haar 20-jarig bestaan, een bedrag van € 800,-, te 
besteden aan de aanleg van een waterput in India. 

De kledingwinkel Arthur en Willemijn doneerde 
ter gelegenheid van de opening van hun nieuwe zaak 
in het voormalig hoofdpostkantoor, een bedrag van  
€ 1050,-. Wethouder Van Berkel, die de opening ver-
richte, had ons bij deze giftgever aanbevolen. 

The Surgeonfish Charity, is een goede-doelen or-
ganisatie, die verbonden is aan The Surgical Company 
Group. Dit bedrijf is distributeur van medische produc-
ten. We kwamen in contact met dit bedrijf via onze 
voorzitter, die er werkzaam is. Tot ons genoegen moch-
ten we een aanvraag indienen voor maximaal € 2000,-. 
We besloten het waterputtenproject in Kenia van SEED 
Samburu (10-57) voor te dragen. Mede dankzij de uit-
gebreide informatie die Miriam Winkel ons toestuurde, 
konden wij de aanvraag  goed onderbouwen en werd 
deze ook goedgekeurd.

Via Mr. L. Davina, een goede bekende van de Derde 
Wereldgroep Soest, kwamen we in contact met de 
Stichting Niemeijer Fonds, waarvan hij voorzitter is. 
Deze stichting houdt zich primair bezig met de onder-
steuning van jonge, beginnende kunstenaars, maar on-
dersteunt in bredere zin ook charitatieve, algemeen nut 
beogende instellingen. Wij mochten een project onder 
de aandacht van het bestuur brengen en kozen voor de 
Charles Lwangaschool. Tot onze aangename verrassing 
werd ons een subsidie toegekend van € 5000,- voor 
zowel 2011 als 2012! Deze bedragen kunnen we naar 
eigen inzicht besteden.

Tegen het eind van het jaar werden we benaderd door 
de heer H. van Hees, die executeur-testamentair  was 
van zijn tante, mevrouw A.Otten-van Hees. Zij had 
in haar testament bepaald, dat een deel van haar erfe-
nis bestemd moest worden voor ontwikkelingswerk. De 
heer Van Hees koos de Derde Wereldgroep Soest uit om 
de schenking van zijn tante, groot € 4283,-, in de geest 
van haar bedoelingen te besteden. 

De Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Soest 
schonk ons de opbrengst van de collectes over 2010, 
een bedrag van € 216,70.

Ten slotte ontvingen we een geoormerkte gift voor 
de Chawama Cobetschool in Zambia (11-105). Klaus 
Broersma, vergezeld door ons bestuurslid Annemarieke, 
bracht voor zijn werk een bezoek aan Zambia. Annema-
rieke nam de gelegenheid te baat om de Cobetschool, 
die wij in 2003 hadden gesteund, te bezoeken. Een 
en ander resulteerde in het verzoek om een bijdrage 
te leveren voor de vervanging van kapotte dakplaten. 
Uit het budget van Klaus bleef een bedrag over van  
€ 1000,-, dat bestemd werd voor de school. 

Al deze bijzondere giften leverden, samen met de an-
dere inkomsten, het recordbedrag op van € 56.529,-. 
Uit deze inkomsten hebben we ook dit jaar weer 
18 projecten kunnen financieren en we hebben een 
groot bedrag gereserveerd voor de nieuwbouw van 
de Charles Lwangaschool. 

We willen alle individuele giftgevers, organisa-
ties en stichtingsbesturen die ons gesteund heb-
ben heel hartelijk bedanken voor hun bijdragen 
en voor het vertrouwen dat zij in ons stellen in-
zake de besteding van het geld.

Tenslotte willen we hier opnieuw vermelden, dat de 
Stichting Derde Wereldgroep Soest is erkend als Alge-
meen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dit houdt in, dat 
giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor 
degenen voor wie de boven- of onderdrempel bij de 
aftrekbaarheid een rol speelt, kan een notariële schen-
king een oplossing bieden. Daarbij wordt gedurende 
vijf jaar een vast bedrag per jaar geschonken en daar-
voor gelden dan geen drempels. Voor inlichtingen kunt 
u contact opnemen met onze penningmeester 
Erica Hoksbergen, tel. 035-6018069 of 
dwgsoest@hotmail.com
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6 BESTUURSACTIVITEITEN

Op 25 januari vertegenwoordigden Ans Mann en 
Theo Sluis de DWG bij het bezoek aan De Achtbaan, 
De Bron, de Prins Willem-Alexanderschool en De 
Startbaan in Soesterberg, waarbij de cheques van 
de Zandloperactie werden overhandigd. Ans was 
gelukkig bereid gevonden in te springen omdat 
alle bestuursleden dwingende verplichtingen elders 
hadden. Van de bezochte scholen hadden vijf klas-
sen meegedaan, en van de Insingerschool nog eens 
twee. 

Op 4 maart genoten het bestuur en de ondersteu-
nende leden, samen met hun partners, van een ge-
zamenlijke maaltijd in restaurant China. Uiteraard 
op eigen kosten. Het is prettig dat eenmaal per jaar 
alle mensen, die zich inzetten voor het werk van de 
DWG, elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten.

Op 29 april was een aantal bestuursleden aanwe-
zig bij de afscheidsreceptie van onze oud-voorzitter 
Ans Mann. Zij nam, na jarenlang fractievoorzitter 
van GroenLinks te zijn geweest, afscheid van de Ge-
meenteraad. Ter felicitatie voor het ontvangen van 
een Koninklijke Onderscheiding boden we haar een 
fraai boeket met oranje lint aan en een door Leo 
Weusten getekend boeket met lint en de tekst: Een 
lintje voor onze Ans...? Op zijn minst een lint!!!

Op 7 mei waren verschillende bestuursleden en 
partners aanwezig bij de viering van het 20-jarige 
bestaan van de Wereldwinkel Soest en tevens her-
opening van de vernieuwde winkel. Ter gelegenheid 
van dit heugelijke feit werd een loterij georgani-
seerd, waarvan de opbrengst bestemd werd voor de 
aanleg van een waterput in het Zuid-Indiase dorpje 
Vada Puzhuthiyr (10-132). De penningmeester licht-
te het project toe aan het verzamelde publiek en 
er werd een flyer over het project uitgedeeld aan 
klanten van de winkel. Samen met een bijdrage van 
de Wereldwinkel werd het benodigde bedrag van € 
800,- bijeen gebracht. 

Op 14 mei trokken vele (oud) bestuursleden en hun 
partners naar de Rembrandtkapel om de tachtigste 
verjaardag van Leo Weusten, samen met familie en 
vrienden, te vieren. Leo is al sinds 1994 lid van ons 
bestuur en heeft zich in de afgelopen jaren met hart 
en ziel aan het werk van de DWG gewijd. Bovendien 
is hij een zeer aimabel mens. De penningmeester 
sprak de nog immer kwieke ‘bejaarde’ toe en over-
handigde hem, namens het bestuur, een fraai foto-
boek. 

Op 24 mei bezochten Henk van Leeuwen en Geert 
Valewink, bestuursleden van de Stichting Steun 
Muelle de los Bueyes, onze vergadering. Henk van 
Leeuwen woont en werkt al 16 jaar in Nicaragua en 
zet zich daar in voor het verstrekken van leermid-
delen en onderwijsmaterialen aan kleuter- en basis-
scholen. Op bezoek in Nederland wilde hij graag 
de DWG, die zijn project een aantal malen heeft 
gesteund, verslag doen van de stand van zaken in 
Nicaragua. 

Op 19 september waren verschillende bestuursle-
den aanwezig bij de begrafenis van Eit Algra. Eit, 
oud-wiskundeleraar aan het Griftland College, was 
een markante persoonlijkheid, die door zijn vele 
maatschappelijke activiteiten bekend en geliefd was 
in Soest. Eit was een trouwe donateur van de DWG 
Soest en schreef voor de jubileumbrochure in 2008 
het pakkende gedicht ‘Maar toch...’.

Op 14 oktober verzamelden zich een aantal be-
stuursleden in de aula van het Griftland College om, 
samen met de leerlingen van de tweede klassen, ge-
spannen af te wachten wat de opbrengst van hun 
‘straatacties’ zou zijn. Als vanouds waren zij goed 
voorbereid door hun klassementoren en hadden ze 
allerlei ludieke en inventieve acties bedacht om de 
voorbijgangers maar zoveel mogelijk geld ‘uit de zak 
te kloppen’. Het resultaat was ook dit keer weer fan-
tastisch. Er werd ruim € 5.800,- opgehaald voor de 
bouw van de Charles Lwanga school in een sloppen-
wijk van Kampala, hoofdstad van Oeganda (11-51). 

Op 18 november organiseerden we de jaarlijkse 
ontmoetingsavond. In hoofdstuk 7 daarover meer. 

Op 14 december bracht Auke Idzenga, leider van 
de AID Foundation in de Filippijnen ons een be-
zoek. 
Hij deelde trots mee, dat zijn organisatie de pres-
tigieuze Ramon Magsaysay Award heeft gekregen, 
de Aziatische tegenhanger van de Nobelprijs! Voor 
het baanbrekende ontwerpen, vervaardigen, instal-
leren en promoten van het Rampomp systeem, dat 
de kracht van stromend water gebruikt om water 
omhoog de bergen in te brengen. Dus zonder ge-
bruik van elektriciteit, dieselolie of welke brandstof 
dan ook. AIDFI heeft dit ecologisch duurzame sy-
steem inmiddels ook internationaal op de kaart ge-
zet. In de Filippijnen is er ook steeds meer belang-
stelling voor en met hulp van overheden en andere 
organisaties breidt het aantal aangelegde systemen 
zich fors uit. 
We zullen binnenkort nog wel meer van Auke horen.
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Een van onze belangrijkste activiteiten op het ge-
bied van voorlichting is het organiseren van een 
jaarlijkse ontmoetingsavond voor donateurs en be-
langstellenden. Deze avond geeft de mogelijkheid 
om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wis-
selen over ontwikkelingswerk in het algemeen en de 
projecthulp van de DWG in het bijzonder. Omdat 
de voorbereiding van deze bijeenkomst veel werk 
met zich meebrengt, overwogen we aanvankelijk 
om maar eens een jaar over te slaan. Het bleek ons 
echter dat de bezoekers dit jaarlijkse gebeuren toch 
wel zeer op prijs stellen.
Op 18 november organiseerden we daarom een 
avond, als vanouds in het Griftland College.

Afdelingsdirecteur Rob Duit overhandigde ons de 
cheque van de leerlingenactie voor Oeganda, die 
uiteraard met vreugde werd aanvaard. Vervolgens 
nam Lianne Holten, verloskundige en cultureel an-
tropologe, het woord. Uit de eerste hand schetste 
zij het zware leven van vrouwen op het Malinese 
platteland. De kraamkliniek, die mede met geld van 
de DWG werd opgericht in Farabako (11-25), is hard 
nodig om vrouwen op een veilige manier te laten 
bevallen. Lianne bezoekt de kliniek elk jaar en zorgt 
voor basismedicijnen en instrumenten.  

De na de pauze getoonde documentaire ‘Een os voor 
een baby’ had een vergelijkbaar thema: de absolute 
noodzaak voor Ethiopische vrouwen om kinderen te 
krijgen en de ellende die ze ondervinden als het niet 
lukt. De bezoekers waren zeer onder de indruk van 
het verhaal.

De Wereldwinkel was met een kraam aanwezig en er 
werden allerlei voorwerpen uit Afrika, die de DWG in 
de loop der jaren had verzameld voor de voorlichting 
op scholen, tegen elk aannemelijk bod verkocht. Er 
was een fototentoonstelling van de kraamkliniek in 
Mali en de Charles Lwanga school in Kampala. Inge 
Hogenbijl, antropologe en donateur van de DWG, 
had een fraaie fototentoonstelling over de Dayak in 
Kalimantan, het vroegere Borneo, ingericht. Tevens 
verkocht zij haar bijzondere foto-kunstkaarten ten 
bate van de DWG. 

De bekende djembéleraar Mandingo Victor was 
met wel zeven van zijn leerlingen aangetreden om 
de avond met opzwepende muzikale ritmes te om- 
lijsten.
Al met al een succes voor de voorbereidingscommis-
sie die veel werk in deze avond had gestoken. 

Een belangrijke informatiebron voor het publiek in 
Soest, maar ook voor (toekomstige) projectpartners 
is onze website www.derdewereldgroepsoest.nl. 
Projectaanvragers kunnen op de site in het Neder-
lands, Engels en Frans de richtlijnen vinden voor hun 
aanvraag. Het jaarverslag, berichten in de media die 
met de DWG te maken hebben en interessante in-
formatie over bepaalde projecten worden op de site 
geplaatst. 

Het jaarverslag, dat naar ongeveer 500 vrienden en 
relaties van de DWG wordt gestuurd, is een belang-
rijk communicatiemiddel. Alle activiteiten van het 
afgelopen jaar passeren de revue en alle projecten 
die dat jaar gesteund werden, komen uitvoerig aan 
bod. 

Acties op scholen, zoals de najaarsactie van het 
Griftland College en de Operatie Zandloper, bren-
gen leerlingen in contact met het werk van de DWG. 
Aan de hand van een concreet project krijgen ze in-
formatie over de moeilijke leefsituatie van kinderen 
en volwassenen, elders in de wereld. De ervaring, 
iets voor anderen te kunnen doen, is een belangrijk 
aspect van acties op scholen. We hopen, dat deze 
ervaring de basis legt voor toekomstige interesse 
voor ontwikkelingssamenwerking. 

7 VOORLICHTING EN PUBLICITEIT
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JAARREKENING 2011

Inkomsten € Uitgaven €

Donaties 5.984,30 SNEGAM India 950,00
Giften 17.502,70 SPECT India 950,00
Giro-actie 2.174,50 
Griftland College   5.830,99 SWEET India 1.000,00
Zandloperactie 1.050,00 VOC Rur. Developm. Centre India 2.900,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00 PSYS India 2.000,00
Impulsis 11.700,00 IRWED India 1.600,00
Rente 134,43 NETHRA India 1.850,00
  
  RURAL REC. SOC. India 1.500,00
  RASHTRIYA Sarvangin India 1.000,00
  WOMEN for WOMEN India 1.600,00

  UPCO Ghana 7.500,00
  BHARATHI India 1.600,00
  CHAWAMA COBETSCHOOL Zambia 2.000,00
  JRPDO India 2.900,00

  SEED SAMBURU Kenia 4.100,00
  SEED TRUST India     800,00
  FARABAKO Mali     750,00
  St. SUPPORT LUANDA  JINJA Congo     800,00

  Directe bankkosten   609,81

  Totaal besteed aan projecthulp           36.409,81

  Voorlichting  990,67
  Uitvoeringskosten     554,27

Subtotaal             56.529,92 Subtotaal  37.954,75

Saldi per 01-01-2011  Saldi per 31-12-2011

ING 1.638,76 ING 1.121,60
Rabobank 4.779,20 Rabobank 437,10
Spaarrek. 6.217,53 Spaarrek. 29.651,96

 12.635,49   31.210,66

Gen. Totaal             69.165,41 Gen. Totaal  69.165,41

BEGROTING 2012
 
Inkomsten € Uitgaven  €

Donaties/giften/acties 24.000,00 Nieuwe projecten  34.000,00
Bijdrage gem. Soest 12.153,00 Reservering Charles Lwangaschool              24.000,00
Rente 130,00

  Totaal projecten  58.000,00

  Voorlichting  1.000,00
  Uitvoeringskosten  1.000,00

Subtotaal             36.283,00 Subtotaal  60.000,00

Saldototaal 01-01-12 31.210,66 Saldototaal 31-12-2012  7.493,66

Gen. Totaal             67.493,66 Gen. Totaal    67.493,66



Jaarverslag 2011 Derde Wereldgroep Soest  17

De DWG in de MEDIA

Soester Courant 
26 januari 2011

Soester Courant 
19 januari 2011

Sponsor van de DWG
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Soester Courant 
20 april 2011

Onze oud-voorzitter
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Soester Courant 
27 april 2011

Soester Courant 
11 mei 2011
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Soester Courant 
22 juni 2011

Soester Courant  op ‘t Hoogt
21 september 2011

Baarnse Courant 
17-10-2011
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Soester Courant 
19 oktober 2011

Soester Courant 
12 oktober 2011

Soester Courant 
19 oktober 2011
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Soester Courant  9-11-2011
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SoestNu 
16 november 2011
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