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Voorwoord
Stichting Wees een Kans is sinds 2006 actief en ondersteunt 
voornamelijk projecten in Oost-Afrika. Daarnaast ondersteunen we 
een aantal projecten in Nederland en andere delen van de wereld, 
maar hier ligt niet onze focus. Alle projecten dienen te vallen binnen 
de doelstelling van onze stichting. In dit jaarverslag vindt u een 
overzicht van de activiteiten, donaties en aanpak van Stichting Wees 
een Kans in het jaar 2018.

Doel van Stichting Wees een Kans
Stichting.Wees.een.Kans.wil.het.leven.van.duizenden.hulpbehoevende.mensen.positief.beïnvloeden,.zodat.er.
weer.vreugde,.geluk.en.hoop.ontstaat.bij.mensen.voor.wie.dit.anders.waarschijnlijk.niet.mogelijk.was.geweest..
Het.streven.is.om.de.stichting.voor.een.zeer.lange.termijn.in.stand.te.houden.

Onze missie 
We.willen.kansen.bieden.aan.kansarmen,.met.als.doel:.duurzame.armoedebestrijding.en.het.verschaffen.van.
levensvreugde..Hiervoor.hebben.we.3.zogenoemde.focuslanden.gekozen:.Ethiopië,.Tanzania.en.Oeganda..In.
deze.landen.bieden.we.ondersteuning.met.de.achterliggende.waarden:.liefde,.respect.en.vertrouwen.

Onze strategie
De.afgelopen.jaren.is.veel.nagedacht.over.de.conceptuele.aanpak.voor.het.doen.van.donaties..Het.doel.hiervan.
is.ervoor.te.zorgen.dat.de.donaties,.gericht.en.met.zoveel.mogelijk.impact,.aangewend.worden.om.uiteindelijk.
kansarmen.een.toekomst.te.bieden..

In.de.eerste.jaren.hebben.we.veel.samengewerkt.met.gerenommeerde.stichtingen.die.ervaring.hebben.in.
het.werkveld..Momenteel.verleggen.we.onze.aandacht.meer.en.meer.naar.het.rechtstreeks.ondersteunen.
van.projecten.in.de.focuslanden..Het.bestuur.van.Stichting.Wees.een.Kans.is.ervan.overtuigd.geraakt.dat.een.
integrale.gebiedsaanpak.een.voorwaarde.is.voor.duurzame.ontwikkeling..Hierbij.gebruiken.we.een.model.dat.
uitgaat.van.4.pijlers:.Voeding,.liefde.&.onderdak,.Basisvoorzieningen,.Educatie.en.Economie..Deze.pijlers.moeten.
in.specifieke.geografische.gebieden.parallel.worden.ontwikkeld.om.kansarmen.blijvend.een.goede.toekomst.te.
bieden.

Tot.slot.is.het.bij.het.selecteren.en.ondersteunen.van.projecten.van.groot.belang.om.vanaf.het.begin.al.te..
benadrukken.dat.de.ondersteuning.in.de.toekomst.weer.beëindigd.wordt..Tegen.die.tijd.zullen.de.mensen.
in.het.gebied.in.staat.moeten.zijn.om.de.in.gang.gezette.ontwikkeling.zelf.voort.te.zetten.
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Ontwikkelingen in de afgelopen jaren
Sinds.2006.is.het.beleid.van.onze.stichting.stapsgewijs.doorontwikkeld..Vrij.snel.hebben.we.focus.aangebracht.in.
de.geografische.spreiding.van.de.projecten..Verder.hebben.we.een.bewuste.keuze.gemaakt.om.veel.te.leren.van.
andere.goede-doelen-organisaties..Onze.focus.ligt.nu.op.het.ontwikkelen.van.communities.in.Ethiopië,.Oeganda.
en.Tanzania..Inmiddels.zijn.we.ook.gegroeid.in.het.denken.over.een.conceptuele.aanpak.

Vorig.jaar.vertelden.we.over.Greening.for.Life..Deze.–.mede.door.ons.opgerichte.–.stichting.gaat.uit.van.de.
methode.Pachamama.Raymi..We.willen.deze.aanpak.verder.stimuleren,.omdat.we.overtuigd.zijn.geraakt.van.het.
enorme.succes.en.wat.dit.voor.vele.kansarmen.kan.gaan.betekenen..Helaas.is.de.ontwikkeling.in.2018.en.in.2019.
tot.nu.toe.nog.niet.zo.gegaan.als.we.hadden.gehoopt.maar.we.hebben.er.nog.steeds.veel.vertrouwen.in.dat.we.
in.het.komend.jaar.wel.de.gewenste.stappen.kunnen.zetten..Vanaf.de.start.van.Stichting.Wees.een.Kans.in.2006.
is.het.al.onze.wens.geweest.om.tot.een.onderscheidend.concept.te.komen..Als.bestuur.hopen.we.deze.aanpak.
verder.te.kunnen.laten.groeien..Om.op.deze.manier.het.leven.van.vele.kansarmen.te.helpen.opbloeien..In.2019.
zullen.we.proberen.het.eventuele.franchisemodel.verder.te.ontwikkelen.en.dit.langzaam.te.implementeren..
Onze.uiteindelijke.visie:.grootschalig.investeren.in.projecten.en.organisaties.die.op.deze.manier.gaan.werken..
Met.als.doel,.zoals.genoemd:.vele.kansarmen.weer.kansen.te.bieden.

Olievlekwerking
Het.bestuur.streeft.ernaar.om.ook.andere.organisaties.en.personen.enthousiast.te.maken.voor.duurzaam.ontwik-
kelingswerk.en.is.bereid.fondsen.ter.beschikking.te.stellen.om.dit.te.realiseren.

Overzicht projecten en donaties
In.dit.verslag.vindt.u.een.overzicht.van.de.resultaten.die.in.2018.zijn.bereikt.met.behulp.van.de.donaties.van.
Stichting.Wees.een.Kans.................................................................................................................................
We.geven.ook.dit.jaar.een.aantal.goede-doelen-stichtingen,.waarmee.we.in.2018.hebben.samengewerkt,.de.
gelegenheid.om.iets.te.vertellen.over.zichzelf.en.wat.zij.met.de.donatie.van.Stichting.Wees.een.Kans.hebben.
kunnen.realiseren.
De.stichtingen.die.op.deze.wijze.aan.dit.jaarverslag.hebben.meegewerkt,.willen.we.hiervoor.hartelijk.bedanken.

Daarnaast.willen.we.alle.gesteunde.stichtingen.bedanken.voor.al.hun.energie.en.hulp.ter.plaatse,.aan.zoveel.
hulpbehoevende.mensen..Als.stichting.spreken.wij.hier.onze.grote.waardering.voor.uit.

Veel leesplezier!
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World Vision verandert 

de levens van kinderen  
in Tanzania
World Vision gelooft dat ieder mens, ieder kind, waardevol en krachtig 
is. Soms zorgen de omstandigheden ervoor dat iemand geen kansen 
krijgt om tot bloei te komen. Daarom zijn we erg dankbaar voor de 
samenwerking met Stichting Wees een Kans. Hierdoor konden we 
de levens van duizenden kinderen in Tanzania blijvend veranderen. 
Zij hebben nu een kans op een betere toekomst. Een kans die ze met 
beide handen aangrijpen! 
World.Vision.werkt.in.nauwe.samenwerking.met.lokale.en.internationale.organisaties..Zonder.te.kijken.naar.geloof,.
ras.of.politieke.voorkeur.pakken.wij.de.hoofdoorzaken.van.armoede.aan..Het.werkt:.wereldwijd.hebben.we.de.
levens.van.200.miljoen.kwetsbare.kinderen.blijvend.veranderd..Iedere.60.seconden.krijgt.1.gezin.water,.wordt.1.
hongerig.kind.gevoed.en.krijgt.1.gezin.de.middelen.om.armoede.voorgoed.te.verslaan..Onze.wens.voor.ieder.kind:.
een.leven.dat.helemaal.tot.bloei.komt..Ons.gebed.voor.ieder.hart:.de.wil.om.dit.waar.te.maken.

Kansen in Tanzania
Een.van.de.gebieden.in.Tanzania.waar.we.werken,.is.Isanga..Hier.zorgen.
we.voor.kansen.door.bij.te.dragen.aan.beter.onderwijs.en.toegang.tot.
gezondheidszorg.in.de.dorpen..Daarnaast.werken.we.aan.economische.
ontwikkeling.door.het.opzetten.van.spaargroepen.in.de.dorpen,.het.
bevorderen.van.duurzame.landbouw.én.toegang.tot.water-.en.sanitaire.
voorzieningen..We.willen.de.stem.van.kinderen.zélf.horen.en.samen.
met.de.lokale.overheid.werken.we.aan.een.veilige.omgeving..Door.de.
kinderen.in.Isanga.hierbij.te.betrekken.en.te.beschermen,.geven.we.
hen.een.hoopvolle.toekomst..Na.een.vastgestelde.periode.van.samen.
optrekken,.verlaten.wij.het.gebied..Omdat.we.weten.en.geloven.dat.ze.
het.dan.zonder.ons.kunnen,.op.eigen.kracht..
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Resultaten 2018
We.zijn.dankbaar.dat.Stichting.Wees.een.Kans.al.sinds.
2012.bij.Isanga.betrokken.is..Dankzij.hun.bijdrage.van.
€.75.000,-.hebben.we.in.2018.de.levens.van.duizenden.
kinderen.in.Isanga.blijvend.veranderd..We.geven.
graag.enkele.voorbeelden.van.wat.we.in.2018.hebben.
kunnen.doen:

•. .Bij.de.basisschool.in.Mwanundi.hebben.we.8.
nieuwe.latrines.gebouwd.voor.486.kinderen.en.
we.voerden.een.campagne.rondom.het.belang.
van.handen.wassen..Ook.kregen.meer.dan.5.000.
gezinnen.hun.eigen.latrine..Dit.is.een.belangrijke.
stap.vooruit,.omdat.het.de.algehele.hygiëne.bevor-
dert.en.er.zo.minder.kinderen.diarree.krijgen.

•. .Er.zijn.in.diverse.dorpen.6.nieuwe.waterputten.
geslagen..Lokale.bewoners.richtten.een.waterco-
mité.op..Zij.kregen.een.opleiding.voor.het.onder-
houden.van.de.pompen.en.het.genereren.van.
lokale.fondsen.voor.pomp-.en.waterbeheer..

•. .Dankzij.het.actieve.voorlichtingsprogramma.voor.
vrouwen,.ondergingen.meer.dan.1.000.vrouwen.

een.vrijwillige.hiv-.en.aidstest..Ook.werden.zwan-
gere.vrouwen.gestimuleerd.om.te.bevallen.in.de.
kliniek,.onder.begeleiding.van.geschoolde.mede-
werkers.

•. .Er.zijn.35.nieuwe.boeren-spaargroepen.opgezet.
met.in.totaal.525.leden..Door.de.extra.inkomsten.
die.de.gezinnen.genereerden.met.behulp.van.het.
spaarsysteem,.kregen.kinderen.schoolmaterialen.
en.was.er.geld.voor.gezondheidszorg..In.totaal.zijn.
er.in.Isanga.nu.138.spaargroepen.die.in.totaal.ruim.
$59.000.bij.elkaar.hebben.gespaard.

•. .62.kwetsbare.jongeren.kregen.een.vakopleiding.
om.zelfstandig.inkomsten.te.genereren..Naast.de.
vakopleiding.worden.ze.getraind.in.efficiënt.boek-
houden.en.het.belang.daarvan..

•. .‘Kinderbeschermingsteams’.organiseerden.–.in.
samenwerking.met.de.lokale.overheid.–.een.
campagne.om.alle.vormen.van.kindermishandeling.
te.erkennen,.documenteren.en.voorkomen..Het.
terugdringen.van.kindhuwelijken.bij.meisjes.onder.
de.18.jaar.was.een.belangrijk.speerpunt.in..
de.campagne.
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Join for Joy motiveert 
kinderen met sport om  
naar school te komen
Wereldwijd hebben 61 miljoen kinderen geen toegang tot primair 
onderwijs. Sport op school is een krachtig middel om kinderen te 
motiveren naar school te komen én op school te blijven. Door het trainen 
van leraren van de plattelandsscholen in Kenia, Oeganda en Zambia draagt 
Join voor Joy bij aan het recht op betekenisvol onderwijs voor ieder kind. 
Mede dankzij de ondersteuning van Stichting Wees een Kans kunnen we 
op 2 basisscholen in Oeganda het verschil maken. Een duurzame impact 
op het leven van zo’n 1.400 kinderen!

9
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de.Kiniogo.Primary.School.en.de.Kagoye.Primary.
School..Dankzij.deze.financiële.hulp..zorgen.we.voor.
een.duurzame.impact.op.het.leven.van.circa.1.400.
kinderen..Zij.kunnen.nu.3.tot.5.keer.per.week.actief.
sporten.op.school..En.door.middel.van.sport.en.spel.
kunnen.zij.met.hun.leraren.sociale.thema’s.bespreken,.
zoals.hiv/aids,.boy.&.girl.empowerment,.hygiëne.en.
malaria..

De toekomst
In.december.2018.zijn.de.2.basisscholen.begonnen.
met.de.kick-off.training..De.docenten.leren.hoe.ze.
spellen.kunnen.leiden.en.hiermee.kunnen.reflecteren.
op.bepaalde.sociale.thema’s..De.3.leraren.brengen.hun.
opgedane.kennis.direct.in.de.praktijk.door.sportdagen.
voor.hun.leerlingen.te.organiseren..Elke.maand.krijgen.
de.scholen.ondersteuning.via.expert.visits.van.onze.
lokale.partnerorganisatie.Caritas..In.mei.2019.volgt.een.
vijfdaagse.training.waarin.nog.dieper.wordt.ingegaan
op.het.belang.van.sport.en.spel.voor.de.ontwikkeling.
van.een.kind..Ook.is.er.dan.extra.aandacht.voor.het.
op.een.speelse.manier.bespreekbaar.maken.van.zware.
thema’s..In.2020.sluiten.de.scholen.het.programma.af.

Samenwerking
Duurzaamheid.staat.bij.Join.for.Joy.centraal..Door.
intensieve.trainingen.en.onderlinge.kennisoverdracht.
over.de.positieve.impact.van.sport.op.de.ontwikkeling.
van.hun.leerlingen,.stomen.we.1.school.in.2.jaar.klaar.
voor.het.zelfstandig.blijven.aanbieden.van.sport.en.
spel.aan.alle.(toekomstige).leerlingen..Hierdoor.bieden.
scholen.hun.leerlingen.voortdurend.de.kans.zich.fysiek,.
mentaal.en.sociaal.te.ontwikkelen.tot.onafhankelijke,.
sterke.leden.van.hun.gemeenschap..We.zijn.dankbaar.
voor.onze.partners,.die.-.net.als.wij-.betrokken.zijn.bij.
de.verbeteringen.van.de.leef-.omstandigheden.van.
kansarmen..Onze.sponsoren.zijn.vaak.onze.beste..
adviseurs..We.kijken.er.dan.ook.naar.uit.in.de.toekomst.
te.blijven.samenwerken.met.Stichting.Wees.een.Kans,.
in.het.streven.naar.betekenisvolle.educatie.in.Oeganda.

Join.for.Joy.richt.zich.op.leraren.en.leerlingen.in.het.
basisonderwijs.in.Kenia,.Oeganda.en.Zambia..Hier.
krijgen.vrouwen.gemiddeld.5.kinderen.en.rond.
de.30%.van.de.huishoudens.heeft.geen.onderwijs.
gevolgd..1.op.de.5.inwoners.valt.in.de.leeftijdscate-
gorie.van.de.primary.school..Basisscholen.vormen.vaak.
een.ijkpunt.in.het.leven.van.kinderen.en.zorgen.voor.
continuïteit..Voor.veel.kinderen.die.hier.opgroeien,.is.
sporten.en.spelen.verre.van.vanzelfsprekend..Scholen.
hebben.in.deze.regio’s.over.het.algemeen.weinig.
aandacht.voor.sport-.en.spelactiviteiten..De.juiste.
kennis.ontbreekt,.materialen.zijn.te.duur.en.fysieke.
ontwikkeling.wordt.niet.beschouwd.als.prioriteit..

De resultaten 
Momenteel.nemen.60.publieke.basisscholen.in.de.
rurale.gebieden.van.Kenia,.Oeganda.en.Zambia.deel.
aan.het.sport-.en.spelprogramma.van.Join.for.Joy..
Hiermee.bereiken.we.meer.dan.39.000.kinderen..Sinds.
de.introductie.van.de.trainingen,.het.materiaal.en.de.
support.op.school.zijn.de.volgende.resultaten.bereikt:
•. Minder.drop-outs.en.meer.aanwas.van.kinderen.
. op.school.
•. De.kinderen.hebben.meer.energie.en.een.betere.. .
. concentratie.tijdens.de.reguliere.lessen.
•. Ook.hebben.ze.meer.zelfvertrouwen.en.
. ontwikkelen.ze.nog.onontdekte.talenten.
•. Meisjes.worden.weerbaarder;.we.zien.een.afname...
. van.tienerzwangerschappen.en.kindhuwelijken.
•. De.afstand.tussen.leraar.en.kind.verkleint,.waar. .
. door.problemen.die.kinderen.thuis.of.in.hun..
. omgeving.ervaren,.makkelijker.bespreekbaar.. .
. worden.
•. Sport.en.spel.hebben.een.positief.effect.op.de.. .
. creativiteit,.de.verbeelding.en.het.inlevings-.
. vermogen.van.leerlingen.

Ondersteuning van Wees een Kans
Stichting.Wees.een.Kans.steunt.2.basisscholen.in.de.
regio.Kabale.in.Oeganda:.

9
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In. veel. landen. bestaan. nog. steeds. veel. vooroordelen.
over.handicaps..Hierdoor.krijgen.kinderen.en.jongeren.
met.een.handicap.geen.medische.aandacht..Ze.worden.
verborgen. gehouden. en. kunnen. geen. deel. uitmaken.
van.de.maatschappij..Met.de.hulp.van.Stichting.Wees.
een.Kans.brachten.we.een.verandering.op.gang.in.het.
leven.van.deze.kinderen.en.jongeren.in.Tanzania..Een.
verandering.die.voor.de.meesten.het.verschil.betekent.
tussen. een. leven. onder. de. maat. en. een. leven. met.

anderen,. met. ruimte. voor. ontwikkeling.. Hoe. we. dat.
samen. doen?. Door. voor. deze. kinderen. en. jongeren.
mogelijk.te.maken.wat.voor.ieder.kind.vanzelfsprekend.
zou.moeten.zijn.

Medische hulp en onderwijs
Door.sterke.uitbreiding.van.de.steden.in.Tanzania.is.er.
vraag. naar. vakmensen.. Steeds. meer. mensen. trekken.
van. het. platteland. naar. de. stad.. Ondanks. de. grote.

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor 
iedereen. Een wereld waarin ook de armste kinderen en jongeren met 
een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen 
met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we 
kinderen en jongeren met een handicap sterker en hun omgeving 
toegankelijker. Mede dankzij de ondersteuning van Stichting Wees een 
Kans hebben we de levenskwaliteit van zo’n 200 kinderen en jongeren 
met een handicap kunnen verbeteren.

Een betere 
levenskwaliteit voor 
kinderen en jongeren 
met een handicap, 
dankzij het Liliane Fonds

11
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vraag. naar. geschoolde. vakmensen,. hebben. geschoolde.
jongeren. met. een. handicap. -. zonder. hulp. van. buitenaf.
-.vaak.geen.kans.op.werk..De.verschillende.projecten.die.
Stichting.Wees.een.Kans.via.het.Liliane.Fonds.ondersteunt,.
zorgen. ervoor. dat. kinderen. en. jongeren. medische. hulp.
en. onderwijs. krijgen,. een. vak. leren. en. op. deze. manier.
zelfstandig. of. in. loondienst. kunnen. werken.. Hierdoor.
worden. zij. opgenomen. in. de. maatschappij. en. zijn. zij.
minder.(financieel).afhankelijk.van.anderen.

Onderwijs voor dove kinderen
Een.van.de.projecten.die.Wees.een.Kans.ondersteunt,.
is.de.‘dovenschool’.in.Dodoma,.die.deze.kwetsbare.
doelgroep.basisonderwijs.en.vakopleidingen.aanbiedt..
Hier.is.plaats.voor.85.leerlingen,.zowel.jongens.als.
meisjes..In.de.nabije.toekomst.wil.de.school.plaats.
kunnen.bieden.aan.zo’n.150.kinderen..De.school.is.
volledig.geïntegreerd.in.de.maatschappij..Buurtbewoners.
laten.bijvoorbeeld.hun.haar.doen.door.dove.jongeren.
die.het.kappersvak.leren..En.buurtjongeren.komen.
voetballen.met.de.dove.kinderen.op.het.speelterrein.van.
de.school..Er.worden.zelfs.wedstrijden.georganiseerd.
tussen.deze.school.en.scholen.voor.niet-dove.kinderen..
Er.worden.kippen.gehouden.voor.vakopleidingen..De.
eieren.en.het.vlees.worden.zelf.gebruikt.of.verkocht.aan.
inwoners.van.Dodoma.en.omgeving.

Elkaar versterken
Samen.met.Wees.een.Kans.hebben.we.gezorgd.voor.
de.verbetering.van.de.levenskwaliteit.van.ongeveer.200.
kinderen.en.jongeren.met.een.handicap,.op.het.gebied.
van.gezondheid,.onderwijs,.sociale.contacten,.werk.en.
inkomen..De.samenwerking.met.Wees.een.Kans.is.een.
mooi.voorbeeld.van.2.organisaties.die.elkaar.versterken..
Zonder.deze.samenwerking.zouden.deze.kinderen.en.
jongeren.in.Tanzania.niet.geholpen.kunnen.worden.en.
hadden.zij.de.kansen.die.zij.nu.krijgen,.nooit.kunnen.
grijpen..Nu.kunnen.zij.de.armoedespiraal.doorbreken.
en.een.bijdrage.leveren.aan.de.opbouw.van.hun.
gemeenschap..

Samen met Wees een Kans hebben 
we gezorgd voor de verbetering van 
de levenskwaliteit van ongeveer 

200 kinderen en jongeren met een 
handicap, op het gebied van gezond-
heid, onderwijs, sociale contacten, 

werk en inkomen.

11
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VSO zorgt voor geiten 
voor arme gezinnen  
en goed onderwijs  
voor kinderen 
VSO strijdt voor een wereld zonder armoede. Dit doen 
we met de inzet van vakdeskundigen. VSO-ers inspireren, 
stimuleren en bieden mogelijkheden. Ze delen hun 
deskundigheid om zo de weerbaarheid van armen te 
vergroten en een blijvende verandering te ontketenen. Zo 
zorgen we – met ondersteuning van Stichting Wees een Kans 
– dat arme kinderen in Ethiopië naar school kunnen en goed 
onderwijs krijgen. Daarnaast krijgen arme gezinnen geiten, 
les in geitenverzorging en hulp bij de landbouw. 

Dit.project.hebben.we.uitgevoerd. in.de.meest.achtergestelde.dorpsgemeenschappen. in.een.van.
de.armste.gebieden.van.Ethiopië:.de. regio.Benshangul-Gumuz..VSO-vakdeskundigen.waren.hier.
in.aanraking.gekomen.met.kinderen.die.niet.of.nauwelijks.onderwijs.volgen,.omdat.hun.families.te.
arm.zijn.om.de.kinderen.naar.school.te.laten.gaan..
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Hulp bij de landbouw
Wees.een.Kans.stelde.ons.in.staat.om.200.van.de.armste.
gezinnen.te.ondersteunen..Zo.konden.we.gezinnen.
voorzien.van.een.aantal.geiten.en.helpen.met.het..
verbeteren.van.de.productie.van.de.kleinschalige.land-
bouw..De.kinderen.van.deze.gezinnen.zijn.verbonden.
met.4.scholen.van.het.onderwijsproject,.waar.de.meeste.
kinderen.uit.de.achtergestelde.Gumuz-minderheid.naar-
toe.gaan..De.200.families.krijgen.ook.voorlichting.over.
hoe.ze.op.korte.en.langere.termijn.iets.kunnen.sparen..

Geitencomité
In.2018.hebben.we.in.elk.dorp.een.geitencomité.opgezet.
om.alles.goed.te.kunnen.volgen..Zo.weten.we.zeker.dat:
•. .De.geiten.naar.gezinnen.gaan.waarvan.de.ouders.

hun.kinderen.graag.naar.school.laten.gaan.
•. Er.genoeg.land.is.om.te.grazen.
•. .De.geiten.goed.verzorgd.en.(gratis).gevaccineerd.

worden.
•. De.kinderen.ook.daadwerkelijk.naar.school.gaan.

In.een.bijeenkomst.van.de.families.met.het.geitenco-
mité.van.hun.dorp.kwam.de.vraag.aan.de.orde.hoe.een.
alleenstaande.moeder.een.schuur.voor.haar.geiten.zou.
kunnen.bouwen..Het.antwoord:.andere.families.zullen.
haar.helpen.bij.het.bouwen..

Resultaten
De.ouders.zijn.getraind.in.geitenverzorging.en.alle.
gezinnen.hebben.goede.hokken.gebouwd..Daarnaast.
zijn.de.schoolhoofden.geïnstrueerd.in.het.bijhouden.
van.de.aanwezigheid.van.juist.ook.deze.kinderen..De.
invloed.van.dit.project.op.het.inkomen.van.de.ouders.zal.
na.ongeveer.9.maanden.tot.1.jaar.zichtbaar.worden:.dan.
kunnen.de.eerste.nakomelingen.van.de.geiten.verkocht.
worden.en.de.moestuinen.meer.gaan.opbrengen.
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Greening Africa: 
een functionerend 
ecosysteem als bron van 
armoedebestrijding 
Greening Africa geeft extreem arme boerengezinnen in Tanzania 
motivatie en inspiratie om gezamenlijk de uitgeputte aarde te 
herstellen en daarmee hun eigen welzijn te verbeteren. Met de 
hulp van Stichting Wees een Kans hebben al vele boeren hun 
toekomstdromen zelf kunnen vervullen. Dit levert voor iedereen 
voordeel op. 
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Overexploitatie.van.de.aarde.leidt.wereldwijd.tot.
de.uitputting.ervan..De.gevolgen.van.dit.verkeerde.
beheer.zijn.enorm..Zo.worden.mensen.steeds.armer.
naarmate.de.grond.verder.uitgeput.raakt.en.sterven.
vele.planten-.en.diersoorten.uit..Ten.slotte.moeten.
de.mensen.wegtrekken.en.worden.ze.aangemerkt.als.
klimaatvluchtelingen..Volgens.het.Kenyan.Climate.
Change.Action.Plan.waren.er.vorig.jaar.alleen.al.in.
Kenia.1.miljoen.klimaatvluchtelingen..Met.het.project.
Greening.Africa.proberen.we.het.grondbeheer.te.
verbeteren,.door.het.veranderen.van.gewoontes.
van.heel.veel.extreem.arme.boeren..Geen.eenvou-
dige.opgave..Maar.dit.kan.wel,.dankzij.de.Peruaanse.
methodologie.Pachamama.Raymi..Met.als.centrale.
element:.‘leren.van.elkaar’..

Toekomstdromen vervullen
De.Peruaanse.organisatie.die.deze.methodologie.al.
jaren.met.succes.toepast,.heeft.in.Tanzania.Greening.
Africa.opgericht..Er.doen.al.2.650.families.mee,.in.
4.dorpen..Meer.dan.80%.heeft.zich.vrijwillig.bij.het.
project.aangesloten..Boeren.die.meedoen,.tekenen.
hun.toekomstdromen.op.de.muren.van.hun.huisje..In.
bijna.alle.gevallen.gaat.het.hierbij.om.het.planten.van.
vruchtbomen.en.struiken.die.het.hele.jaar.groenvoer.
voor.het.vee.geven.en.bomen.voor.hout..Maar.ook:.
een.beter.huis.en.een.betere.watervoorziening.zodat.
ze.veiliger.en.gezonder.kunnen.leven..Het.project.
motiveert.de.mensen.om.dit.allemaal.aan.te.pakken..
Met.de.kans.om.van.elkaar.te.leren.door.families.te.
bezoeken.die.het.allemaal.al.op.orde.hebben..Zoals.
een.kookplaats.met.schoorsteen,.zodat.er.geen.rook.
in.huis.staat.en.er.minder.long-.en.oogaandoeningen.
voorkomen..Ook.beter.veebeheer.staat.op.de.agenda..
De.boeren.bouwen.stallen.en.planten.veevoeder-
struiken,.zodat.ze.niet.eindeloos.over.verschraalde.
en.overbegraasde.vlaktes.hoeven.te.lopen.terwijl.de.
beesten.nauwelijks.te.eten.krijgen.

Gezonder leven, meer inkomen
We.weten.nu.dat.na.3.jaar.alle.aangesloten.boeren.1.of.
meer.toekomstdromen.realiseren..Maar.liefst.85%.van.
de.aangesloten.boeren.implementeert.alle.genoemde.
elementen,.de.mensen.doen.het.allemaal.zelf!.Niet.
zo.verwonderlijk,.want.de.boeren.krijgen.heel.snel.in.
de.gaten.dat.ze.het.zelf.kunnen.en.dat.al.die.verbe-
teringen.veel.voordelen.opleveren..Wij.zorgen.voor.
de.bomen,.de.mensen.planten.ze..Het.planten.van.
fruitbomen.levert.hen.een.gezonder.dieet.op.én.meer.
inkomen,.omdat.ze.overtollige.papaja’s.en.mango’s.
kunnen.verkopen..Koeien.die.beter.te.eten.krijgen,.
sterken.aan.en.leveren.meer.melk..Er.zijn.minder.
longaandoeningen.en.mensen.krijgen.weer.hoop..
Met.name.omdat.de.verschraalde.aarde.weer.gezond.
wordt.gemaakt.en.zij.dit.zelf.doen.

Gezonder leven, meer inkomen
We.weten.nu.dat.na.3.jaar.alle.aangesloten.boeren.1.of.
meer.toekomstdromen.realiseren..Maar.liefst.85%.van.
de.aangesloten.boeren.implementeert.alle.genoemde.
elementen,.de.mensen.doen.het.allemaal.zelf!.Niet.
zo.verwonderlijk,.want.de.boeren.krijgen.heel.snel.in.
de.gaten.dat.ze.het.zelf.kunnen.en.dat.al.die.verbe-
teringen.veel.voordelen.opleveren..Wij.zorgen.voor.
de.bomen,.de.mensen.planten.ze..Het.planten.van.
fruitbomen.levert.hen.een.gezonder.dieet.op.én.meer.
inkomen,.omdat.ze.overtollige.papaja’s.en.mango’s.
kunnen.verkopen..Koeien.die.beter.te.eten.krijgen,.
sterken.aan.en.leveren.meer.melk..Er.zijn.minder.
longaandoeningen.en.mensen.krijgen.weer.hoop..
Met.name.omdat.de.verschraalde.aarde.weer.gezond.
wordt.gemaakt.en.zij.dit.zelf.doen.
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Het project motiveert de 
mensen om dit allemaal 

aan te pakken. Met de kans 
om van elkaar te leren 

door families te bezoeken 
die het allemaal al op 

orde hebben.
18 18

Fraaie resultaten 
Ons.project.is.nu.4.jaar.bezig.en.de.resultaten.zijn.enorm.
bemoedigend:.voor.elke.euro.planten.we.3.bomen,.die.
elk.9.kilo.CO2.per.jaar.absorberen..In.de.afgelopen.4.jaar.
zijn.in.Afrika.al.1,1.miljoen.bomen.geplant..Uit.een.recente.
evaluatie,.waarbij.ook.de.Universiteit.van.Wageningen.was.
betrokken,.blijkt.dat:

•. .Voor.elke.30.cent.die.we.per.boom.investeren,..
groeit.het.gemiddelde.inkomen.per.familie.van.minder.
dan.1.euro.naar.tussen.de.4.en.5.euro..
per.dag..

•. .Voor.elke.$650,-.die.we.gedurende.3.jaar.per.familie.
besteden,.zien.we.het.ervaren.welzijn.oplopen.van.een.
score.tussen.de.0.en.1.naar.een.score.van.tussen.de.4.
en.5.(uit.5).

•. .Voor.elke.$650,-.die.we.gedurende.diezelfde.periode.
per.familie.besteden,.zien.we.een.zelfde.groei.in.moti-
vatie/inspiratie.én.een.groei.in.hernieuwde.belangstel-
ling.voor.culturele.tradities..

Nog slagvaardiger
Veel.families.werken.aan.het.herstel.van.de.aarde,.waar-
door.zij.zichzelf.een.beter.leven.verschaffen..Dit.is.mogelijk.
gemaakt.door.de.steun.van.Stichting.Wees.een.Kans.en.
de.So.Logical.Foundation..Maar.dit.is.niet.het.enige..Beide.
stichtingen.hebben.Greening.Africa.zelf.ook.weer.uitge-
daagd.om.een.stap.te.maken,.zodat.we.op.steeds.grotere.
schaal.aan.de.slag.kunnen..Samen.gaan.we.de.komende.
tijd.kijken.of.en.hoe.we.nog.slagvaardiger.kunnen.zijn..
Zodat.we.kunnen.blijven.werken.aan.het.verbeteren.van.de.
aarde.en.het.welzijn.van.talloze.boerenfamilies.in.Tanzania.

19
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Veel families werken aan het herstel 
van de aarde, waardoor zij zichzelf 
een beter leven verschaffen. Dit is 
mogelijk gemaakt door de steun van 
Stichting Wees een Kans en de So 

Logical Foundation.

19
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Tear.wil.bij.kerken.passie.losmaken.om.integraal.kerk.te.zijn,.door.het.ontplooien.van.agrarische.initiatieven.tegen.
armoede..We.waarderen.de.samenwerking.met.Wees.een.Kans..Dankzij.hun.support.kunnen.we.dit.waardevolle.
Agri-businessprogramma.structureel.steunen.(voor.3.jaar,.van.2016.tot.2019).via.onze.partner.PAG..We.zijn.dank-
baar.voor.het.vertrouwen.van.Wees.een.Kans.in.ons.en.onze.partners..De.nieuwe.toezegging.voor.de.periode.
2019-2022.is.hiervan.een.bewijs.

Tear is een organisatie met een passie voor God en voor mensen. Wij 
geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede  
en onrecht. Hiermee kunnen we op een duurzame manier wereldwijd 
mensenlevens veranderen. Met steun van Stichting Wees een Kans 
kunnen we – via een meerjarenprogramma – de voedselzekerheid  
van vele boeren in Oost-Oeganda verbeteren, met name in het  
district Serere.

Tear en PAG trainen 
lokale boeren om 
marktgericht te 
gaan ondernemen 

20 21
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Resultaten 2018
Afgelopen.landbouwseizoen.werd.gekenmerkt.
door.redelijk.goede.regenval,..waardoor.de.meeste.
boeren.in.Oost-Oeganda.goed.konden.oogsten..De.
gemiddelde.gewasopbrengsten.in.2018.zijn.onder.de.
PAG-boeren.toegenomen..Ook.hebben.we.550.nieuwe.
boeren.bereikt,.afkomstig.uit.o.a..11.kerken..Uit.een.
externe.evaluatie.in.2018.bleek.dat:

•. .Er.een.mentaliteitsverandering.gaande.is:.van.
‘voedsel.produceren.voor.je.gezin’.naar.‘agrarisch.
ondernemen.kan.echt.winstgevend.zijn’..

•. .Boeren.in.staat.zijn.tot.(meer).marktonderzoek.–.
prijsinformatie.–.en.dat.hun.onderhandelvaardig-
heden.voor.betere.prijzen.zijn.toegenomen.

•. .Er.meer.werkgelegenheid.is.gecreëerd.en.er.nu.een.
betere.administratie.is.

•. .2.schuren.volledig.zijn.afgebouwd.–.bedoeld.voor.
de.opslag.en.verwerking.van.agrarische.producten.
en.als.ophaalpunten.voor.opkopers.van.agrarische.
producten..

•. .Zonnepanelen.zijn.geïnstalleerd.–.voor.licht.in.
de.schuur,.elektriciteit.voor.de.computer.en.het.
opladen.van.vele.mobieltjes.

•. .Zelfhulpgroepen.boeren.hebben.gefaciliteerd.om.
ook.ondersteuning.te.krijgen.via.andere.partners,.
zoals.Farm.Africa,.World.Vision.en.Operation.
Wealth.Creation.

21
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Het verhaal van mevrouw Rose Akiror en haar man Sam Ikilai
Mevrouw.Akiror:.“Ik.was.gewend.om.veel.mais.te.telen,.ongeveer.60.zakken.van.100.kilo.per.seizoen..Op.een.gegeven.
moment.waren.mijn.man.en.ik.de.gewiekste.praktijken.van.de.tussenhandelaar.met.zijn.lage.marktprijzen.goed.zat..
Na.de.PAG-training.over.Agri-business.zijn.we.(deels).overgestapt.op.meloenenteelt..Dit.is.voor.ons.bijzonder.winst-
gevend,.vanwege.de.grote.vraag..Ook.kunnen.we.de.meloenen.vanuit.huis.rechtstreeks.aan.de.klant.verkopen..Ik.ben.
zo.dankbaar.dat.we.zaken.anders.hebben.aangepakt..Dankzij.de.verkoop.van.een.paar.duizend.meloenen.konden.we.
bakstenen.en.golfplaten.kopen.om.een.huis.te.bouwen.en.onze.6.kinderen.naar.school.te.laten.gaan..Daarnaast.konden.
we.een.bijdrage.van.100.000.UGX.doneren.voor.de.bouw.van.de.lokale.kerk..Inmiddels.train.ik.naburige.boeren.in.Agri-.
business-vaardigheden.en.ondernemen.”.

Rol lokale kerk
Er.is.een.sterke.band.tussen.de.lokale.kerk.en.de.gemeen-
schap..Zo.ontstonden.de.eerste.boeren(zelfhulp)groepen.
door.het.initiatief.van.de.lokale.kerken..Bij.de.training.van.de.
groepen.kwamen.onderwerpen.ter.sprake.als.transparantie,.
trouw,.integriteit,.liefde.en.eenheid..De.kerk.speelde.ook.een.
rol.bij.de.nulmeting:.2.PAG-kerken.stelden.stukken.grond.
beschikbaar.voor.de.bouw.van.de.schuren..Boeren.krijgen.van.
PAG.het.advies.om.te.experimenteren.met.nieuwe,.high-value..
gewassen.zoals.chiazaden,.Spaanse.pepers,.gember,.knoflook.
en.citrus..Deze.gewassen.kunnen.per.oppervlakte.qua.prijs.
meer.opbrengen..

Budget
Het.budget.kent.een.boekjaar.van.juli.2017.tot.juni.2018.en.
vervolgens.van.juli.2018.tot.juni.2019..Wees.een.Kans.heeft.dit.
programma.gesteund.met.een.netto.bedrag.van.€.45.000,-.
op.een.totale.toekenning.van.€.49.418,-..Daarnaast.was.er.een.
bedrag.beschikbaar.(10%.van.het.totaal).voor..
monitoring,.kwaliteitsbewaking.en.expertise.van.Tear..Met.

de.nieuwe.en.verhoogde.toezegging.van.€.75.000,-.
van.Wees.een.Kans.voor.het.komende.landbouw-
seizoen,.gaat.PAG.het.programma.opschalen.naar.
350.boerengezinnen.in.een.nieuw.gebied:.Kamuli..
In.2.gemeenschappen.zal.een.demonstratieveld.met.
irrigatie.worden.aangelegd.voor.de.intensieve.teelt.van.
groentegewassen..In.Okulonyo.is.de..
demonstratie-unit.inmiddels.aangelegd.
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Rabo Foundation Klantenfonds helpt via economische ontwikkeling 
kansarme groepen mensen om zelfredzaam te worden. Dit fonds is 
opgericht voor klanten van de Rabobank die een bijdrage willen leveren 
aan de missie van de bank: ‘Growing a better world together’. Mede dankzij 
de steun van Stichting Wees een Kans helpt het Klantenfonds  boeren 
in ontwikkelingslanden met slimme innovaties, waarmee zij efficiënter 
kunnen produceren en hun inkomen verhogen.

Rabo Foundation Klantenfonds helpt 

boeren met slimme 
innovaties voor een 
betere bedrijfsvoering 

25

De.samenwerking.tussen.Stichting.Wees.een.Kans.en.Rabo.Foundation.Klantenfonds.begon.in.2013.met.de.onder-
steuning.van.koffieboeren.in.Tanzania..Met.deze.steun.hielpen.we.de.lokale.economie.en.de.gemeenschap.zich.
verder.te.ontwikkelen..Hierdoor.kregen.de.boeren.en.hun.gezinnen.steeds.betere.prijzen.voor.hun.koffie..Wees.
een.Kans.en.Rabo.Foundation.Klantenfonds.hebben.vorig.jaar.besloten.de.samenwerking.te.verlengen..We.hebben.
de.focus.verlegd.naar.innovatieprojecten.die,.door.middel.van.het.gebruik.van.technologie,.betere.producten.en.
diensten.aanbieden.aan.boeren.in.ontwikkelingslanden..Zo.helpen.we.de.lokale.economie.en.de.gemeenschap.
zich.verder.te.ontwikkelen..Met.als.doel:.boeren.produceren.efficiënter.en.verhogen.zo.hun.inkomen.
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Slimme innovaties
Rabo.Foundation.werkt.samen.met.
technologiepartners.om.haar.doelgroep.–kleinschalig.
werkende.boeren.–.nog.beter.te.kunnen.bedienen..
Innovatie.is.een.belangrijk.speerpunt..We.maken.
gebruik.van.de.kennis.en.ervaring.die.Rabobank.heeft.
op.het.gebied.van.Financial.Technology.(FinTech).en.
Agricultural.Technology.(AgTech)..Bij.FinTech.draait.
het.om.innovaties.in.de.financiële.dienstverlening..
Hierdoor.kunnen.we.op.een.slimmere,.snellere.en.
efficiëntere.manier.financiële.diensten.leveren.aan.
kleinschalig.werkende.boeren..Bij.AgTech.gaat.het.

om.‘smart.farming’;.het.toepassen.van.moderne.
informatie-.en.communicatietechnologieën.in.
de.landbouw..De.nadruk.ligt.op.schaalbare.en.
datagedreven.innovaties..Zo.worden.agrarische.
data.en.keteninformatie.gebruikt.om.transparantie.
en.beslissingen.in.de.keten.te.verbeteren.en.
productieprocessen.efficiënter.te.maken.

ERP-systeem
Een.van.onze.technologiepartners.is.eProd..Dit.
bedrijf.heeft.een.ERP-systeem.voor.de.agrarische.

Voor deze coöperaties is 
dit erg nuttig gebleken: 
ze hebben meer inzicht 

gekregen in hun bedrijfs-
processen, waardoor ze 

hun bedrijfsvoering hebben 
kunnen verbeteren.

27
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sector.ontwikkeld.dat.inmiddels.beschikbaar.is.voor.
18.waardeketens..ERP.staat.voor.Enterprise.Resource.
Planning..Een.ERP-systeem.automatiseert.en.verbindt.
bedrijfsprocessen.binnen.een.organisatie..Alle.
gegevens.worden.opgeslagen.in.een.centrale.database.
waardoor.ze.altijd.inzichtelijk.zijn..Wij.zijn.van.mening.
dat.ERP-systemen.van.toegevoegde.waarde.zijn.voor.
onze.partners.–.veelal.boerencoöperaties.–.doordat.
zij.hierdoor.betere.managementinzichten.hebben.en.
zodoende.de.bedrijfsvoering.kunnen.verbeteren..
We.hebben.met.eProd.samengewerkt.om.weerdata..
toe.te.voegen.aan.het.systeem..

Door.het.integreren.van.deze.gegevens.
hebben.coöperaties.inzicht.in.o.a..regenval,.
temperaturen,.vochtstress,.bodemwatersituaties.en.
weersvoorspellingen..Zodoende.zijn.de.coöperaties..
in.staat.om.hun.boeren.te.informeren.over.
bijvoorbeeld.een.aankomende.periode.van.
regenval..Dankzij.deze.adviezen.kunnen.boeren.
hun.productieprocessen.optimaliseren..Komt.er.
bijvoorbeeld.een.regenperiode.aan,.dan.weten.de.
boeren.dat.ze.daar.rekening.mee.moeten.houden.
wanneer.zij.koffiebonen.willen.drogen..

Bewezen nut van software 
Met.dit.project.werd.het.ERP-systeem.plus.de.
weerfunctionaliteiten.getest.bij.6.koffiecoöperaties.
in.Oost-Afrika..Voor.deze.coöperaties.is.dit.erg.nuttig.
gebleken:.ze.hebben.meer.inzicht.gekregen.in.hun.
bedrijfsprocessen,.waardoor.ze.hun.bedrijfsvoering.
hebben.kunnen.verbeteren..Waarschijnlijk.zullen.
alle.coöperaties.het.systeem.blijven.gebruiken,.
tegen.betaling..De.weerfunctionaliteiten.werden.
in.principe.als.nuttig.ervaren,.maar.er.is.nog.een.
verdere.ontwikkelingsslag.nodig.om.de.data.preciezer.
te.maken..Na.deze.pilot.heeft.eProd.voldoende.
vertrouwen.om.hier.zonder.verdere.ondersteuning.
mee.door.te.gaan..

Deze.pilot.heeft.dus.voor.de.coöperaties.het.nut.van.
het.gebruik.van.software.voor.het.monitoren.van.
hun.bedrijfsvoering.bewezen..Net.als.de.potentie.van.
het.gebruik.van.weerdata..Beide.komen.uiteindelijk.
ten.goede.aan.de.boeren:.zij.krijgen.meer.diensten.
en.de.coöperatie.waar.zij.aan.leveren,.kan.efficiënter.
gaan.werken..Dit.wordt.als.een.typische.rol.voor.
Rabo.Foundation.gezien,.omdat.beide.partijen.deze.
investering.zelf.niet.hadden.aangedurfd..
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Red een Kind geeft arme kinderen een toekomst  

en helpt de zorg voor 
gehandicapte kinderen  
te verbeteren 
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede. In 
verschillende landen in Azië en Afrika helpen we gezinnen 
met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen 
van sterke netwerken. Red een Kind werkt samen met 
christelijke, lokale partnerorganisaties. Mede dankzij de hulp 
van Stichting Wees een Kans konden we in Abim – in het 
noordoosten van Oeganda – de leefomstandigheden van vele 
kinderen verbeteren.

Red.een.Kind.startte.in.2017.-.samen.met.de.Oegandese.organisatie.Share.An.Opportunity.(SAO).–.
een.project.in.Abim..Het.gebied.is.afgelegen,.arm.en.getroffen.door.klimaatverandering..In.de.loop.
van.deze.eerste.2.jaren.ontdekten.we.de.eerste.en.grootste.uitdaging.in.dit.gebied:.veel.mensen.zijn.
moedeloos.geworden.en.lijken.te.wachten.tot.anderen.ze.komen.helpen.
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Van moedeloos naar hoopvol 
Het.doorbreken.van.deze.passieve.houding.is.een.eerste.stap.op.weg.naar.positieve.ontwikkeling,.maar.dit.kost.
veel.tijd,.geduld.en.uitleg..Zoals.de.medewerkers.van.SAO.zeggen:.“Ook.al.was.2018.het.tweede.jaar.van.het.
project,.toch.voelt.het.nog.steeds.als.de.beginfase.”.Ondanks.deze.uitdagingen.heeft.de.projectstaf.al.prachtige.
resultaten.bereikt..Veel.mensen.grijpen.de.aangeboden.kansen.met.beide.handen.aan! 31
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Samenwerking met Wees een Kans
Red.een.Kind.is.dankbaar.voor.de.mogelijkheden.en.toekomst.
die.Wees.een.Kans.biedt.aan.de.kinderen.en.hun.gezinnen.
in.Abim..In.2018.hebben.we.onder.andere.de.volgende.
resultaten.bereikt:

•. .We.hebben.intensief.gewerkt.met.38.zelfhulpgroepen,.met.
in.totaal.836.leden..Zij.krijgen.voorlichting.over.sparen.
en.lenen,.samenwerking,.boekhouden.en.management,.
hygiëne,.het.belang.van.onderwijs..Ook.krijgen.zij.allerlei.
praktische.trainingen,.vooral.op.het.gebied.van.landbouw..

•. .276.boeren.(8.mannen.en.268.vrouwen).kregen.een.heel.
praktische.training.over.de.kwaliteit.van.zaden..

•. .Het.meest.zichtbare.resultaat.dit.jaar.was.de.inzet.om.
de.zorg.voor.gehandicapte.kinderen.te.verbeteren..Met.
voorlichting.aan.betrokkenen.–.zoals.ouders.en.medisch.
personeel.–.zijn.60.kinderen.met.een.handicap.getraceerd.
die.nu.speciale.zorg.krijgen.in.een.regionaal.centrum..

•. .Daarnaast.hebben.we.met.156.medewerkers.uit.de.
gezondheidssector.9.trainingen.gegeven.over.onder.
andere.kindvriendelijk.behandelen,.de.speciale.noden.
van.kinderen.met.een.handicap.en.het.recht.op.
gezondheidszorg..

•. .50.leden.van.dorpsgezondheidsteams.(vrijwillige.
voorlichters).kregen.een.opfriscursus.over.hygiëne.en.
gezondheid..Daarna.zijn.deze.vrijwilligers.actief.aan.
de.slag.gegaan,.met.name.op.het.gebied.van.sanitaire.
voorzieningen.in.hun.dorpen..

•. .500.kinderen.doen.mee.aan.de.40.kinderclubs..Een.
prachtige.manier.om.hen.te.ondersteunen.in.hun.
emotionele.en.sociale.ontwikkeling.door.dans,.drama,.
sport,.bijbellessen.en.groepsgesprekken..Alle.kinderen.
deden.mee.aan.optredens.in.hun.dorpen,.waar.het.thema.
kinderrechten.onder.de.aandacht.werd.gebracht.met.
muziek.en.toneel.

31

Het verhaal van Michael
Morris.(links.op.de.foto).is.leerkracht.op.de.basisschool.in.
Abim.en.coach.van.de.kinderrechtenclub,.die.vorig.jaar.
is.gestart..Morris.vertelt.dat.de.kinderen.van.de.club.zich.
steeds. bewuster. worden. van. hun. eigen. rechten. en. die.
van.andere.kinderen..Afgelopen.maart.kreeg.Morris.via.
de. voorzitter. van. de. kinderrechtenclub. een. tip. binnen.
over.Michael.(rechts.op.de.foto)..Vanwege.zijn.beperking.
lieten.zijn.ouders.hem.niet.naar.school.gaan..Samen.met.
de.voorzitter.bezocht.Morris.de.familie..Michaels.krukken.
bleken.kapot.te.zijn.en.het.lukte.hem.daarom.niet.om.zelf.
naar.school.te.komen..De.kinderen.van.de.club.hielden.
een.succesvolle.inzameling.voor.nieuwe.krukken,.terwijl.
Morris. met. Michaels. ouders. sprak. over. het. recht. op.
onderwijs.voor.hun.zoon..Morris:.“Ook.al.heeft.Michael.
een. beperking,. hij. heeft. recht. op. onderwijs!. Michael.
komt.nu.elke.dag.en.is.bovendien.zelf.ook.lid.geworden.
van.de.kinderrechtenclub..Met.elkaar.letten.we.erop.dat.
hij.ondanks.zijn.beperking.volop.mee.kan.doen.met.de.
activiteiten..Ik.had.geen.idee.dat.de.kinderrechtenclub.zo.
belangrijk.zou.zijn.voor.deze.school.en.voor.ons.dorp!”

De kinderen van de club hielden een 
succesvolle inzameling voor 

nieuwe krukken
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In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft 
Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. 
Woord en Daad verbindt, samen met lokale partners en actoren 
uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo werken we aan een 
menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en 
kansen om armoede te overstijgen en duurzame verandering mogelijk 
te maken. Mede dankzij Stichting Wees een Kans konden we de arme 
bevolking van Noord-Oeganda helpen met het houden van bijen en 
het vergaren van een structureel inkomen. 

Woord en Daad helpt  
arme boeren in Noord-
Oeganda met het houden 
van bijen en het vergaren 
van inkomen

De.uitdagingen.in.de.provincie.Karamoia,.Noord-Oeganda,.zijn.legio..Klimaatverandering.en.armoede.houden.de.
provincie.in.hun.greep..Binnen.die.context.werkt.Woord.en.Daad.samen.met.lokale.partner.ADP.aan.structurele.
verbetering..Sinds.vorig.jaar.ligt.de.nadruk.van.het.project.op.bijenhouderij.en.honingproductie..Op.die.manier.
krijgt.de.arme.bevolking.toegang.tot.een.structureel.inkomen..Karamoia.is.voor.ontwikkelingssamenwerking.een.
lastige.provincie,.waar.weinig.organisaties.actief.zijn..ADP.heeft.een.sterke.link.met.de.kleinschalig.werkende.boeren.
in.de.gemeenschap..Hierdoor.is.de.verbinding.met.de.mensen.in.de.regio.sterk..Ontwikkelingssamenwerking.in.
het.afgelegen.gebied.is.niet.makkelijk,.maar.wel.cruciaal.om.de.bevolking.vooruit.te.helpen..

33
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Ondanks alles een goede oogst
Het.was.een.uitdagend.jaar.voor.ADP..Na.een.moeizame.
periode. is. de. weg. omhoog. weer. gevonden. en. zijn.
intern. bij. ADP. enkele. veranderingen. doorgevoerd.. Het.
verbeteren.van.de.financiële.verslaggeving.bijvoorbeeld..
Alle. seinen. staan. op. groen. om. uit. te. groeien. tot. een.
‘rural. transformation. center’.. Deze. crisis. binnen. ADP,.
die. veroorzaakt. werd. door. andere. donororganisaties,.
beïnvloedt. de. resultaten. die. geboekt. zijn. in. het. gebied..
Toch. zijn. er. successen. te. zien.. Ondanks. de. moeilijke.
financiële. situatie,. wat. haar. weerslag. had. op. de. lokale.
boeren,.is.er.een.goede.honingoogst.geweest..Daarnaast.
zijn. er. bij. de. boeren. 900. bijenkasten. gebouwd. en.
geïnstalleerd.. De. gevolgen. van. die. uitbreiding. zullen.
dit. jaar. zichtbaar. worden.. Daarnaast. worden. de. boeren.
getraind.om.de.productie.en.de.kwaliteit.van.de.honing.
te.verbeteren..

Stabiel inkomen voor boeren
Voor.dit.jaar.zetten.we.in.op.een.verbetering.van.het.
trainingscentrum.en.het.verzamelpunt.voor.de.honing.
van.ADP..Er.is.een.Oegandese.honingfabriek.gevonden.
die.de.honing.wil.afnemen..Door.de.honingproductie.
te.koppelen.aan.een.sterke.afnemer,.krijgen.de.boeren.
in.Karamoia.meer.bestaansrecht.als.ondernemer.en.
wordt.een.duurzaam.inkomen.gegarandeerd..De.
boeren.krijgen.3.jaar.steun.zodat.er.een.stabiel.inkomen.
gerealiseerd.wordt..Vanuit.die.positie.worden.de.boeren.
aangemoedigd.om.anderen.in.hun.gemeenschap.te.
stimuleren.ook.actief.te.worden.als.bijenhouder..De.

focus.ligt.nadrukkelijk.op.de.honingactiviteiten.en.
daar.aan.gelieerde.activiteiten..Zoals.het.planten.van.
bomen.en.struiken.zodat.er.voldoende.bloesem.is.
voor.de.bijen..Met.deze.strategie.sluiten.we.aan.bij.
de.kracht.van.ADP..Woord.en.Daad.ondersteunt.met.
trainingen.voor.de.mensen..laten.bijvoorbeeld.hun.haar.
doen.door.dove.jongeren.die.het.kappersvak.leren..En.
buurtjongeren.komen.voetballen.met.de.dove.kinderen.
op.het.speelterrein.van.de.school..Er.worden.zelfs.
wedstrijden.georganiseerd.tussen.deze.school.en.scholen.
voor.niet-dove.kinderen..Er.worden.kippen.gehouden.
voor.vakopleidingen..De.eieren.en.het.vlees.worden.
zelf.gebruikt.of.verkocht.aan.inwoners.van.Dodoma.en.
omgeving.

Samenwerking met Wees een Kans
Dankzij.de.steun.van.Wees.een.Kans.kon.Woord.en.
Daad.het.project.blijven.ondersteunen.en.ADP.door.
deze.moeilijke.periode.heen.helpen..Woord.en.Daad.
is.dankbaar.voor.de.steun.van.Wees.een.Kans:.zij.laten.
zich.duidelijk.niet.afschrikken.door.moeilijke.projecten.
met.een.hoog.risico..Dankzij.die.loyaliteit.aan.projecten.
kan.Woord.en.Daad.naar.de.toekomst.kijken.en.een.visie.
ontwikkelen.voor.het.project..De.afgelopen.jaren.is.er.
hard.gewerkt.om.het.project.in.deze.moeilijke.regio.op.
te.bouwen..Dankzij.de.trouwe.steun.van.Wees.een.Kans.
kunnen.we.nu.naar.de.toekomst.kijken.en.bieden.we.de.
arme.bevolking.van.Karamoia.perspectief.
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ZOA Business Ambassadeurs dragen bij aan  

de zelfredzaamheid van de 
Oegandese bevolking
Als christelijke, internationale hulporganisatie helpt ZOA mensen 
die moeten vluchten voor oorlogsgeweld of natuurrampen. Door te 
voorzien in primaire levensbehoeften als water, voedsel, onderdak en 
onderwijs biedt ZOA hulp, hoop en herstel. Mede dankzij Stichting 
Wees een Kans konden de ZOA Business Ambassadeurs (ZBA) in 
Noord-Oeganda met verschillende hulpprojecten aan de slag:  
de bijenteelt, tuinbouw met irrigatie, educatie en de  
Small-scale Community. 

Project bijenteelt
De.projectactiviteiten.met.betrekking.tot.de.bijenteelt.
verlopen.zoals.gepland,.alhoewel.een.honingdas.
begin.2018.een.gedeelte.van.de.bijenkorven.vernielde.
(deze.korven.zijn.inmiddels.gerepareerd)..Gedurende.
de.periode.januari.t/m.april.2018.werden.14.groepen.
(280.leden.in.totaal).getraind.en.voorzien.van.bijen-
korven..Alle.bijenkorven.zijn.gedistribueerd.en.hangen.
–.in.overleg.met.de.imkers.–.op.geschikte.plekken..
Ook.ontvingen.de.imkers.beschermende.kleding,.
waardoor.de.inspectie.van.de.korven.verbeterd.is..Dit.
zorgt.voor.een.verhoging.van.de.opbrengst.per.korf,.
omdat.de.imkers.nu.goed.kunnen.bepalen.wanneer.
de.tijd.rijp.is.om.de.honing.te.oogsten..De.imkers.
verwachten.hun.eerste.inkomen.van.de.bijenteelt.

na.de.eerste.oogst..Hierover.zullen.we.begin.2019.
rapporteren..De.verwachting.is.dat.1.bijenkorf.per.jaar.
maximaal.50.kg.ruwe.honing.oplevert.

De.groep.vrouwen.die.is.gestopt.met.beroepsmatige.
meisjesbesnijdenis.kreeg.specifieke.ondersteuning,.
waarbij.ook.ruimte.was.voor.ondernemersgerichte.trai-
ning.(management,.business.skills,.financial.literacy)..
Ook.ontvingen.zij.een.extra.maandelijkse.financiële.
ondersteuning,.zodat.zij.kunnen.voorzien.in.hun.
dagelijkse.behoeften..Deze.extra.ondersteuning.zal.op.
den.duur.worden.vervangen.door.de.inkomsten.vanuit.
de.bijenteelt.
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Project tuinbouw met irrigatie
Binnen. de. projectactiviteiten. die. zijn. gericht. op. het.
verhogen. van. de. productie. in. de. tuinbouw,. hebben. de.
boeren.diverse. trainingen.gekregen.over.het.planten.en.
verzorgen.van.gewassen..Zo.werden.in.de.periode.januari.
t/m. april. 2018. 9. boerengroepen. (221. leden. in. totaal).
intensief.getraind..Daarnaast.werden.ze.meegenomen.op.
bezoeken.aan.succesvolle.boerenbedrijven,.zodat.zij.van.
de.ervaring.van.deze.boeren.konden.leren..Hierdoor.is.de.
capaciteit.van.de.boeren.binnen.het.project.gegroeid.en.
hun. productie. flink. toegenomen.. De. introductie. van. de.
waterpompen. op. zonne-energie. onder. 4. geselecteerde.
groepen.(57.vrouwen,.33.mannen).heeft.ertoe.geleid.dat.
de.arbeidsintensiviteit.verlaagd.is..Ook.kunnen.de.boeren.
hierdoor.het.hele.jaar.produceren.en.zijn.ze.niet.meer.zo.
kwetsbaar.in.het.droogteseizoen..De.progressieve.boeren.
ontvingen.ook.tricycles,.waarmee.ze.hun.producten.beter.
naar. de. markt. kunnen. brengen.. De. overstromingen. in.
mei.2018.zorgden.voor.schade.aan.de.gewassen,.maar.de.
boeren.hebben.de.draad.weer.opgepakt.en.goede.hoop.
voor.de.toekomst.
.
Project educatie
Het.ZBA-team.Oeganda.ondersteunt.een.schoolproject.
om.de.kwaliteit.van.het.onderwijs.in.Amudat.te.
verbeteren..Binnen.dit.project.zijn.de.volgende.
activiteiten.uitgevoerd.in.2018:.
•..Het.bouwen.van.een.dubbel.klaslokaal.voor.leerlingen.

van.de.school.in..Nakipom.
•..Het.bouwen.van.een.waterpomp.voor.de.school.

in.Nakipom..Hierdoor.wordt.de.toegang.tot.water.
verbeterd.en.de.absentie.verminderd.(kinderen.misten.
vaak.lessen.als.zij.erop.uit.werden.gestuurd.om.water.
te.halen.voor.thuis.of.voor.de.school).

•..Het.ondersteunen.van.116.kwetsbare.kinderen.met.
lesgeld.en.basisbehoeften..Hierbij.ging.het.om.
meisjes.die.ontsnapt.zijn.aan.meisjesbesnijdenis.of.
kindhuwelijken.en.jongens.die.verplicht.voor.het.vee.
moesten.zorgen.en.hierdoor.niet.naar.school.konden.

Project Small-scale Community
De.ZBA-leden.steunen.tot.slot.ook.een.project.dat.zich.
richt.op.het.versterken.van.de.lokale.kerkstructuur.en.
de.toerusting.van.dominees..Waar.de.bewoners.van.
Amudat.eerst.onder.een.boom.een.kerkdienst.hielden,.
zijn.er.nu.kerkgebouwen,.zodat.iedereen.in.de.schaduw.
kan.zitten.tijdens.de.dienst..Deze.kerken.worden.vaak.
geleid.door.jonge.dominees.–.tussen.de.18.en.25.jaar.
oud.–.omdat.zij.de.enigen.zijn.die.de.Bijbel.kunnen.lezen.
en.erover.kunnen.spreken..Binnen.dit.project.krijgen.de.
25.dominees.theologisch.onderwijs.in.Kenia,.of.wordt.
een.theologisch.instituut.naar.Amudat.gehaald..Hierdoor.
kunnen.de.diverse.gemeenten.in.de.toekomst.beter.
toegerust.worden.
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Stichting VLOK zorgt voor 
nieuwe woningen, toiletten 
en zonne-energie op Lombok
Eén persoon kan de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel de 
wereld veranderen voor één persoon. Met deze positieve instelling is de 
stichting VLOK (Vrienden van Lombok), al sinds 2002 actief in 5 dorpen 
op dit Indonesische eiland. Mede dankzij de samenwerking met – en 
financiële steun van – Stichting Wees een Kans kon VLOK in 2018 weer 
diverse families helpen met nieuwe woningen en toiletten, het onderhoud 
van scholen en een zonne-energie-programma.
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Ijobalit.naar.de.kust..Voor.3.lantaarnpalen.hadden.we.1.
zonne-energiekast.nodig..Op.iedere.paal.werd.1.ledlamp.
van.35.watt.gemonteerd.en.aangesloten..Alles.werkt.
naar.behoren..De.technische.school.in.de.plaats.Solong.
is.voorzien.van.de.basismaterialen.voor.een.goede.
zonne-energie-opleiding..Het.gehele.project.verloopt.
succesvol.en.we.willen.in.2019.op.West-Lombok.graag.
hetzelfde.gaan.doen..Eerst.organiseren.en.daarna.pas.
installeren,.met.de.doelstelling.dat.de.inwoners.zonder.
hulp.van.buitenaf.door.kunnen.gaan.met.het.aanleggen.
en.onderhouden.van.zonne-energie.op.dit.zonovergoten.
eiland.

De aardbevingsramp op Lombok
Door.de.meer.dan.1.000.aardschokken.die.eind.juli.2018.
begonnen.en.nog.regelmatig.door.bleven.gaan.in.2019,.
zijn.er.meer.dan.965.huizen.vernietigd.of.beschadigd..De.
overheid.heeft.in.‘onze’.4.dorpen.op.West-Lombok.761.
beschadigde.woningen.geteld.en.opgenomen.op.hun.
lijst.voor.herstel..Maar.tot.maart.2019.was.er.nog.niets.
uitgekeerd..Dankzij.de.vele.sponsoren.en.extra.sponso-
ring.van.Wees.een.Kans.hebben.we.inmiddels.4.school-
gebouwen.hersteld.en.meer.dan.350.huizen.opnieuw.
bewoonbaar.gemaakt..Door.ons.krachtdadig.organi-
seren,.optreden.en.het.verlenen.van.hulp.aan.mensen.
in.nood,.hebben.we.hoop.gegeven:.zij.staan.niet.alleen..
Hun.dank.is.enorm.en.hartverwarmend..We.hopen.dan.
ook.op.een.langdurige.samenwerking.met.Wees.een.
Kans,.in.vriendschap.en.vertrouwen.

Samen.met.de.bevolking.van.Oost-.en.West-Lombok.
hebben.we.in.2018.vele.projecten.uitgevoerd..Een.kort.
overzicht:.

•. .We.hebben.3.toiletten.gerealiseerd.voor.de.mensen.
in.de.bergen.van.het.dorp.Orong,.2.toiletten.in.
Kekeran.en.1.toilet.in.het.dorp.Teloke..

•. .In.Orong.hebben.we.4.woningen.gerenoveerd.en.
er.is.een.bruggetje.gemaakt.naar.de.huizen.in.de.
bergen,.waardoor.de.veiligheid.van.rijden.en.lopen.
sterk.werd.verbeterd.

•. .Het.houten.hekwerk.van.de.kleuterschool.(ernstig.
aangetast.door.een.soort.boktor).hebben.we.
vervangen.door.een.stalen.constructie..

•. .In.Ijobalit.(Oost-Lombok).wilden.we.3.nieuwe.
woningen.bouwen,.het.is.er.bij.1.gebleven..Met.het.
resterende.geld.hebben.we,.onder.begeleiding.van.
de.leraar,.7.elektriciteitsstudenten.vele.huizen.laten.
voorzien.van.goede,.deugdelijke.installaties.

Zonne-energie 
Voor.het.zonne-energie-programma.zijn.we.al.in.
2017.begonnen.met.de.opleiding.van.6.monteurs;.
zij.hebben.destijds.enkele.installaties.gemaakt..In.
2018.konden.we.met.de.bijdrage.van.Wees.een.Kans.
verdergaan.met.het.zorgen.voor.een.goede.organi-
satie.die.het.project.kan.dragen..De.opleiding,.de.
aanschaf.van.materialen,.het.uitkiezen.van.de.locaties.
en.de.gegarandeerde.24-uurs-service.is.in.handen.van.
de.heer.Fajeri,.leraar.elektriciteit.en.zonne-energie..
De.supervisor.is.Mohammad.Kamarudis,.de.lokale.
VLOK-projectmanager..In.totaal.zijn.16.afgelegen.
huizen.voorzien.van.zonne-energie..Voor.de.gezinnen.
een.geschenk.uit.de.hemel..Alle.gezinnen.betalen.mee.
aan.het.onderhoud.van.de.installatie.en.dragen.per.
maand.10.000.Rp.(ongeveer.60.eurocent).af.aan.de.
kapala.Desa.(het.dorpshoofd)..

Straatverlichting 
Met.dezelfde.studenten.en.door.VLOK.opgeleide.
constructeurs.hebben.we.over.een.lengte.van.ruim.1.
kilometer.straatverlichting.aangelegd,.van.het.dorp.
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De christelijke hulporganisatie ZOA helpt mensen die zijn gevlucht 
voor oorlogsgeweld of natuurrampen. Dit doen wij door te voorzien in 
primaire levensbehoeften als water, voedsel, onderdak en onderwijs. In 
de landen waar we werken, zijn we met onze eigen staf aanwezig én 
werken we samen met lokale partners. Sinds 2011 kunnen we met de 
bijdrage van Stichting Wees een Kans in Noord-Oeganda hulp, hoop 
en herstel bieden, door te investeren in de toekomst van kinderen, 
jongeren en volwassenen. 

ZOA in Oeganda: 
onderwijs, vaktraining 
en empowerment voor 
vluchtelingen

Het.project.van.Wees.een.Kans.is.gericht.op.
ontheemden..Zij.zijn.tijdens.de.oorlog.gevlucht.en.
inmiddels.teruggekeerd.naar.het.gebied.in.Noord-
Oeganda.waar.ze.oorspronkelijk.woonden..Voor.veel.
mensen.is.het.moeilijk.het.dagelijks.leven.weer.op.te.
pakken..Veel.kinderen.kunnen.niet.naar.school:.de.
afstanden.zijn.te.groot,.de.gebouwen.verwoest.of.de.
wegen.gevaarlijk..Ook.zijn.er.veel.conflicten.over.de.
verdeling.van.de.beschikbare.grond..Wat.kun.je.doen.
als.iemand.zich.een.stuk.grond.heeft.toegeëigend.dat,.
voordat.jij.vluchtte,.bezit.van.jouw.familie.was?..

Samen.met.Wees.een.Kans.hebben.we.in.dit.gebied.de.
afgelopen.jaren.geïnvesteerd.in:

•. .Het.aanbieden.van.onderwijs.aan.kinderen..
en.jongeren.

•. .Het.oplossen.en.voorkomen.van.conflicten.over.
grond.en.landrechten.

•. .Het.bieden.van.vaardigheidstrainingen.op.het.
gebied.van.positief.ouderschap.en.het.voorkomen.
van.huiselijk.geweld,.kindermisbruik.en.(de.verdere.
verspreiding).van.hiv/aids.
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Onderwijs
Meer.dan.700.kinderen.volgden.afgelopen.jaar.onderwijs.
in.1.van.de.3.scholen.die.we.ondersteunen..In.2018.zijn.2.
klaslokalen.en.een.kantoortje.opgeleverd.en.door.de.Lodi.
community.school.in.gebruik.genomen..Ook.konden.
we.hen.van.het.benodigde.materiaal.voorzien,.zoals.
stoelen.en.bureaus..Meer.dan.100.jongeren.liepen.stage.
en.leerden.een.vak.als.kledingmaker,.kapper,.metselaar.
of.monteur..Ook.ontvingen.bijna.75.jongeren,.die.eerder.
al.stage.hadden.gelopen,.het.materiaal.dat.zij.nodig.
hadden.om.hun.geleerde.beroep.te.gaan.uitvoeren,.zoals.
een.naaimachine.of.kappersmateriaal..kunnen.kopen.

Empowerment
Door.het.bieden.van.vaardigheidstrainingen.krijgen.
jongeren.en.volwassenen.inzicht.in.hoe.zij.zelf.met.
belangrijke.thema’s.aan.de.slag.kunnen.gaan.en.wat.
hun.eigen.rol.hierin.is..Bijna.750.jongeren.kregen.in.
2017.en.2018.in.4.trainingssessies.uitgebreid.les.over.(de.
verspreiding.van).hiv/aids..Ook.zijn.kerkleiders.en.andere.
rolmodellen.getraind.in.het.geven.van.trainingen.op.het.
gebied.van.positief.ouderschap.en.wat.het.betekent.om.
goed.en.verantwoord.met.elkaar.om.te.gaan..Meer.dan.
1.000.ouders.zijn.hierdoor.bereikt..Mooi.om.te.horen.dat.
onze.projectmedewerker.ook.daadwerkelijk.verandering.
zag.in.de.dorpen..Zo.vertelde.een.vrouw.dat.ze.merkte.
dat.haar.man,.na.het.volgen.van.de.training,.een.veel.
duidelijkere.rol.in.het.gezin.speelde..Hij.nam.de.zorg.
voor.de.kinderen.op.zich.en.was.bereid.om.het..
schoolgeld.voor.hun.dochter.te.betalen..

Landrechten 
Regelmatig.zijn.er.conflicten.op.het.gebied.van.land-
rechten..Om.die.reden.zijn.veel.mensen.getraind.in.hoe.
zij.conflicten.bespreekbaar.kunnen.maken..In.2018.zijn.er.
7.dialoogsessies.geweest,.waarbij.meer.dan.700.mensen.
werden.bereikt..Ook.werden.er.8.lopende.conflicten.
opgelost..Dit.is.nodig,.want.het.hebben.van.een.eigen.
stukje.grond.geeft.mensen.in.Noord-Oeganda.bestaans-
zekerheid..Ook.kunnen.deze.conflicten,.als.ze.niet.goed.
worden.opgelost,.al.snel.tot.nieuw.geweld.leiden..

Gelijke toegang
Gedurende.dit.hele.project.was.er.extra.aandacht.voor.
gelijke.toegang.voor.mannen.en.vrouwen..Er.was.geld.
beschikbaar.voor.het.inhuren.van.een.oppas,.zodat.ook.
vrouwen.met.kinderen.deze.trainingen.konden.volgen..
Dit.draagt.bij.aan.het.saamhorigheidsgevoel.binnen.de.
gemeenschap.en.het.dorp:.iedereen.doet.mee.en.kan.zijn.
of.haar.verantwoordelijkheid.oppakken..

Dit.project.is.inmiddels.afgerond..Met.de.nieuwe.
bijdrage.van.Wees.een.Kans.kunnen.we.de.aankomende.
jaren.verder.inzetten.op.het.oplossen.van.conflicten.
en.het.omgaan.met.landrechten..Zodat.mensen.in.alle.
vrijheid.hun.eigen.grond.kunnen.bewerken.en.bestaans-
zekerheid.opbouwen..We.zijn.dankbaar.voor.de.samen-
werking.met.Stichting.Wees.een.Kans.en.de.resultaten.
die.we.met.elkaar.konden.bereiken.voor.de.mensen.in.
Noord-Oeganda..
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Ons eigen project 

via Nekemte Catholic 
Secretariat: Dembi Dolo 
Food Security 
In 3 gemeenschappen in de Sayo Woreda, in het uiterste westen van 
Ethiopië, voert Nekemte Catholic Secretariat een driejarig project uit. Het 
doel: de leefomstandigheden van de lokale boeren verbeteren. Hoewel het 
gebied op het eerste gezicht een groene, rijke indruk maakt, is de realiteit 
volledig anders. Slechts een kleine minderheid van de gezinnen is in staat 
om voldoende voedsel te verbouwen om het gezin het gehele jaar te 
voeden. Het project richt zich op 2.000 gezinnen (ruim 10.000 personen) 
en 2018 was het tweede projectjaar.
In.2.van.de.3.gemeenschappen.is.de.grond.erg.
vruchtbaar.en.kunnen.boeren.2.keer.per.jaar.
oogsten..In.Lagalomi,.de.derde.gemeenschap,.is.
de.bodem.veel.minder.vruchtbaar.en.is.slechts.1.
jaarlijkse.oogst.mogelijk..De.opbrengsten.van.de.
oogsten.verslechteren.de.laatste.jaren..Oorzaken.
zijn.onder.meer.het.veranderende.klimaat.(de.
groeiende.onvoorspelbaarheid.van.de.regens),.de.
bodemerosie,.ziekten.en.ongedierte,.slecht.zaadgoed.
en.onvoldoende.agrarische.kennis.van.de.boeren..

Daarnaast.functioneert.het.lokale.agrarische.
adviessysteem.van.de.overheid.zeer.slecht..Ook.zijn.
boeren.in.Ethiopië.niet.in.staat.om.kleine.leningen..
af.te.sluiten.voor.investeringen.in.de.bedrijfsvoering..
Denk.hierbij.aan.de.aanschaf.van.beter.zaadgoed..
of.de.aanschaf.van.een.os.

Knelpunten
De.overheid.promoot.de.oprichting.van.coöperaties,.
die.boeren.helpen.bij.het.verkopen.van.hun.overtollige.
oogst,.de.aanschaf.van.agrarisch.gereedschap.en.met.
kleine.leningen..Helaas.zijn.de.ervaringen.van.de.boeren.
met.de.coöperaties,.door.de.gebrekkige.transparantie.
van.het.beheer,.heel.slecht..Het.gebied.heeft.een.lange.
geschiedenis.van.projecthulp.aan.de.boeren,.zonder.de.
boeren.om.actieve.participatie.te.vragen..Er.werd.hulp.
‘gegeven’..Deze.hulp.loste.natuurlijk.problemen.op,.
maar.schiep.tegelijkertijd.een.groot.nieuw.probleem:.
het.creëerde.een.afhankelijkheidssyndroom..Iets.waar.
het.huidige.project.duidelijk.last.van.heeft..De.instabiele.
politieke.situatie.in.het.projectgebied.leidt.tot.belangrijke.
vertragingen:.door.wegblokkades.en.gevechten.tussen.
het.regeringsleger.en.het.Oromo.Bevrijdings.Front.waren.
projectplaatsen.voor.langere.tijd.niet.bereikbaar.
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Integrale aanpak
Het.project.helpt.boeren.bij.het.vergroten.van.
de.voedselzekerheid..Het.verzorgt.trainingen.op.
het.terrein.van.landbouw-.en.veeteelttechnieken..
Zo.worden.nieuwe.gewassen.en.verbeterd.
zaadgoed.geïntroduceerd..Ook.worden.bronnen.
en.drinkplaatsen.voor.vee.gerealiseerd.en.
coöperatiepanden.gebouwd..Daarnaast.krijgen.de.
leden.van.de.coöperaties.een.training.over.het.beheer.
van.de.coöperaties..Mensen.zonder.eigen.grond.
krijgen.ondersteuning.bij.het.opzetten.van.eigen.
bedrijfjes,.bijvoorbeeld.het.houden.van.bijen..
of.kippen.

Tussentijdse externe evaluatie
In.2018.vond.een.externe.evaluatie.van.het.project.
plaats..In.algemene.zin.is.het.oordeel.positief:.“(…)
Overall,.the.project.is.still.very.relevant.and.does.
address.its.beneficiaries’.main.food.security.needs.(…).
The.Dembi.Dolo.Food.Security.Project.has.the.potential.
of.serving.as.a.model.(…).”.Tegelijkertijd.worden.enige.
aanpassingen.van.het.project.voorgesteld..In.algemene.
zin.stelt.het.rapport.dat.het.project.op.een.aantal.
gebieden.te.ambitieuze.resultaten.nastreeft.voor.een.
driejarig.project..Met.name.de.herintroductie.van.de.
coöperaties.heeft.meer.tijd.nodig.

Hoe werken we?
Kernwoord.voor.het.project.is.het.begrip.‘eigenaar.
zijn’..Dit.betekent.dat.mannen.én.vrouwen.van.de.
gemeenschappen.zelf.de.coöperaties.beheren..Ze.
leveren.materiaal,.werken.mee.aan.het.realiseren.van.
waterpunten.en.kiezen.uit.hun.midden.mannen.en.
vrouwen.die.de.bronnen.beheren.en.onderhouden..
Het.zijn.hun.coöperaties.en.hun.bronnen.

De rol van Wees een Kans
Wees.een.Kans.heeft.een.vooronderzoek.bekostigd.
dat.de.problemen.in.de.regio.Dembi.Dolo.in.kaart.
heeft.gebracht..Nu.financiert.ze,.samen.met.Stichting.
Dioraphte,.het.‘Dembi.Dolo.Voedselzekerheid.Project’..

Compost.maken.in.Lagalomi:.Boeren.worden.getraind.om.

met.EM.snel.compost.te.maken..Door.de.kracht.van.de.zon.

moet.de.compost.hier.in.de.grond.worden.gemaakt,.anders.

droogt.de.‘bult’.uit..

Groentetuin.bij.het.huis:.Het.is.geen.gewoonte.om.bij.het.

huis.een.groentetuin.te.hebben..Terwijl.de.opbrengst,.in.

termen.van.voedsel,.groot.en.gevarieerd.is..Het.project.

geeft.trainingen.in.het.opzetten.en.gebruik.van.een.

‘kitchengarden’.

Stier.wordt.vetgemest:.Een.boer.in.Lagalomi.heeft.een.lening.

van.9.000.Birr.van.de.coöperatie.gekregen.om.een.stier.te.

kopen..In.3.maanden.mest.hij.het.dier.vet.en.verkoopt.het.

voor.15.000.Birr..Het.is.al.zijn.tweede.stier..Na.de.verkoop.is.

hij.in.staat.om.de.lening,.inclusief.rente,.af.te.lossen.
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Stichting Mission Aviation Fellowship (MAF) Nederland 
is een christelijke hulporganisatie die deel uitmaakt van 
een wereldwijd netwerk van autonome MAF-organisaties. 
MAF richt zich op mensen in afgelegen gebieden; met 
vliegtuigen en communicatiemiddelen maken we 
deze mensen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. 
We verzorgen  luchtverbindingen in 30 landen; MAF 
ondersteunt vredes- en verzoeningsinitiatieven, verzorgt 
medische ambulancevluchten en vervoert hulpverleners en 
hulpgoederen. Mede dankzij de hulp van Stichting Wees een 
Kans kon de MAF-hangaar in Oeganda worden opgeknapt.

Verbeteringen aan  
de MAF-hangaar  
in Oeganda 

Trainingsbases 
MAF.Internationaal.heeft.2.trainingbases;.1.in.
het.Australische.Mareeba.(voor.het.Asia-Pacific.
gedeelte.van.de.wereld).en.1.in.Oeganda.(voor.
Afrika)..Op.deze.bases.worden.met.name.de.
volgende.trainingen.gegeven:

•..Training.op.de.Cessna.208.Caravan,.het.
vliegtuig.dat.ook.veel.gebruikt.wordt.bij.de.
uitvoering.van.het.werk.van.MAF..Piloten.
leren.in.eerste.instantie.vliegen.in.een.kleiner.
vliegtuig,.maar.moeten.later.bijgeschoold.
worden.om.te.kunnen.vliegen.in.de.Cessna.
208.Caravan.

•..Standaardisatietraining,.waarbij.de.piloten.
leren.vliegen.volgens.MAF-procedures..
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Vloertegels
De.MAF-hangaar.op.de.basis.in.Oeganda.wordt.gebruikt.
om.zowel.de.vliegtuigen.van.Oeganda,.Oost-Congo.
als.een.vliegtuig.uit.Zuid-Soedan.te.onderhouden..Ook.
krijgen.vliegtuigtechnici.hier.hun.opleiding..Al.lange.tijd.
wilde.het.team.in.Oeganda.vloertegels.in.de.hangaar..Dit.
vanwege.een.onjuist.gestorte.vloer.met.vele.gaten.waar-
door.deze.ongeschikt.was.voor.een.vloercoating..Om.
te.voldoen.aan.de.Technical.Standards.Manual.moeten.
deze.vloertegels.dezelfde.eigenschappen.hebben.als.een.
vloercoating:.duurzaam,.sterk,.licht.van.kleur,.antislip.en.
bestand.tegen.chemische.bestanddelen..Dat.de.vloer.een.
lichte.kleur.heeft,.is.van.belang.voor.de.belichting.bij.het.
onderhoudswerk.

Voordelen
Met.hulp.van.Wees.een.Kans.zijn.de.vloertegels.gelegd.en.
de.hierboven.beschreven.doelen.gerealiseerd..Iets.waar.
het.team.heel.blij.mee.is.na.de.5.jaar.die.ze.hierop.hebben.
gewacht!.Bijkomende.voordelen.zijn.dat.in.vergelijking.
met.vloercoating.de.vloertegels.beter.bestand.zijn.tegen.
beschadiging,.veel.langer.meegaan.en.verplaatst.kunnen.
worden.als.dat.nodig.is.

Nieuwe les- en kantoorruimte
In.de.zomer.van.2017.is.in.de.hangaar.een.vertrek.inge-
richt.om.een.vliegsimulator.te.kunnen.plaatsen..Deze.
simulator.wordt.gebruikt.voor.de.training.van.piloten,.
waardoor.de.vliegtuigen.meer.beschikbaar.blijven.voor.
hulpvluchten..Daarnaast.heeft.de.simulator.nog.vele.
andere.voordelen,.zoals.de.onafhankelijkheid.van.weers-
omstandigheden.en.lagere.kosten..Er.zijn.op.de.basis.in.
Oeganda.echter.meer.faciliteiten.nodig.om.trainingen.
goed.te.kunnen.uitvoeren..Het.gaat.hierbij.met.name.
om.lesruimtes.en.kantoorruimte.voor.de.instructeurs..
Daarom.werden.met.hulp.van.Wees.een.Kans.–.naast.de.
ruimte.met.de.simulator.–.onder.meer.een.leslokaal,.een.
kantoorruimte.voor.instructeurs,.een.instructieruimte.en.
een.studieruimte.voor.studenten.gebouwd..Door.deze.
uitbreidingen.gaat.de.kwaliteit.van.de.trainingen.omhoog.
en.wordt.de.trainingbasis.optimaal.benut.
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Wycliffe Bijbelvertalers zorgt voor

lees- en schrijflessen in de 
moedertaal van geïsoleerd 
levende Ethiopiërs 
Wycliffe Bijbelvertalers gelooft dat wereldwijd harten en levens vernieuwd 
worden door de Bijbel, Gods Woord. Toch wachten nog 1,5 miljard mensen 
op een Bijbel in hun eigen taal. In 2025 willen we, samen met onze 
partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nog nodig is, een 
goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart. Hiermee geven we 
invulling aan de zendingsopdracht van Jezus Christus om alle volken tot 
Zijn leerlingen te maken. Mede dankzij de steun van Stichting Wees een 
Kans konden we in Ethiopië een alfabetiseringsprogramma starten.
Onze.veldmedewerkers.houden.zich.–.naast.het.
vertalen.–.bezig.met.taalkundig.onderzoek,.het.
stimuleren.van.het.gebruiken.van.de.Bijbel,.lees-.en.
schrijfonderwijs.en.moedertaalonderwijs..Omdat.vele.
kinderen.en.volwassenen.in.de.wereld.geen.les.krijgen.
in.hun.eigen.taal,.werken.we.mee.aan.verschillende.
lees-.en.schrijfonderwijsprogramma’s..Zodat.kinderen.
en.volwassenen.les.krijgen.in.hun.eigen.moedertaal,.
de.taal.die.zij.thuis.spreken..Voor.kinderen.betekent.dit.
een.grotere.kans.op.het.afmaken.van.de.basisschool.
en.een.goede.basis.om.door.te.stromen.naar.het.
vervolgonderwijs.

Het project
De.overheid.van.Ethiopië.werkt.hard.om.de.
toegang.tot.en.de.kwaliteit.van.het.onderwijs.en.
de.gezondheidszorg.in.het.land.te.verbeteren..

Een.belangrijk.streven,.omdat.ongeveer.30%.van.de.
bevolking.onder.de.armoedegrens.leeft.van.2.dollar.per.
dag..Hoewel.de.welvaart.in.Ethiopië.toeneemt,.blijven.er.
taalgroepen.die.extra.ondersteuning.nodig.hebben..De.
Chara.en.Mursi.bijvoorbeeld..Doordat.zij.erg.geïsoleerd.
leven,.bereiken.de.inspanningen.van.de.overheid.hen.
nauwelijks..Hierdoor.hebben.de.bewoners.slechts.zeer.
beperkt.toegang.tot.onderwijs.en.gezondheidszorg..

Alfabetiseringsprogramma
Onze.partner.Wycliffe.Ethiopië.heeft.goede.contacten.
ter.plekke.en.is.in.januari.2018.–.in.samenwerking.met.
Wees.een.Kans.–.een.driejarig.alfabetiseringsprogramma.
gestart,.zodat.Chara-.en.Mursi-kinderen.in.hun.eigen.
taal.kunnen.leren.lezen.en.schrijven..Ook.volwassenen.
draaien.mee.in.de.lees-.en.schrijfklassen..Hierdoor.
kunnen.zij.beter.economische.activiteiten.ontplooien,.
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hun.kinderen.helpen.als.ze.naar.school.gaan.en.het.
goede.nieuws.van.Jezus.Christus.lezen.in.de.taal.van.
hun.hart..Het.Evangelie.verovert.harten.van.mensen.en.
daarom.is.Wycliffe.Ethiopië.in.beide.taalgroepen.in.2016.
gestart.met.een.Bijbelvertaalproject..Daarnaast.heeft.een.
lokale.gezondheidsorganisatie.aangegeven.gebruik.te.
willen.maken.van.de.kennis.van.Wycliffe.Ethiopië,.om.
de.kwaliteit.van.de.gezondheidszorg.in.het.gebied.te.
verbeteren.

De stand van zaken
Sinds.de.start.van.het.project.is.er.veel.gebeurd..Er.is.
uitvoerig.gesproken.met.relevante.partners,.zoals.de.
overheid,.kerkleiders.en.schoolbesturen..De.mogelijkheid.
bestaat.dat.de.overheid.na.3.jaar.de.lees-.en.schrijf-
klassen.gaat.overnemen..We.zijn.erg.blij.dat.Chara.nu.
ook.als.vak.is.opgenomen.in.het.curriculum.van.een.
basisschool..Een.mooi.begin!.Wycliffe.Ethiopië.is.met.de.
partners.in.gesprek.om.ook.het.Mursi.als.basisschoolvak.
op.te.nemen..Daarnaast.is.er.de.afgelopen.periode.hard.
gewerkt.aan.het.beschikbaar.maken.van.de.lesmateri-
alen..De.lesboeken.voor.de.lees-.en.schrijfklassen.met.
bekende.spreekwoorden.en.de.verhalenbundels.met.
culturele.en.Bijbelse.verhalen.zijn.in.beide.talen.klaar.en.
worden.al.gebruikt.tijdens.de.lees-.en.schrijflessen..Dit.is.
erg.belangrijk,.omdat.er.geen.literatuur.in.het.Chara.en.
Mursi.beschikbaar.was.

Herkenbare verhalen  
Wycliffe.Ethiopië.heeft.verhalen.gekozen.die.aansprekend.
zijn.voor.beide.taalgroepen.omdat.ze.gaan.over.voor.hen.
bekende.situaties..De.ervaring.leert.dat.als.mensen.deze.
verhalen.lezen,.zij.niet.alleen.makkelijker.leren.lezen,.
maar.ook.eerder.een.Bijbelboek.lezen..Op.dit.moment.
worden.8.mensen.opgeleid.in.het.geven.van.lees-.en.
schrijfonderwijs.in.de.eigen.taal..
We.zien.dat.vooral.jongvolwassenen.de.alfabetise-
ringslessen.willen.volgen..In.2018.hebben.in.totaal.300.
mensen.aan.de.klassen.deelgenomen..In.de.loop.van.
2019.komen.er.nog.6.klassen.bij,.waardoor.het.aantal.
personen.zal.stijgen.tot.600,.300.per.taalgroep..Ons.doel.
is.dat.er.in.2020.in.totaal.18.lees-.en.schrijfklassen.zijn...
Wycliffe.Ethiopië.gaat.zich.nu.richten.op.het.ontwikkelen.
van.voorlichtingsmaterialen.op.het.gebied.van.de.basis-
gezondheidszorg....

Samenwerking met Wees een Kans
Door.de.samenwerking.met.Wees.een.Kans.kunnen.
we.de.lees-.en.schrijfvaardigheden.in.de.eigen.taal.van.
de.Mursi.en.Chara.verder.ontwikkelen..Dit.heeft.een.
positieve.invloed.op.de.kwaliteit.van.het.onderwijs.en.de.
gezondheidszorg..We.zijn.God.dankbaar.dat.we.ook.in.
2019.samen.met.Wees.een.Kans.mogen.optrekken.om.
de.toekomst.van.ruim.1.800.kinderen.en.volwassenen.te.
verbeteren.
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1.2 Samenstelling bestuur

De.bestuurders.hebben.in.2018.en.2017.geen.bezoldiging.ontvangen.voor.hun.werkzaamheden.

•  J..Schuuring,.voorzitter

•  B..Brouwer,.secretaris

•  J..Middel,.penningmeester

1.1 Missie en doelstelling

Stichting Wees een Kans is op 
28 november 2006 opgericht 
te Harderwijk. Het doel van de 
stichting is het verbeteren van 
het welzijn in de wereld, onder 
meer door het verlenen van hulp 
aan mensen in nood, een bijdrage 
leveren aan milieuverbetering en 
het bevorderen van dierenwelzijn.

Stichting.Wees.een.Kans.steunt.kansarme.mensen.in.
ontwikkelingslanden.om.ze.te.helpen.met:

•..Op.eigen.benen.te.staan;
•..Met.duurzame.middelen.een.bestaan.te.creëren;  
•..Ze.levensvreugde.te.verschaffen.
     
Het.anker.van.waaruit.de.stichting.werkt.is.gebaseerd.op.
Liefde,.Respect.en.Vertrouwen..

De.Stichting.richt.zich.voornamelijk.op.gebieden.in.
Tanzania,.Uganda.en.Ethiopië..Stichting.Wees.een.Kans.

is,.als.vermogensfonds,.gericht.op.zoek.naar.uitvoerende.
stichtingen.die.in.deze.landen.met.projecten.werkzaam.
zijn.of.werkzaam.willen.zijn..Projecten.van.deze.stich-
tingen.moeten.dan.passen.bij.één.of.meerdere.van.de.vier.
pijlers:.

Pijler 1: Voeding, liefde en onderdak
Dit.kunnen.projecten.zijn.zoals.de.bouw.van.
weeshuizen,.of.het.onderbrengen.van.wezen.bij.familie.
waarna.deze.families.op.ondersteuning..
kunnen.rekenen.

Pijler 2: Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen..Voorbeelden.zijn:.realiseren.van.
waterprojecten.of.creëren.van.basisgezondheidszorg.

Pijler 3: Educatie
Bijvoorbeeld:.de.bouw.en.exploitatie.van.scholen.en..
trainingscentra.voor.vakopleidingen.

Pijler 4: Economie
Voorbeelden.zijn:.microkredieten.ter.beschikking.stellen,.
coöperaties.opzetten,.of.mensen.helpen.een.bedrijfje.op.
te.starten.(mede.via.Funding.Opportunities.BV)

Stichting.Wees.een.Kans.wil.daarnaast.mensen.aanzetten.
tot.filantropie.De.stichting.heeft.de.anbi.status.en.is.bij.de..
belastingdienst.geregristreed.onder.RSIN.8173.37.854

1 Verkort bestuursverslag
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1.3 Gang van zaken gedurende het boekjaar
In.2018.is.het.bestuur.4.keer.bij.elkaar.geweest.
In.2018.is.in.totaal.EUR.902.547.(2017:..EUR.901.103).besteed.aan.projecten.voor.goede.doelen.
De.projecten.zijn.in.de.volgende.landen.gerealiseerd:

Een.uitgebreid.verslag.van.de.gang.van.zaken.in.2018.
en.over.de.inhoud.van.de.projecten.is.in.dit.jaarverslag.
terug.te.vinden.

De.projecbestedingen.over.het.jaar.zijn.ten.opzichte.
van.het.jaar.2017.nagenoeg.gelijk.gebleven..

In.2013.heeft.de.Stichting.Funding.Opportunities.BV.
opgericht..De.vennootschap.houdt.zich.met..name.
bezig.met.het.doen.van.investeringen.in..
ontwikkelingslanden.om.daarmee.de.economische.
bedrijvigheid.in.deze.landen.te.stimuleren.. . .

Doordat.zowel.over.2018.als.2017.dividend.is..
uitgekeerd.vanuit.Allinq.BV.is.in.beide.jaren.wel..
een.positief.resultaat.gerealiseerd.
De.liquiditeitspositie.is.in.2018.met.name.verbeterd.
vanwege.de.dividenduitkering.vanuit.Allinq.BV..De.
stichting.beschikt.over.voldoende.liquiditeiten.om.
de.schulden.en.toezeggingen.per.balansdatum.te.
voldoen... . . . . .
. .

Het.bestuur.verwacht.dat.in.2019.de.uitgaven.aan.projecten..ruim.EUR.1,0.miljoen.zullen.bedragen.hetgeen.een.stijging.
betekent.ten.opzichte.van.de.projectbestedingen.in.2018..Hiervan.is.al.een.belangrijk.deel.voorwaardelijk.toegezegd.

1.4 Verwachtingen

Projecten 2018 2017

Oeganda .320.887. .300.000.

Ethiopië .201.984. .202.493.

Tanzania .272.676. .348.250.

Indonesië .92.000. .18.400.

Overige .15.000. .31.960.

Totaal  902.547  901.103
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2  Staat van baten 
en lasten over 2018

2018 2017

Baten 2.187.235  975.630 

Lasten

Projectuitgaven .902.547. .901.103.

Algemene.kosten .26.311. .20.568.

Rente.en.bankkosten .823. .736.

Totaal van lasten  929.681  922.407 

Saldo baten en lasten 1.257.554  53.223 
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3 Toelichting
Algemeen
Dit.financieel.verslag.wordt.opgesteld.op.grond.van.de.
wettelijke.eisen.inzake.stichtingen.met.een.ANBI.status.

Dit.financieel.verslag.is.ontleend.aan.de.volledige.
jaarrekening,.opgesteld.op.basis.van.Richtlijn.voor.de.
Jaarverslaggeving.C1.Kleine.organisaties.zonder.winst-
streven,.zoals.deze.is.opgesteld.door.het.bestuur.van.
de.Stichting.op.12.juni.2019.en.welke.is.gecontroleerd.
door.MTH.Accountants..Dit.financieel.verslag.is.niet.
gecontroleerd.

Voor.het.inzicht.dat.vereist.is.voor.een.verantwoorde.
oordeelsvorming.omtrent.de.financiële.positie.en.de.
resultaten.van.de.stichting.dient.dit.financieel.verslag.
te.worden.gelezen.in.samenhang.met.de.volledige.
jaarrekening.2018,.waaraan.deze.is.ontleend.

De.jaarrekening.is.opgesteld.onder.de.veronderstelling.
van.continuïteit.van.de.stichting.. . . .
. . .
Alle.bedragen.zijn,.voorzover.niet.anders.vermeld,.
opgenomen.in.euro’s.. . . . .
. .

Begroting
In.de.staat.van.baten.en.lasten.en.in.het.bestuursver-
slag.zijn.geen.begrotingscijfers.opgenomen.aangezien.
de.begroting.niet.als.belangrijk.stuurinstrument.wordt.
gebruikt.voor.beheersing.van.de.activiteiten... .
. . . . . .
.
.

Grondslagen van resultaatbepaling
De.baten.en.lasten.worden.toegerekend.aan.het.jaar.
waarop.zij.betrekking.hebben..Ontvangen.bijdragen,.
donaties.en.giften.worden.verantwoord.in.het.jaar.dat.
de.bedragen.onvoorwaardelijk.zijn.toegezegd.. .
. . .
Ontvangen.dividenden.worden.in.de.staat.van.baten.
en.lasten.opgenomen.in.het.jaar.waarin.het.besluit.tot.
uitkeren.van.dividend.heeft.plaatsgevonden..
.
Aan.derden.toegezegde.bijdragen.worden.verwerkt.in.
het.jaar.waarin.de.toezeggingen.zijn.gedaan.. .
. . . . . .
Personeel
Gedurende.het.boekjaar.had.de.stichting,.net.als.in.
2017,.geen.personeel.in.dienst.. . . .
. .
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Zeewolde,.juni.2019

Foto voorzijde: Greening Afrika

Vormgeving: V1 Communicatie, Ermelo

S T I C H T I N G  W E E S  E E N  K A N S

Bestuur stichting Wees een Kans
Jan.Schuuring,.voorzitter
Bart.Brouwer,.secretaris
Jeffrey.Middel,.penningmeester

Wij.hopen.dat.dit.jaarverslag.een.goed.beeld.heeft..
gegeven.van.de.door.Stichting.Wees.een.Kans..
gesteunde.projecten.en.de.gedane.donaties..


