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Jaarverslag 2010
stichting Wees een Kans
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten, donaties 
en aanpak van de stichting Wees een Kans in het jaar 2010.

Afgelopen jaar is veel energie gestopt in het ontwikke
len van procedures en het zoeken naar samenwerking 
met andere organisaties en personen om te leren, te 
structureren en visie te ontwikkelen op de toekomst 
van de Stichting.

De komende jaren zullen óók gebruikt gaan worden 
om te leren, structureren en professionaliseren. Deze 
leercurve zal eraan bijdragen dat de Stichting op ter
mijn een steeds helderdere focus krijgt over, waar en 
hoe op termijn in de wereld als Stichting het verschil 
kan worden gemaakt!

Daarnaast zal de Stichting steeds beter ontdekken, hoe 
de donaties zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen 
worden ingezet. Zij zal een beter zicht krijgen op de 
filantropiesector en leren van de door de sector ge
maakte missers en behaalde successen in de afgelopen 
40 jaar.

Inmiddels heeft de Stichting 3 speerpuntlanden 
gekozen, namelijk: Uganda, Tanzania en Ethiopië. Dit 
houdt in dat de focus van de Stichting zich hoofdzake
lijk zal richten op projecten van stichtingen die in deze 
landen actief zijn. Wel blijven we in andere landen 
nauw betrokken bij de goed lopende projecten en van 
stichtingen waarmee we al een vertrouwensband heb
ben opgebouwd.



Ontwikkeling beleid donaties
voortvloeiend uit onze Missie en strategie is in 2010 
een aanzet gegeven om te komen tot een concep-
tuele aanpak voor het doen van donaties door de 
stichting Wees een Kans. Het doel hiervan is om 
ervoor te zorgen dat de donaties, gericht en met 
zoveel mogelijk impact aangewend worden om 
uiteindelijk kansarmen een toekomst te bieden!

Hierdoor is volgend model ontstaan, een model dat 
uitgaat van 4 pijlers. Deze pijlers moeten in specifieke 
geografische gebieden ontwikkeld worden, teneinde 
kansarmen een toekomst te bieden.

De Stichting Wees een Kans die als vermogensfonds, 
gericht op zoek gaat naar uitvoerende stichtingen die 
in een betreffend gebied met projecten werkzaam zijn 
of werkzaam willen zijn. Projecten van deze stichtin
gen moeten dan in betreffend gebied passen bij één of 
meerdere van de 4 pijlers.

 Pijler 1: Voeding, liefde en onderdak. Dit kun
nen projecten zijn, zoals bijvoorbeeld de bouw van 
weeshuizen of wezen onderbrengen en ondersteunen 
bij familie in hun dorpen.

 Pijler 2: Basisvoorzieningen. Voorbeelden 
hiervan zijn: waterprojecten realiseren of basisgezond
heidszorg creëren.

 Pijler 3: Educatie. Voorbeelden hiervan zijn: de 
bouw en exploitatie van scholen of bouw en exploita
tie van trainingscholen voor vervolgopleidingen waar 
mensen een vak kunnen leren.

 Pijler 4: Economie. Voorbeelden hiervan zijn:  
microkredieten ter beschikking stellen, coöperaties 
opzetten of mensen helpen een bedrijfje op te starten.

In 2011 zullen we verder invulling gaan geven aan de ont-
wikkeling van deze aanpak. Als eerste gebied is inmiddels 
gekozen voor het gebied Lagalomi in West Ethiopië.
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Stichting Child Future Africa
Deze stichting in Zimbabwe biedt onderdak aan 24 
weeskinderen in 2 weeshuizen op een boerderijlocatie. 
Daarnaast worden 260 kinderen ondersteund die  
worden opgevangen bij familie of kennissen. Het 
unieke van deze stichting is dat zij voor een belangrijk 
deel van de exploitatiekosten zelfvoorzienend zijn. 
Naast het weeshuis draait namelijk een succesvol 
landbouwproject van 15 ha. Met de opbrengst van 
deze landbouw wordt een belangrijk deel van de 
exploitatie kosten van het weeshuis gefinancierd.

Met de donaties van Stichting Wees een Kans zijn in 
2010 een waterput, salarissen van de moeders en een 
landbouwschuur betaald/gerealiseerd. Als u meer wilt 
weten over deze stichting, kunt u hun website bezoe
ken www.childfutureafrica.org

Overzicht projecten 
en donaties.
Nu volgt een overzicht van de resultaten  
welke in 2010 zijn bereikt met behulp van  
de donaties van stichting Wees een Kans.

Allereerst wordt de gesteunde stichting  
genoemd, daarna volgt uitleg over wat deze  
stichting met de donatie van Stichting Wees  
een Kans heeft kunnen realiseren.

De Stichting Wees een Kans wil alle gesteunde 
stichtingen bedanken voor al hun energie en hulp 
ter plaatse, aan zoveel hulpbehoevende mensen. 
Als Stichting spreken wij daar onze grote  
waardering voor uit!



Stichting MAF
Deze Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship )  
opereert in veel ( 29 ) ontwikkelingslanden en maakt 
het door middel van vliegtuigvervoer mogelijk dat  
verschillende soorten hulp kan worden verleend in  
anders onbereikbare gebieden. De stichting heeft  
130 eigen vliegtuigen en heeft door de jaren heen 
tientallen landingsstrips in onbereikbare gebieden 
aangelegd.

Met de donaties van Stichting Wees een Kans is in 2010 
een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe 
MAF Hangar in Kampala de hoofdstad van Oeganda. 
Deze Hangar is nodig voor de opslag en onderhoud 
van de vliegtuigen in Oeganda. Als u meer wilt weten 
over deze stichting, kunt u hun website bezoeken 
www.maf.nl

Waterproject N’gambi
Dit is een project in Tanzania en wordt gerund door een 
Nederlands echtpaar, Jan en Lia Verboom. Het project 
valt onder de verantwoordelijkheid van de Hervormde 
Gemeente in Zeist. Het project is gestart in augustus 
2010 en de verwachte oplevering is in mei 2011. In 2 
dorpen, Kazania en N’gambi, zullen dan in totaal 30 
regenwater opvangreservoirs gebouwd zijn en ook 2 
waterputten met pompen zijn dan gereed. Uiteindelijk 
zal dit voor ongeveer 12.000 mensen schoon drinkwater 
opleveren. Daarnaast draagt dit project ook bij aan de 
kennisontwikkeling over wateropvang in dit gebied. De 
mensen dragen gratis hun steentje bij, zodat ze leren en 
uiteindelijk over schoon drinkwater kunnen beschikken.

Dit project is voor de helft met donaties van de  
Stichting Wees een Kans gerealiseerd.



St Mary’s Hospital
St Mary’s Hospital is een plattelandsziekenhuis in Dro
bo in het westen van Ghana. Het ligt ver van de grote 
steden en plaatsen, en daardoor is het moeilijk om ge
kwalificeerd personeel te vinden. Toch is dit ziekenhuis 
een toevluchtsoord voor 150.000 arme plattelands
bewoners. Bovendien ondersteunt het ziekenhuis ook 
nog eens 24 locale gezondheidsposten in omliggende 
dorpen. Het ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk) is een 
partnerschap aangegaan met dit ziekenhuis.

De Stichting Wees een Kans heeft in 2010 een donatie 
gedaan. Hiermee is een aanzet gegeven voor de bouw 
van een kinderafdeling in St Marys Hospital. Als u meer 
wilt weten over deze stichting, kunt u hun website 
bezoeken www.stjansdal.nl/stmarys

Rotary Doctors
De Stichting Rotary Doctors in The Netherlands, in 
Nederland Rotary Doctors Nederland genaamd (RDN), 
is in 1994 opgericht met als doel een bijdrage te verle
nen aan de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 
Zij probeert dit doel te bereiken door tandartsen en 
huisartsen uit te zenden, voor zover mogelijk rotari
ans, naar gebieden waar de lokale gezondheidszorg 
nagenoeg of geheel ontbreekt; hun werk dient van 
groot belang te zijn voor de desbetreffende bevolking. 
Jaarlijks worden er ongeveer 50 artsen, specialisten 
of tandartsen uitgezonden naar hun werkgebieden 
in Kenia. Vanuit een drietal klinieken/ steunpunten 
verlenen de artsen met hun jeeps, de medische zorg in 
de moeilijk bereikbare gebieden.

De Stichting Wees een Kans heeft in 2010 een donatie 
gedaan aan Rotary Doctors. Met deze donatie zijn 
medicijnen, muskietennetten en medische apparatuur 
gekocht voor de medische verzorging van de aller
armsten in Mundika en Kimilili. Als u meer wilt weten 
over deze stichting, kunt u hun website bezoeken 
www.rotarydoctorsnederland.nl



Stichting Dorcas
De Stichting Dorcas is een internationale hulporga
nisatie die zich voornamelijk richt op OostEuropa en 
Afrika. Dorcas werkt bij voorkeur samen met lokale 
partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties. Via 
die lokale partners biedt Dorcas 4 soorten hulp.

 Noodhulp: Als er ergens in de wereld een ramp 
plaatsvindt, komt Dorcas in actie met noodhulp.  
Dorcas helpt direct met voedsel, kleding en medicijnen.

 Sociale hulp: Dorcas komt in actie voor mensen 
die niet meer in eigen onderhoud kunnen voorzien 
en geen hulp van anderen krijgen. Dorcas geeft hen 
hulp in natura, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel 
en kleding.

 Structurele hulp: Duurzame hulp zodat de men
sen op eigen benen verder kunnen, dat is structurele 
hulp. Dorcas werkt in de wereld aan blijvende verbe
tering van de leefomstandigheden.

 Financiële adoptie: Sponsors ondersteunen een 
oudere, kind, gezin of student op basis van een vast 
maandbedrag. Met deze vorm van financiële adoptie 
helpt Dorcas de allerarmsten in de vorm van voed
sel, kleding, scholing en gezondheidszorg. Ook op 
langere termijn.

De Stichting Wees een Kans heeft in 2008 en 2009 
de bouw van de vakschool Olokii in Tanzania (regio 
Arusha) medegefinancierd. Deze vakschool is in 2010 
hard bezig geweest om de juiste structuur en aanpak 
neer te zetten om een goede organisatie te bouwen. 
Voor de opbouw van die organisatie is in 2010 een 
donatie gedaan.

In 2011 zal er weer verder geïnvesteerd gaan worden 
in de vakschool Olokii, waar mensen de kans krijgen 
om een vak te leren van bijvoorbeeld metselaar, tim
merman, kleermaker of kleuterleidster. Jaarlijks worden 
ongeveer 100 jongeren (jongens en meisjes) opgeleid 
en begeleid naar een baan. De Stichting Wees een 
Kans wil daar in 2011 een verdere bijdrage aan leveren, 
zodat op deze manier een hechte lange termijn relatie 
blijft bestaan.

De Stichting Wees een Kans heeft in 2010 ook een 
bijdrage geleverd in een ander project van Dorcas. Dit 
project betreft de aanschaf een transformatorhuis voor 
een gemeenschapscentrum in de stad Wau in Soedan.

Het doel van dit gemeenschapscentrum, welke in 
2010 is gebouwd, is ontmoeting maar hoofdzakelijk 
training. Op deze manier ontstaat een mogelijkheid 
om de allerarmsten van de stad een toekomst te 
bieden door het leren van een vak. De trainingen die 
onder andere worden verzorgt zijn: leerproductie, 
meubelmakerij, voedselverwerking maar ook nieuwe 
landbouwtechnologie.

Jaarlijks kunnen ongeveer 120 werkloze mannen en 
vrouwen een training ontvangen, waarbij een aan
tal wordt begeleid naar het opzetten van een eigen 
bedrijf.

Als u meer wilt weten over deze stichting, kunt u hun 
website bezoeken www.dorcas.nl



In 2010 hebben we ook  
de volgende stichtingen  
ondersteund:
Stichting Vlok.
Een stichting welke de kansarmen helpt in een tweetal dorpen 
op het Indonesische eiland Lombok. Als u meer wilt weten over 
deze stichting, kunt u hun website bezoeken www.vlok.org

Stichting Shelterboxen
Een stichting welke noodhulp biedt in de vorm van 1e levens
behoefte hulpboxen. Stichting Wees een Kans heeft in 2010 een 
donatie gedaan voor het verzenden van 14 shelterboxen naar het 
rampgebied na de aardbeving in Pakistan. Als u meer wilt weten 
over deze stichting, kunt u hun website bezoeken  
www.shelterbox.nl

Stichting Be More
Een enthousiaste stichting die op jaarbasis ongeveer 350 vrijwil
ligers uitzendt naar projecten in Uganda, ZuidAfrika en Malawi. 
Als u meer wilt weten over deze stichting, kunt u hun website 
bezoeken www.bemore.nl

St Philip’s Theological College
Door deze stichting in Tanzania is eind 2010 een inkomensgene
rerend project opgestart met kippen en koeien. Als u meer wilt 
weten over deze stichting, kunt u hun website bezoeken  
www.anglican.or.tz

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

Zeewolde, 20 januari 2011
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