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In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten, donaties en
aanpak van de Stichting Wees een Kans in het jaar 2011.
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.

richten op projecten van stichtingen die in deze landen
actief zijn. Wel blijven we in andere landen nauw
betrokken bij de goed lopende projecten van stich
tingen waarmee we al een vertrouwensband hebben
opgebouwd.

Inmiddels heeft de Stichting 3 speerpuntlanden geko
zen, namelijk: Uganda, Tanzania en Ethiopië. Dit houdt
in dat de focus van de Stichting zich hoofdzakelijk zal

In 2011 hebben we vervolgstappen gezet om te komen
tot het definiëren van specifieke gebieden binnen deze
3 landen.

Ontwikkeling beleid donaties
Voortvloeiend uit onze Missie en Strategie is in 2011
verder invulling gegeven aan de conceptuele 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!
Om dit te bereiken wordt gewerkt en gedacht aan
de hand van een model dat uitgaat van 4 pijlers.
Deze pijlers moeten in specifieke geografische
gebieden ontwikkeld worden, teneinde kansarmen
een toekomst te bieden.
In 2011 hebben we gezien dat deze aanpak werkt!
De Stichting Wees een Kans die als vermogensfonds,
gericht op zoek gaat naar uitvoerende stichtingen die
in het betreffende 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.
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Pijler 1: Voeding, liefde en onderdak. Dit
kunnen projecten zijn, zoals bijvoorbeeld de bouw
van weeshuizen of wezen onderbrengen en onder
steunen 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: mi
crokredieten ter beschikking stellen, coöperaties opzet
ten of mensen helpen een bedrijfje op te starten.

Overzicht projecten en donaties
Nu volgt een overzicht van de resultaten welke in 2011 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!

Uganda
In Uganda ligt de focus op 2 hoofdgebieden. Namelijk in het Westen het gebied Nwoya en in het
Noord- Oosten het gebied Karamotja!
Vanuit onze 4 pijlers gedachte proberen we deze 2
gebieden ‘aan te pakken’. In Nwoya werken we nauw
samen met ZOA. In het gebied Karamotja zijn we
sinds kort gestart met Woord en Daad.
ZOA
ZOA is actief in 15 verschillende landen. Een uitvoe
rende organisatie welke aansluit bij onze normen en
waarden. In Uganda zijn we met hen actief. Zo hebben
we in 2011 een aanvraag van hen gehonoreerd voor de
bouw van 4 lerarenhuisjes in het district Pader om op
deze manier leraren te binden aan een aantal scholen
in een afgelegen omgeving. Op deze manier dragen
we eraan bij dat de kwaliteit op deze scholen geborgd
blijft en wellicht kan verbeteren.
Met ZOA zijn we inmiddels ook opgestart in het gebied
Nwoya. Een gebied in het Noorden van Uganda dat

Ethiopië
In Ethiopië ligt de focus ook op 2 hoofdgebieden.

enorm heeft geleden onder de burgeroorlog in ZuidSudan. Dus een gebied waar veel moet gebeuren. ZOA
heeft in samenspraak met de lokale bevolking een plan
van aanpak gemaakt gericht op de verbetering van dit
gebied. Dit is een plan van aanpak voor ongeveer 5 jaar.
In dit plan komen alle 4 pijlers naar voren en is er een
prioriteitsstelling gemaakt voor de komende 5 jaar. Voor
ons als Stichting Wees een Kans ligt de focus voor dit
gebied de komende 2 jaar op educatie. Alle voorberei
dingen zijn hiervoor in 2011 inmiddels afgerond zodat er
in 2012 veel concrete stappen kunnen worden gezet.
Met ZOA hebben we in Uganda nauw contact met de
programma-manager ter plaatse die 2 maal per jaar
naar Nederland komt om de voortgang te bespreken
en de plannen voor het komende jaar af te stemmen.
Dit doen we op basis van het vooraf afgestemde 5
jaren plan voor de ontwikkeling van dit gebied.
Woord en Daad
In 2011 zijn we met Stichting Woord en Daad de voorbe
reiding gestart voor de uitrol van projecten in het gebied
Karamotja in het Noord-Oosten van Uganda. Woord en
Daad werkt hierin nauw samen met een lokale partner,
een kerkgemeenschap met wie ook een meerjarenplan is
gemaakt voor de ontwikkeling van dit gebied. Inmiddels
zijn concrete hieruit voortvloeiende projecten met steun
van de Stichting Wees een Kans ook daadwerkelijk gestart.

Het eerste in het westen het gebied Dembidolo. En dan
met name voelen we ons verbonden met een groep van
4.000 settlers in Lagalomi. Settlers zijn mensen die door
de overheid ‘verzocht’ zijn om hun huizen af te staan.
Daarnaast hebben ze dan nieuwe grond ter beschikking
gekregen in een nieuw gebied. In dit geval 1 acre per
gezin. Alleen in dit gebied is dus helemaal niets. Samen
met een aantal anderen zijn we nu aan kijken hoe we
stap voor stap de situatie daar kunnen verbeteren en
hoe er weer nieuwe kansen kunnen ontstaan voor deze
mensen. Er zijn een aantal nonnen van een Indiase ka
tholieke congregatie actief, waarmee de eerste stappen
voor de verbetering van de leefomstandigheden voor
deze groep mensen inmiddels zijn gezet.
De Nonnen

In 2011 hebben we als Stichting Wees een Kans onder
andere dekens, klamboes en zaaigoed voor deze groep
van 4.000 mensen ter beschikking gesteld. Voor de
komende jaren is er een stappenplan ontwikkeld om
vanuit de 4 pijlers gedachte structurele verbetering te
laten plaatsvinden. Zodat er uiteindelijk een school,
een kliniek, waterputten, een vakschool en uiteinde
lijk ook economische bedrijvigheid wordt gecreëerd.
Hierbij wordt zelfs gedacht aan een bijenfarm, om
uiteindelijk honing te verkopen.
Huidige kliniek

Rotary Doctors
In 2011 heeft de Rotary Doctors op verzoek van Stich
ting Wees een Kans een survey uitgevoerd om te kijken
of ze in dit gebied met hulp van Stichting Wees een
Kans actief willen worden.
Deze survey was erop gericht om een zo goed moge
lijk beeld te krijgen van de leefomstandigheden van
deze mensen, de rol van de overheid in de gezond
heidszorg in dit gebied en de mogelijkheden voor
Rotary Doctors hierin.

Ook dit project was in het Dembi dolo gebied.

Rotary Doctors heeft Stichting Wees een Kans inmiddels
verzocht om het hieruit voortvloeiende gezondheids
plan voor de komende jaren financieel te steunen. Deze
aanvraag is inmiddels gehonoreerd. Hierover zult u
meer kunnen lezen in het jaarverslag van 2012.
Stichting Scholen project Ethiopië
In samenwerking met Stichting Scholen project Ethi
opië heeft Stichting Wees een Kans gezorgd voor de
financiering van een eetzaal inclusief keuken. Op deze
manier krijgen de kinderen in ieder geval 1 maal per
dag een goede maaltijd. Sommigen moeten 5 kilome
ter lopen om op school te komen en eten soms tussen
de middag op school hun eerste maaltijd van de dag.

Heien voor fabriek

The Well Foundation
Het andere hoofdgebied in Ethiopië doen we in
samenwerking met The Well Foundation.
The Well Foundation is een aantal jaren geleden
gestart door het echtpaar Henk en Henny Jansen. Ze
zijn beiden heel nauw betrokken bij de besturing en
uitvoering van de Stichting. De focus van de Stichting
ligt in het Noorden van Ethiopië in de omgeving van
Axum. De afgelopen jaren hebben ze al goede stappen
gemaakt in hun overtuiging om kansen te bieden voor
vele kansarme mensen in deze gebieden.
Zo zijn er de afgelopen jaren al vele waterputten
geslagen, zijn er al vele boeren opgeleid op hun prakti

sche opleidingscentra en lopen er inmiddels de nodige
gezondheidsprojecten. Om ook economisch stappen te
zetten in deze gebieden is er eind 2011 een start gemaakt
met de bouw van een melk- en een veevoeder fabriek.
Op deze manier zullen de koeien door beter veevoeder
een hogere melkopbrengst geven. En kan in de melkfa
briek de extra melk worden aangeboden en verwerkt.
De aanpak van The Well Foundation sluit dus prima aan
bij de 4 pijlers van de Stichting Wees een Kans. Daarom
heeft de Stichting Wees een Kans in 2011 besloten een
deel van het project-plan 2011 van The Well Foundation
te financieren. Dus geen geoormerkte bijdrage maar
een bijdrage welke vrij gebruikt kon worden voor de
lopende projecten van The Well Foundation.

Stichting Dorcas
De Stichting Dorcas is een internationale hulp
organisatie die zich voornamelijk richt op Oost-Europa
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 mensen op eigen benen
verder kunnen, dat is structurele hulp. Dorcas werkt
in de wereld aan blijvende verbetering van de leef
omstandigheden.

Tanzania
Als 3e speerpuntland is gekozen voor Tanzania.
De 2 gebieden waar we hier actief zijn liggen in
het Noorden in de omgeving van Arusha. En in
het midden ongeveer 50 km ten westen van
de Hoofdstad Dodoma in de omgeving van
Mpwapwa.
In de omgeving van Arusha doen we een
omvangrijk project met Dorcas (lees hiernaast meer
over Dorcas).
Centraal in dit project staat de vakschool Olokii. Dit is op
een opleidingscentrum met vakgerichte opleidingen.
Vanaf 2009 is Stichting Wees een Kans nauw betrokken
bij de op- en uitbouw van dit opleidingscentrum. De fo
cus van dit opleidingscentrum ligt inmiddels steeds meer
op opleidingen gericht op duurzame energie.

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 al
lerarmsten in de vorm van voedsel, kleding, scholing
en gezondheidszorg. Ook op langere termijn.

Samen met Dorcas en het opleidingscentrum praten
we over de te maken keuzes voor het opleidings
centrum gericht op de duurzame opleidingen. Zo
worden er inmiddels ook opleidingen verzorgd om
kookstellen op zonne-energie te kunnen maken en
installeren, alsmede het installeren van elektrische

zonnepanelen en het installeren van windenergie
oplossingen. In 2012 zal er verder geïnvesteerd gaan
worden op deze school.
De projecten welke we nu op de school financieren
zijn de aanleg van een grote windenergie-molen, elek
trische zonnepanelen en elektriciteitskabels in geulen
voor de aanvoer van elektriciteit naar de gebouwen,
welke er uiteindelijk samen voor moeten zorgen dat
het opleidingscentrum voor inmiddels 160 studenten,
volledig z’n eigen energie opwekt.
Dit alles vanuit de gedachte dat dit het beste de
opleidingen verkoopt! Een opleidingscentrum/ken
niscentrum gericht op duurzame energie, welke zelf al
onafhankelijk z’n eigen energie opwekt.
Sint Philips College
Het andere gebied is Mpwapwa. Hier werken we
samen met het Sint Philips College. Binnen 2 jaar moet
hier een meisjesschool voor 600 meisjes zijn verrezen.
Op deze manier wordt een veilige omgeving voor hen
gecreëerd waarbij de aandacht niet alleen op opleiden
ligt maar juist ook op training in zelfbewustzijn en
eigenwaarde.

We zijn hier begonnen met het doneren van een steen
maakmachine. Een machine welke zo’n 1.500 stenen
per dag kan maken. Dit zorgt voor een versnelling van
de bouw van de school en de slaaplokalen. Maar op
termijn gaat dit als de school eenmaal draait, een com
merciële activiteit worden vanuit de school zodat de
machine inkomen genereert voor de school.
Door deze stichting in Tanzania is eind 2010 ook een
inkomensgenererend project opgestart met kippen en
koeien met behulp van Stichting Wees een Kans. Dit
project is in 2011 afgerond. Inmiddels wordt er voor
tientallen kinderen schoolgeld betaald uit het inkomen
van het project. Als u meer wilt weten over deze stich
ting, kunt u hun website bezoeken www.anglican.or.tz

In 2011 hebben we ook de volgende
stichtingen ondersteund:

Stichting MAF
Deze Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship)
opereert in veel (29) ontwikkelingslanden en maakt
het door middel van vliegtuigvervoer mogelijk dat ver
schillende soorten hulp kan worden verleend in anders
onbereikbare gebieden. De stichting heeft 130 eigen
vliegtuigen en heeft door de jaren heen tientallen lan
dingsstrips in onbereikbare gebieden aangelegd.
Met de donaties van Stichting Wees een Kans in 2010
is een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe
MAF Hangar in Kampala de hoofdstad van Uganda.
Deze hangar is nodig voor de opslag en onderhoud
van de vliegtuigen in Uganda. In 2011 is de hangar
ondermeer door donaties van Stichting Wees een Kans
afgerond. www.maf.nl

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 lokale gezondheidsposten in omliggende
dorpen. Het ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk) is een
partnerschap aangegaan met dit ziekenhuis.
De Stichting Wees een Kans heeft in 2011 opnieuw
een donatie gedaan. Hiermee is uiteindelijk de bouw
van een kinderafdeling in St Mary’s Hospital afgerond.
Als u meer wilt weten over deze stichting, kunt u hun
website bezoeken www.stjansdal.nl/stmarys

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 wor
den 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 landbouw
project van 15 ha. Met de opbrengst van deze land
bouw wordt een belangrijk deel van de exploitatiekosten van het weeshuis gefinancierd.
Met de donaties van Stichting Wees een Kans zijn in
2011 een waterput, salarissen van de moeders en een
landbouwschuur betaald/gerealiseerd.
Als u meer wilt weten over deze stichting, kunt u hun
website bezoeken www.childfutureafrica.org
Stichting Vlok
Een stichting welke de kansarmen helpt in een tweetal
dorpen op het Indonesische eiland Lombok. Door
onze Stichting is in 2011 een donatie gedaan. Als u
meer wilt weten over deze stichting, kunt u hun web
site bezoeken www.vlok.org

Stichting Shelterboxen
Een stichting welke noodhulp biedt in de vorm van 1e le
vensbehoefte hulpboxen. Stichting Wees een Kans heeft
in 2011 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
vrijwilligers uitzendt naar projecten in Uganda, Zuid-Afrika
en Malawi. In 2011 is opnieuw een donatie door Stichting
Wees een Kans gedaan. Als u meer wilt weten over deze
stichting, kunt u hun website bezoeken www.be-more.nl

Met kleinere donaties zijn onder andere de
volgende Stichtingen gesteund:
Stichting Front runners
ISOB Ethiopie
Stichting Pefo
Schutse Care begeleid wonen

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