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STICHTING WEES EEN KANS

Stichting Wees een Kans

Missie
De Stichting Wees een Kans wil kansen bieden aan kansarmen, met als doel:
Duurzame Armoedebestrijding en Levensvreugde.
Wij richten ons voornamelijk op gebieden in Tanzania, Uganda en Ethiopië.
Dit doen we met Liefde, Respect en Vertrouwen.

Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag

eten tekort komt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je

warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste
levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?
Jakobus 2-15-16

Stichting Wees een Kans is sinds 2006 actief en ondersteunt
voornamelijk projecten waarin we de allerarmsten in OostAfrika een kans geven. Op dat deel van de wereld ligt de focus
van onze Stichting. Daarnaast ondersteunen wij een aantal
projecten in Nederland en andere delen van de wereld.
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten,
donaties en aanpak van Stichting Wees een Kans in het jaar
2012. Ook geven we in dit jaarverslag voor het eerst ruimte
aan een aantal goede doelen organisaties waarmee we in
2012 hebben samengewerkt. Zij geven uitleg over hun werk
zaamheden en doen verslag van wat ze dankzij de donatie
van Stichting Wees een Kans hebben bereikt.
Onze dank gaat uit naar de vele mensen en stichtingen die ter
plaatse en vanuit Nederland het afgelopen jaar voor ons actief
zijn geweest.

Ontwikkeling donatiebeleid
Voortvloeiend uit onze Missie en Strategie
hebben we in 2012 verder invulling gegeven aan
ons conceptuele beleid voor het toekennen van
donaties. Hierbij werken we volgens een model
dat uitgaat van 4 pijlers. Met als uiteindelijk doel
dat de donaties gericht en met zoveel mogelijk
resultaat worden aangewend om kansarmen een
toekomst te bieden!
Stichting Wees een Kans is een vermogensfonds.
Vanuit dit perspectief gaan we gericht op zoek naar
uitvoerende stichtingen die in ons geografische
Stichting Wees een Kans
Werkgebieden

Stichtingen

• Tanzania
• Uganda
• Ethiopië

• World Vision
• Dorcas Aid
• Helpers of Mary
• Uw stichting?

Onze pijlers
Voeding
Liefde
Onderdak

Basis
voor
zieningen

Educatie

Economie

• microkredieten
• gezondheids • scholen
• weeshuis
• trainingscentra • bedrijf starten
zorg
• bij familie
• coop opzetten
onderbrengen • waterprojecten

aandachtsgebied met projecten werkzaam zijn of een
project willen opstarten.
Voor toekenning van een donatie door Stichting Wees
een Kans moet een project passen bij één of meer van
de 4 pijlers:
Pijler 1: Voeding, liefde en onderdak
Dit kunnen projecten zijn zoals de bouw van wees
huizen of het onderbrengen van wezen bij familie
inclusief het ondersteunen van deze families.
Pijler 2: Basisvoorzieningen
Voorbeelden hiervan zijn: waterprojecten realiseren of
basisgezondheidszorg creëren.
Pijler 3: Educatie
Bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van scholen voor
kinderen of vakopleidingen.
Pijler 4: Economie
Voorbeelden hiervan zijn: microkredieten ter beschik
king stellen, coöperaties opzetten of mensen helpen
een bedrijfje op te starten.

Door deze pijlers te ontwikkelen, bieden we kans
armen een toekomst. Ook in 2012 hebben we gezien
dat deze aanpak werkt!

Beleidsplan en focus
komende jaren
Sinds 2006 zijn we stapsgewijs doorontwikkeld. Als organisatie, maar
ook qua kennis. In onze aanpak zijn we ons steeds meer bewust dat de
verschillende projecten die we ondersteunen ook langs verschillende
sporen worden gerealiseerd.

70% aan grote goede doelen organisaties
Zo’n 70% van onze totale donaties gaat naar een
aantal grote ‘goede doelen stichtingen’. Deze werken
op lokaal niveau samen met één of meerdere uitvoe
rende partners. Sommige van deze stichtingen maken
gebruik van eigen uitvoerende lokale medewerkers
‘in het veld’.
30% rechtstreeks
Ongeveer 30% van onze donaties besteden we
rechtstreeks aan projecten die door een lokale partner
worden gerealiseerd. Dit kan een partner zijn die
ook door andere goede doelen wordt gesteund.
De rechtstreekse donatie is voor ons bewerkelijker
qua besturing, communicatie en rapportage, maar
we zijn wel nauwer betrokken bij de uitvoering van
het project.

Aan beide vormen van ondersteuning kleven voor- en
nadelen. In de fase waarin wij ons als Stichting nu
bevinden, lijkt het ons prima om beide vormen de
komende jaren in de huidige verhouding naast elkaar
te laten bestaan: 70% via grote organisaties en 30%
rechtstreeks aan lokale partners.

Focus op economische
stimulans
In 2012 hebben we belangrijke stappen gezet met betrekking tot onze
4e pijler: economie. Onze bijdrage aan economische ontwikkeling is op
drie verschillende manieren mogelijk.

Bedrijfsparticipatie
De eerste wijze om de economie te stimuleren in een
bepaald gebied is het rechtstreeks participeren in een
lokaal bedrijf. We zullen dan ter plaatse iemand in
dienst nemen of inhuren. Deze persoon kan allereerst
lokaal de markt verkennen en kijken welke bedrijven
interessant zijn om in deel te nemen, zodat ze met
onze hulp verder kunnen groeien. Ons voornaamste
doel hierbij is het creëren van werkgelegenheid.
Het voordeel van deze werkwijze is dat we nauw
betrokken zijn bij de economische ontwikkeling in
het gebied waar we actief zijn. Een nadeel is dat deze
aanpak voor ons heel arbeidsintensief zal zijn en
wij qua kennis en expertise op dit vlak nog weinig
ontwikkeld zijn.
Investeren via derden
Een tweede werkwijze om de lokale economie te
stimuleren, is deelname in investeringsfondsen van
derden. Deze fondsen participeren in bedrijven en
leveren zelf de mankracht om de participaties te reali

seren. Ook kunnen deze investeringsfondsen leningen
verstrekken aan lokale bedrijven of coöperaties die
voor werkgelegenheid zorgen in de gebieden waar wij
actief zijn. Het voordeel van deze werkwijze is dat wij
als Stichting Wees een Kans gebruik kunnen maken
van de kennis en expertise bij deze investerings
fondsen. Het nadeel is dat we wat verder op afstand
staan en onze invloed uiteindelijk beperkt zal zijn.
Nederlands bedrijfsleven
De derde werkwijze kan bestaan uit gezamenlijk
optrekken met Nederlandse ondernemers die samen
een investeringsfonds opstarten en ieder hun expertise
inbrengen of extern inhuren.
In 2012 hebben we verschillende gesprekken gevoerd
met investeringsfondsen en ondernemers, soms met
een veelbelovend vooruitzicht. In 2013 zullen de eerste
investeringen plaatsvinden. Voorlopig houden we alle
opties open en wellicht komen we uiteindelijk uit op
een combinatie van de drie werkwijzen.

Projecten die in 2012 een
donatie ontvingen
The Well Foundation helpt arme boeren in Ethiopië
The Well Foundation is een initiatief van het
ondernemersechtpaar Henk en Henny Jansen uit
Putten. Zij besloten na de verkoop van hun bedrijf
actief te worden in de ontwikkelingssamenwerking.
Inmiddels is The Well Foundation betrokken bij
projecten in Ethiopië op het gebied van schoon drink
water, educatie, irrigatie en voedselproductie.
De organisatie
The Well werkt in Ethiopië met een eigen lokaal
bestuur en een vijftal vaste krachten. Vier vrijwilligers
uit Nederland zijn nauw betrokken bij de uitvoering
van de activiteiten ‘in het veld’. De lokale activiteiten
worden aangestuurd vanuit het plattelandsstadje Shire
in het hoge noorden van Ethiopië, een gebied met zo’n
200.000 inwoners.

gesteund project
Nieuwe drinkwatervoorzieningen voor schoon
drinkwater
Begonnen is met het aanboren van schoon drinkwater
op ongeveer 50 meter diepte, waarop een gemeen
schappelijke handpomp geplaatst wordt. In 2012 zijn
er vijf nieuwe drinkwatervoorzieningen gerealiseerd,
waardoor ongeveer 10.500 mensen toegang hebben
tot schoon drinkwater.

De effecten van schoon drinkwater zijn direct en groot:
•e
 en grote verlichting voor de vrouwen en meisjes die
verantwoordelijk zijn voor het halen van drinkwater;
zij kunnen hun tijd nu productiever gebruiken
•e
 en directe verbetering van de gezondheidssituatie,
omdat ziekten veroorzaakt door vuil water terug
gedrongen worden
• k inderen gaan regelmatiger naar school
• iedereen is productiever
•d
 e kosten voor gezondheidszorg worden terug
gedrongen
Educatie
Op zogenoemde Farmers Training Centers leren boeren
hoe zij veel effectiever kunnen omgaan met de beschik
bare middelen en met betere dierenrassen en gewassen.
Boeren worden ook op hun boerderijtjes bezocht voor
direct advies. In Tselemti, ongeveer 2 uur van Shire, zijn
nu enkele duizenden boeren voor het eerst in deze regio
begonnen met het verbouwen van rijst. Per hectare
levert rijst naast een aanzienlijke voedingswaarde ook
een hoge opbrengst op. Het inkomen van deze boeren
is dan ook substantieel gestegen.
Irrigatie
Een belangrijk onderdeel in de aanpak van The Well is
het graven van waterputten voor irrigatiedoeleinden
en het toepassen van druppelirrigatie. In 2012 zijn er

weer honderden putten bij gekomen. Zo’n 18 hectare
hellingen werden in 2012 aangeplant met vrucht
bomen - vooral olieproducerende Jatropha en Moringa
- en overal rondom Shire zijn nu mooie tuintjes met
groenten en fruit te zien. Ook weten de bewoners nu
welke maatregelen zij moeten nemen om ernstige
verdroging en erosie tegen te gaan.
Voedselproductie
Dankzij de inzet van The Well en de betrokkenen ter
plaatse is de productie van granen en melk de afge
lopen jaren substantieel gegroeid. Dit heeft uiter
aard een positief effect op de voedselzekerheid van
de mensen. Omdat er een duidelijke behoefte is aan
verwerking van deze producten en aan beter veevoer,
heeft The Well het initiatief genomen om in Shire een

melkfabriek en een veevoederfabriek op te zetten.
Hiermee wordt extra waarde toegevoegd aan de
producten van de boeren en verbetert hun inkomen.
Naar verwachting zijn deze twee fabrieken rond de
jaarwisseling 2013-2014 operationeel.

Stichting Dorcas steunt vakschool in Tanzania
Dorcas legt zich niet neer bij de armoede in OostEuropa en Afrika. Ze werkt samen met lokale partner
organisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid
van de allerarmsten in deze gebieden en laat zich
hiervoor inspireren door Mattheüs 25.
De organisatie
Dorcas is actief op het gebied van noodhulp, weder
opbouw, sociale zorg en ontwikkelingssamenwerking
en komt in actie voor de allerarmsten, ongeacht religie,
geslacht of politieke overtuiging. Ze ondersteunt 177
projecten in 17 landen.

gesteund project
De Olokii Vakschool in Arusha, Tanzania
Met de hulp van Stichting Wees een Kans ondersteunt
Dorcas de Olokii Vakschool. Deze school is in 2009
opgezet om jongeren uit arme gezinnen een vak te
leren waarmee ze passend werk kunnen vinden of een
eigen bedrijf kunnen opzetten.
Elektricien, kleermaker of docent
De school biedt jongeren de kans om zich te ontwik
kelen tot elektrotechnicus, bouwvakker, kleermaker
of docent basisonderwijs. Daarnaast kunnen ze

trainingen volgen in de Engelse taal, ondernemer
schap en communicatie. Op deze manier bouwen de
jongeren aan hun eigen toekomst en aan de toekomst
van deze regio. In 2012 studeerden 28 jongeren af aan
de Olokii Vakschool. De doelstelling is dat in 2016 625
jongeren afstuderen en nog eens 700 jongeren een
baan hebben of een bedrijf begonnen zijn.
De opleiding tot elektrotechnicus en docent basis
school zijn het populairst.
Een paar hoogtepunten:
•8
 9 huishoudens hebben nu een inkomen boven de
armoedegrens
• E r zijn voldoende meubels voor de school en het
nachtverblijf
•D
 e school heeft de beschikking gekregen over elek
triciteit, zonnepanelen, windmolens en machines
voor de productiehal
• E r is een tweede productiehal bijgebouwd
•H
 et schoolgeld is omlaag gegaan
Arbeidsbemiddeling en microkrediet
Met arbeidsbemiddeling, stages en job coaching bege
leidt de school haar studenten op de arbeidsmarkt.
Ook kunnen studenten met een goed businessplan
een microkrediet aanvragen om een bedrijf te starten.

World Vision werkt aan schoon water in Tanzania
World Vision wil dat elk kind tot bloei komt en dat
kinderen opgroeien in een veilige en rechtvaardige
omgeving, waar ze liefde ervaren en doorgeven. Zo
wordt samen met de families een bijdrage geleverd
aan duurzame vooruitgang. In Tanzania loopt met
steun van Stichting Wees een Kans een project om
meer mensen toegang te geven tot schoon drinkwater,
betere sanitaire voorzieningen en hygiënevoorlichting
aan schoolkinderen.

School toilet in oude situatie

De organisatie
World Vision is actief in bijna 100 landen en werkt
nauw samen met lokale en internationale partners.
Met duurzame ontwikkeling en noodhulp bereikt
World Vision jaarlijks 100 miljoen mensen.

gesteund project
Water- en sanitairproject in Isanga, Tanzania
Sinds 2006 is World Vision Tanzania actief in het
gebied Isanga, in het noordwesten van Tanzania. Met
lokale organisaties wordt in achttien dorpen gewerkt
aan gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en econo
mische ontwikkeling. Schoon drinkwater en betere
sanitaire voorzieningen krijgen volop aandacht, omdat
bijna de helft van de inwoners geen toegang heeft
tot schoon water. In totaal bereikt het programma
71.000 mensen met als doel het verminderen van het
aantal ziektes.
Hydrologisch onderzoek
In vijf dorpen is hydrologisch onderzoek uitgevoerd,
om de beschikbaarheid van het grondwater in kaart
te brengen. Hieruit blijkt dat in sommige gebieden
het water op meer dan 80 meter diep zit. Daarom is
gestart met het opschonen van ondiepe open water
putten. Het World Vision team werkt samen met het

School toilet in nieuwe situatie

lokale watercomité om in het droge najaarseizoen
twee diepe waterputten te slaan. Verder wordt in het
dorp Njiapanda een pit latrine aangelegd die toegang
geeft tot twaalf lokale toiletten.
Voorlichting
Actieve participatie van alle doelgroepen in Isanga
staat centraal en is de sleutel tot succes voor duurzame
ontwikkeling. In dit kader wordt straks ook hygiëne
voorlichting gegeven aan kinderen op achttien scholen.
Met de steun van Stichting Wees een Kans krijgen
straks duizenden kinderen toegang tot schoon drink
water. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd
aan de gezondheid van de mensen in Isanga en een
stevige basis gelegd voor duurzame o
 ntwikkeling.

Mission Aviation Fellowship helpt mee
aan de wederopbouw van Noord-Uganda
De organisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) richt
zich op mensen in nood die in afgelegen gebieden
leven. Met vliegtuigen en communicatiemiddelen
maakt MAF deze mensen bereikbaar voor hulp en het
Evangelie.
Zo zorgt de Northern Shuttle van MAF voor een
snelle verbinding naar voormalig vluchtelingen in
Noord-Uganda.

De organisatie
MAF ondersteunt vredes- en verzoeningsinitiatieven,
verzorgt medische ambulancevluchten en vervoert
hulpverleners, hulpgoederen, medicijnen en lesmate
riaal. De stichting onderhoudt luchtverbindingen in 30
landen en is actief voor meer dan 1000 (hulp)organisa
ties die dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun
werk doen.

gesteund project
Northern Shuttle snelle lifeline voor
hulpverleners
Met steun van Stichting Wees een Kans onderhoudt
MAF het project Northern Shuttle. De Northern Shuttle
vliegt 3 keer per week van Kampala, de hoofdstad van
Uganda, in 90 minuten naar het noordelijk deel van
het land. Over de weg duurt deze reis minimaal één
dag en in het lange regenseizoen zijn de wegen hier
onbegaanbaar. Met haar vliegverbinding draagt MAF
bij aan het oplossen van de enorme nood in NoordUganda. Bijna twee miljoen mensen uit de districten
Gulu, Kitgum en Pader zijn hierheen gevlucht voor het
rebellenleger Lord’s Resistance Army dat tienduizenden
mensen heeft vermoord, verkracht en verminkt.
Dankzij de Northern Shuttle is snel en veilig transport
mogelijk, tegen lagere kosten. Hierdoor kan meer geld
worden ingezet voor directe hulp.
In 2012 heeft MAF 629,7 uur gevlogen voor ruim 50
hulporganisaties. Drie voorbeelden:
Alarm Uganda
Alarm Uganda biedt diverse trainingsprogramma’s,
gericht op traumaverwerking, Christelijke levensstijl
en vakopleidingen. In het Technical Center van Alarm
Uganda in Pader volgen 300 jonge mensen vakop
leidingen. Zo krijgen zij meer kans op werk. MAF
vliegt regelmatig specialisten naar Pader. Hun komst
is belangrijk voor de voortgang van dit project, het
bieden van specialistische hulp en het trainen van de
vaste werkers van deze bijzondere school.
Christian Veterinary Mission
Christian Veterinary Mission organiseert hulpreizen
voor veeartsen en studenten die hun kennis en vaar
digheden in christelijke dienst aan armen stellen. Zo
helpen zij de gezondheid van de veestapel van arme

boeren te verbeteren en geven zij cursussen over
basisvoeding en kalververzorging. MAF vliegt deze
vrijwillige veeartsen naar afgelegen dorpen in NoordUganda. Hierdoor besparen zij tijdens hun hulpreizen
kostbare tijd en kunnen zij meer boeren helpen.
International Midwife Assistance
International Midwife Assistance biedt in een kliniek
in Soroti gratis behandelingen en medicijnen voor
moeders en kinderen. Het team werkt hard en helpt
dagelijks gemiddeld 100 moeders en baby’s. Vele
levens worden zo gered, want kinder- en moeder
sterfte zijn hoog in deze regio. MAF vormt voor de
artsen in de kliniek een ‘lifeline’, door vrijwilligers en
medicijnen snel en veilig vanuit de hoofdstad naar
Soroti te vervoeren.

was, hebben veel ouders na terugkeer eigen scholen
georganiseerd, in kleihutten of onder een boom.
Moeizame omstandigheden waarbij het moeilijk is om
gekwalificeerd personeel te krijgen. De kwaliteit van
deze gemeenschapsscholen was dan ook laag.
Nieuwbouw en training
ZOA heeft huizen voor leerkrachten gebouwd, zodat
de leerkrachten goed gehuisvest zijn in de buurt
van de school. Ook werden klaslokalen gebouwd
en ingericht met meubilair. Vrouwelijke leerkrachten
werden getraind in de begeleiding van meisjes om de
uitval van meisjes op scholen tegen te gaan. Verder is
veel aandacht besteed aan de onderwijskwaliteiten van
de leerkrachten. En met de oprichting en training van
Ouder- en Leerkracht-comités wordt de betrokkenheid
van de ouders bij de school gestimuleerd. Allemaal
met als doel verbetering van het onderwijs.

Stichting ZOA
verbetert het onderwijs
in Noord-Uganda

De Christelijke organisatie ZOA biedt hulp aan mensen
die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend
conflict. In 2012 werd met steun van stichting Wees
een Kans een project uitgevoerd om vluchtelingen die
in het noorden van Uganda naar hun dorp terugkeren
te helpen bij de wederopbouw.
De organisatie
ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van
hoop waarin mensen in waardigheid en onderling
vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen
met de getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan
verder herstel totdat zij weer in hun eigen levens
onderhoud kunnen voorzien. Het christelijk geloof
vormt hierbij de motivatie.

gesteund project
Onderwijs in het district Nwoya
De regio waar ZOA actief is, heeft zo’n twintig
jaar lang geleden onder het geweld van het Lord’s
Resistance Army. Hierdoor is een groot deel van de
bevolking ontheemd geraakt. Langzaamaan keren de
ontheemden terug naar huis. Hun dorpen zijn echter
verwoest, de akkers overwoekerd, basisvoorzieningen
als water en onderwijs niet meer aanwezig.
Wederopbouw
ZOA ondersteunt de terugkeerders bij de wederop
bouw van landbouw, watervoorziening en onderwijs.
Omdat er in de dorpen in Nwoya geen onderwijs meer

De Got Moko basisschool
Eén van deze scholen is de Got Moko basisschool,
waar de onderwijzers werden betaald uit v
 rijwillige
bijdragen van de ouders. Een zeer onzekere
inkomstenbron. Hierdoor moesten ook gemotiveerde
leerkrachten soms op zoek naar andere inkomsten
en stopten ze met het onderwijs. ZOA ondersteunt
deze school en traint docenten in het lesgeven op een
kindgerichte manier. Ook betrekt ZOA de ouders bij
de school en geeft het voorlichting over hygiëne, het
belang van onderwijs voor meisjes en HIV-preventie.

Rotary Doctors werkt aan
betere gezondheidszorg in West-Ethiopië

Onder de vlag van Rotary Doctors verrichten tand
artsen, artsen en medisch specialisten op vrijwillige
basis werkzaamheden in gebieden waar m
 edische
voorzieningen absoluut tekort schieten. Met
financiering van Wees een Kans zijn zij in 2012 aan de
slag gegaan in vijf klinieken van het Nekemte Catholic
Secretariat in West-Ethiopië.
De organisatie
De tandartsen en medici van Rotary Doctors vliegen
voor een periode van zo’n zes weken naar uiteen
lopende gebieden over de hele wereld. Zij verrichten
hun werkzaamheden vaak onder uiterst primitieve
omstandigheden en werken samen met lokale
vrijwilligers.

gesteund project
‘Bedside-teaching’ aan lokale zorgverleners
in vijf klinieken
Rotary Docters heeft in West-Ethiopië gewerkt in
klinieken in de plaatsen Sakko, Karro, Addo, Alecu
en Danka. Een verzorgingsgebied met naar schatting

110.000 patiënten. De artsen hebben op praktische
wijze hun kennis overgedragen om de kwaliteit van
de medische zorg in het gebied te verbeteren. De
resultaten bleven achter bij de verwachtingen omdat
het kennisniveau van de ‘nurses’ dermate laag is dat
de ‘bedside-teaching’ voor hen te hoog gegrepen
was. Na twee missies en een evaluatie is besloten
de werkzaamheden voorlopig niet voort te zetten.
Momenteel wordt gekeken naar een mogelijkheid om
met een andere aanpak alsnog een vervolg te geven
aan het project.

Stichting Schoolproject Ethiopië
verbetert onderwijs en werkkansen

De Stichting Schoolproject Ethiopië geeft de aller
armste kinderen een kans op het volgen van onder
wijs. Door betere scholing ontstaat er meer kans
op werk. Hierdoor kan de bevolking zelf de levens
omstandigheden verbeteren.
Dankzij de steun van Wees een Kans konden in 2012
scholieren gesponsord worden en zijn onderwijzers
woningen in de plaats Karro gerealiseerd.

De organisatie
Stichting Schoolproject Ethiopië zet zich in om
kinderen in de provincie Wollega minimaal primair
onderwijs te laten volgen. Voor ongeveer 80 euro
per jaar gaat een kind naar school en krijgt het een
schooluniform, leermiddelen en dagelijks een warme
maaltijd op school.
Wat in 2003 startte met een privé sponsoring van
een viertal kinderen is inmiddels uitgegroeid tot een
jaarlijks terugkerende sponsoring van ongeveer 300
schoolkinderen. Inmiddels volgen bijna 60 jongvol
wassenen een voortgezette opleiding in het beroeps
onderwijs of op de universiteit.

gesteund project
Bouw onderwijzerswoningen in Karro
Naast het mede sponsoren van de scholieren is de
bouw van onderwijzerswoningen in Karro mogelijk
gemaakt. Karro is een dorp met ruim 15.000 inwoners,
heeft geen elektriciteit, schoon water en telefoon
verbinding. Bovendien zijn de wegen naar het dorp
uitsluitend bereikbaar buiten het regenseizoen. De
school in het dorp is in 1957 door de Nederlandse
missionaris-priester Toon Vocking opgezet en telt nu
ruim 1100 leerlingen. De overheid bepaalt hoeveel
docenten er worden gestationeerd, waarbij ‘accepta
bele’ huisvesting als randvoorwaarde geldt. Dankzij
de bouw van de onderwijzerswoningen kunnen de
komende jaren goede leraren worden aangetrokken.
Daarmee ligt er een stevige basis voor beter onderwijs.

Society Helpers of Mary helpt
ontheemde gezinnen aan onderdak in Ethiopië

Het werk van de Society Helpers of Mary bestaat uit
zorg voor armen met praktische zaken, maar ook
het versterken van hun zelfvertrouwen en waardig
heidsgevoel. Mede dankzij de steun van Stichting
Wees een Kans hebben de Helpers of Mary een eigen
huis kunnen bieden aan maar liefst 426 gezinnen in
Ethiopië en hen gereedschap geleverd voor agrarische
activiteiten.
De organisatie
De Society Helpers of Mary is gesticht door Anna
Huberta Roggendorf in 1942 in Mumbai (India).
Met als doelstelling om Jezus liefde te brengen aan
hen die niet bereikt worden via reguliere kanalen en
kerkelijke instanties. Het werk bestaat uit zorg voor
armen, zieken, wezen en ouderen en onderwijs aan
analfabeten. De Helpers of Mary zijn sinds 1999 ook in
Ethiopië actief. Bij deze eerste ‘overzeese’ missie van de
zusters is in de provincie Wollega gestart met werk
zaamheden in de plaatsen Sakko en Dembidollo.

gesteund project
Onderdak en opbouw agrarisch bestaan
426 gezinnen
De Helpers of Mary werken in Ethiopië met slechts drie
zusters per missiepost volgens een hands-on aanpak.
Waarbij hun slogan ‘Live for Love’ er dagelijks vanaf
straalt. Hun liefde hebben zij ook overgebracht op zo’n
750 settlers in Sakko. Deze nieuwe bewoners zijn hier
door de overheid geplaatst omdat de leefomstandig
heden in het oosten van het land te slecht waren. Op

een stuk niemandsland moeten ze een nieuw leven
zien op te bouwen, want naast de toegewezen grond
hadden deze huishoudens vrijwel niets. Geen school,
geen woningen, geen eten en nagenoeg geen kleding.
Dankzij de hulp van de drie zusters van de missiepost
Sakko/Karro hebben 426 gezinnen nu een eigen huis
en gereedschap ontvangen voor het bewerken van
akkers. De levensstandaard is inmiddels gelijkwaardig
aan die van de dorpen in de omgeving.

Bondeko steunt lagere school in Uganda

Bondeko gelooft dat een rechtvaardige, vreedzame en
duurzame wereld voor iedereen mogelijk is en wil met
kleine acties een verschil maken; niet op wereldschaal,
maar wel voor de gezinnen in het Ugandese Kayunga.
Met steun van Wees een Kans wordt onder meer het
onderwijs op een hoger plan gebracht.
De organisatie
De stichting Bondeko - vriendschap in het Lingala startte in 1982 met missionaire vrijwilligers. Vanuit
Nederland steunt de stichting werkers in het veld, met
financiële bijdragen en kleine leningen voor projecten
en technische support. Theo Groot is sinds 1996
namens Bondeko actief in Kayunga. Als volwaardig lid
van de lokale gemeenschap bouwt hij mee aan betere
landbouw en kwaliteitsonderwijs.

gesteund project
Leermiddelen voor school en bijscholing
docenten
Met de bijdrage van Stichting Wees een Kans wordt
aan beter onderwijs gewerkt op de lagere school in
Kayunga, een dorp net buiten de hoofdstad Kampala.
Het gaat hier specifiek om de aanschaf van leer- en
leesboeken, het bijscholen van de onderwijzers en
hen de mogelijkheid te bieden om werkbladen te
downloaden van internet. Ook krijgen de kinderen
dankzij de inzet van Bondeko dagelijks een eenvoudige
maaltijd op school.
De school werkt aan de ontwikkeling van hoofd,
hart én handen. Intellectuele ontwikkeling is net

zo belangrijk als sociale vaardigheden, landbouw,
communicatie en attitudes als eerlijkheid, integriteit
en zelfvertrouwen. Het schoolproject werpt duidelijk
zijn vruchten af: jaarlijks gaan de resultaten van de
leerlingen er bij de nationale examens op vooruit. Ook
is te zien dat de kinderen opbloeien, voor zichzelf leren
opkomen en steeds blij naar school komen.

Woord en Daad steunt vakonderwijs in Uganda

VLOK helpt levensomstandigheden
op Lombok verbeteren

De Stichting Vrienden van Lombok Orong Kekeran
(VLOK) is sinds 2002 actief op het Indonesische eiland
Lombok. VLOK helpt de lokale bevolking met raad en
daad en financiële middelen voor zaken als schoon
stromend water, riolering en elektriciteit. Ook richt de
stichting zich op kleding, gezonde voeding, scholing,
goede medische begeleiding en reguliere inkomsten
voor de dorpsbewoners. Met steun van Wees een Kans
werd een groot aantal tastbare projecten gerealiseerd.

Stichting Woord en Daad wil over de hele wereld
mensen verbinden in de strijd tegen armoede. Vanuit
Bijbels perspectief werkt Woord en Daad samen in
programma’s voor basisvoorzieningen, onderwijs,
vaktraining en bedrijfsontwikkeling. Met steun van
Wees een Kans is een meerjarenprogramma ontwikkeld
voor vakonderwijs in het Abim-district in Uganda.
De organisatie
Woord en Daad werkt samen met p
 artnerorganisaties
in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de
achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen,
overheden, bedrijven en andere sectoren. De s tichting
is in 40 jaar uitgegroeid van enkele enthousiaste
vrijwilligers tot een professionele organisatie met zo’n
70 medewerkers.

gesteund project
Vaktrainingen die tot werk leiden
In 2012 is geïnvesteerd in een meerjarenprogramma
voor vakonderwijs. Dit project is erop gericht om de
vaardigheden van armen en kwetsbaren te vergroten
en zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Het gaat hierbij om praktische vaktrainingen die
aansluiten bij de behoeften van de lokale bevolking,
zoals fietsreparatie, schoenenreparatie, haarverzorging,
kleding maken en bakkersvaardigheden. Met de
donatie van Wees een Kans konden in 2012 in totaal
75 mensen een vaktraining volgen. 70 van hen hebben
inmiddels een betaalde baan. Door producten te
verkopen die tijdens de training zijn gemaakt, is ook al
een deel van de opleidingskosten terugverdiend.

De organisatie
De stichting VLOK heeft als doel om de leefomstandig
heden in de dorpen Orong Kekeran, Teloke en Lapuan
Bandan op het eiland Lombok te verbeteren. Stuk
voor stuk dorpen met enkele honderden gezinnen die
straatarm zijn. Met hulp van de Stichting heeft de lokale
bevolking van Orong Kekeran een multifunctioneel
centrum gebouwd waar ruim 140 leerlingen les krijgen.
Ook werd een kleuterschool gebouwd, werden keer
dammen aangelegd om landerosie tegen te gaan en
werd een waterput van 35 meter diep geslagen. Het
dorp heeft inmiddels elektriciteit en watertanks met
schoon water en er werden tientallen toiletten gerea
liseerd voor een betere hygiëne. Naast infrastructuur
werkt VLOK ook aan medische ondersteuning, zoals
het testen van ogen, aanmeten van brillen en het
herstellen van gebitten. Bovendien worden werkeloze
jonge mannen opgeleid tot bouwvakker. Inmiddels zijn
38 leerlingen geslaagd als timmerman, betonvlechter
en metselaar. Door het leveren van het bijpassende
gereedschap konden ze direct aan de slag en hebben
de meesten nu regulier werk in de bouw.

gesteund project
Opleiden naar werk
Met de gelden van Wees een Kans zijn diverse
projecten uitgevoerd:
• bouw van toiletten en keukens
• bouw van twee woonhuizen voor zeer grote
gezinnen
• herstel van wegen
• verbouwing van een schuur tot twee bejaarden
woningen
• herstel en vervangen van wateropslagtanks
• aanleg waterpompinstallatie, inclusief een distributie
netwerk van 200 meter
• aanschaf van 36 waterfilters voor huishoudens
• 3 mannen werden opgeleid tot zonne-energie- en
zonneboiler-monteur. Zij hebben nu regulier werk
bij een Nederlandse firma op Lombok.

Stichting Oud in Afrika
steunt behoeftige ouderen
Stichting Oud in Afrika ondersteunt ouderen in
West-Kenia en West-Ethiopië en gaat uit van de vraag
van lokale organisaties. Jaarlijks worden ruim 1000
ouderen direct geholpen. Het gaat hierbij om staar
operaties, het bijspringen met een klein pensioen
bedrag of hulp thuis. Waar nodig krijgen ook ouderen
die voor hun kleinkinderen zorgen steun. En er wordt
bijgedragen aan een huis waar de ouderen beschermd
kunnen wonen.
De organisatie
Oud in Afrika was de eerste organisatie in Nederland
die aandacht vroeg voor de problematiek van kwets
bare ouderen in ontwikkelingslanden. In Afrika is de
traditionele zorg en steun door kinderen, familie en
kennissen voor ouderen nagenoeg verdwenen. Mede
door HIV/AIDS zijn kinderen weggevallen en ouderen
moeten weer de rol van opvoeder op zich nemen voor
de kleinkinderen die alleen zijn komen te staan.

gesteund project
Ouderenpensioen
Dankzij de bijdrage van Wees een Kans worden
ouderen in het gebied rond DembiDollo in West-
Ethiopië gesteund met een klein pensioentje. De
ouderen halen dit bedrag maandelijks op bij de lokale
partnerorganisatie van Oud in Afrika. Zo is er meteen
- minimaal - maandelijks controle op de gezond
heid en blijft men op de hoogte van de situatie van
de ouderen. Waar nodig wordt aanvullende hulp
geboden. Dit kan variëren van hulp in de groentetuin
tot en met het repareren van de dak van de hut. Geen
wereldverbeterend programma maar wel hulp die voor
zo’n duizend ouderen een wereld van verschil maakt.

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

Zeewolde, juni 2013
Foto voorzijde: Stichting Oud in Afrika
Vormgeving: V1 Communicatie, Ermelo
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