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Voortvloeiend uit de missie en strategie van Stichting 
Wees een Kans hebben we in 2013 verder invulling 
gegeven aan onze conceptuele aanpak bij het doen 
van donaties. Met als doel dat de donaties gericht en 
met zoveel mogelijk impact aangewend worden om 
kansarmen een toekomst te bieden!

Om dit te bereiken denken en werken we volgens het 
4-pijler model:

Stichting Wees een Kans

Onze pijlers
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• Tanzania
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• World Vision
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•  gezondheids-
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•  microkredieten
•  bedrijf starten
• coop opzetten

Stichting Wees een Kans is als vermogensfonds steeds 
gericht op zoek naar uitvoerende organisaties die in 
onze speerpuntregio’s met projecten werkzaam zijn 
of hiermee aan de slag willen. De projecten moeten in 
het betreffende gebied aansluiten bij één of meerdere 
van de vier pijlers.

 Pijler 1: Voeding, liefde en onderdak
Voorbeelden zijn: de bouw van weeshuizen of het 
onderbrengen van wezen bij familie en het dan onder-
steunen van deze families.

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

 Pijler 3: Educatie
Voorbeelden hiervan zijn: de bouw en exploitatie 
van scholen en trainingscentra waar mensen een vak 
kunnen leren.

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

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

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van onze acti-
viteiten, de donaties en onze aanpak in het jaar 2013. 
Ook geven we weer ruimte aan een aantal organisaties 
waarmee we het achterliggende jaar hebben samen-
gewerkt.

Onze dank gaat uit naar de vele mensen en stichtingen 
die het afgelopen jaar ter plaatse, maar ook vanuit 
Nederland voor ons actief zijn geweest. De inzet en 
energie voor zoveel hulpbehoevende mensen verdient 
grote waardering!

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, Oeganda en Ethiopië.
Het anker van waaruit de Stichting werkt, 
is Liefde, Respect en Vertrouwen.

Ontwikkeling donatiebeleid

Stichting Wees een 
Kans is sinds 2006 
actief en ondersteunt 
voornamelijk 
projecten waarin we 
de allerarmsten in 
Oost Afrika een kans 
geven. Op dat deel van 
de wereld ligt de focus 
van onze Stichting.



Focus op economische kansen
Bij Stichting Wees een Kans staat centraal: het bieden van kansen 
aan kansarmen! Hierbij past dat we in een gebied projecten starten, 
met als insteek om iets achter te laten waarmee de mensen ter 
plaatse zelf verder kunnen. Onze inzet kan 10 jaar duren, maar het 
doel blijft om uiteindelijk weer te kunnen vertrekken, omdat de 
projecten zelfvoorzienend zijn geworden en de lokale bevolking zelf 
verantwoordelijkheid neemt.

Economische stimulansen
Sinds 2006 is onze organisatie stapsgewijs door-
ontwikkeld. Ook qua kennis. Zo zijn we ons er steeds 
meer van bewust dat de verschillende projecten die 
we ondersteunen, ook volgens verschillende sporen 
kunnen worden gerealiseerd.

We blijven investeren in klinieken, scholing en water, 
zolang de overheid deze rol nog onvoldoende op zich 
neemt. En we zetten nadrukkelijk verdere stappen met 
betrekking tot onze vierde pijler, economie. 

Omdat we onszelf uiteindelijk overbodig willen maken, 
past naast het bieden van de juiste kansen ook het 
stimuleren van eigenwaarde en eigen verantwoorde-

lijkheid. We zijn er van doordrongen dat het creëren 
van inkomsten door middel van banen of bijverdien-
sten ervoor moet zorgen dat mensen niet afhankelijk 
van ons blijven. Want echte onafhankelijkheid voor 
kansarmen kan pas ontstaan als deze zelf inkomsten 
ontvangen voor het werk dat ze doen.

Een eerste stap in 2013 op dit vlak betreft het onder-
steunen van een coöperatie van 1000 koffieboeren 
in Noord-Tanzania, gericht op het verbeteren van de 
organisatie  en versterken van het bestuur. Daarnaast 
volgen de boeren een training om een betere kwaliteit 
koffieboon te produceren en dus hogere opbrengsten 
te genereren.

In Oeganda ligt de focus op honingproductie als extra 
inkomstenbron voor de lokale boeren. In de regio’s 
Karamotja en Nwoya lopen twee projecten voor het 
opstarten van een coöperatie met geïnteresseerde 

boeren die hobby-imker willen worden. Zij leren om 
kwalitatief goede honing te produceren, waarna 
 gezamenlijk betere prijzen kunnen worden bedongen 
bij geïnteresseerde kopers.

De 4-pijlerstrategie werkt!
In dit jaarverslag nemen we u mee langs projecten 
die onze partners uitvoeren. Stuk voor stuk mooie 
projecten en processen om te volgen. Het sterkt ons 
in het besef dat we nog duidelijker keuzes moeten 
maken voor specifieke gebieden, om zoveel mogelijk 
resultaat te behalen met onze donaties. Met andere 

woorden: de ooit ingezette 4-pijlerstrategie voor een 
specifiek gebied werkt. Wel hebben we de afgelopen 
jaren nuances aangebracht. Omdat we zien dat juist 
het creëren van economische mogelijkheden, hoe 
beperkt ook, tot de gewenste onafhankelijkheid en 
zelf redzaamheid leidt. 



Projecten die in 2013 een 
donatie ontvingen

The Well foundation is al ruim tien jaar structureel 
actief in Ethiopië om de levensomstandigheden van 
zoveel mogelijk mensen duurzaam te verbeteren. De 
organisatie richt zich met kleinschalige ontwikkelings-
projecten op de gezondheidszorg en landbouw en 
veeteelt. Alle hulp voorziet in een concrete behoefte 
van de lokale bevolking en sluit aan op de lokale 
omstandigheden en cultuur. 

De organisatie
The Well Foundation is een initiatief van het onder-
nemersechtpaar Henk en Henny Jansen uit Putten. 
Zij besloten na de verkoop van hun bedrijf actief 
te worden in de ontwikkelingssamenwerking. De 
projecten van The Well foundation concentreren zich 
in de provincie Tigray in het noorden van Ethiopië. 
Vanuit de stad Shire coördineert de uitvoerende orga-
nisatie van The Well foundation de diverse projecten.

Gesteund project 

Educatie boeren voor voedselzekerheid
The Well foundation richt zich op basisgezondheids-
zorg, inclusief drinkwater; landbouw en veeteelt; duur-
zame energie en ondernemerschap. Stichting Wees een 
Kans heeft met haar donatie bijgedragen aan de land-
bouw- en veeteeltprojecten en educatie van boeren.

Educatie 
In drie Farmers Training Centers (FTC’s) van de foun-
dation leren boeren hoe zij veel effectiever kunnen 
omgaan met de beschikbare middelen en met betere 
dierenrassen en gewassen. Inmiddels bezochten al 
ruim 11.000 boeren – waarvan bijna 3000 vrouwen – 
de FTC´s voor informatie, demonstraties en trainingen. 

Daarnaast verstrekten de centra advies aan nog eens 
circa 5000 mensen die bijvoorbeeld nog op school 
zitten, student zijn, of die werkzaam zijn voor de 
overheid op het gebied van landbouw of plattelands-
ontwikkeling. Ook maakt de landbouwschool gebruik 
van de FTC´s voor training van leerlingen.

In twee Farming Centers is gestart met het houden 
van bijen. Zo kunnen boeren zien hoe zij met honing-
productie hun inkomen kunnen vergroten. De 
verwachting is dat de boeren in 2014 zelf als bijen-
houder gaan starten. In één trainingscentrum is een 
roof water harvesting constructie aangelegd om veel 
meer water te benutten voor irrigatie. Dankzij de 
aanleg van irrigatiekanalen en gerichte educatie door 
The Well hebben minimaal 100 boeren hun landbouw-
productiviteit – groente en mais – kunnen verbeteren. 

Specialisatieplan FTC´s
The Well werkt aan een specialisatieplan voor de FTC’s 
om intensiever samen te werken met de landbouw-
school en de landbouw- en veeteeltafdeling van de 
universiteit. Dit geldt ook voor onderzoek. Naast trai-
ning gaat de FTC ook aandacht besteden aan model-
boeren die de opgedane kennis toepassen op hun 
eigen boerderijtje en dit doorgeven aan (buur)boeren. 

Toekomst
The Well foundation focust voor de toekomst op twee 
speerpunten. Allereerst het verbeteren van landbouw- 
en veeteeltproductiviteit zodat de voedselzekerheid 
voor de bevolking toeneemt en het inkomen van de 
boer verbetert. Het tweede speerpunt is het bevor-
deren van basisgezondheid, met name door toegang 
tot schoon drinkwater, hygiëne en sanitatie.

The Well foundation helpt leefomstandigheden 
Ethiopië verbeteren



World Vision wil dat kinderen onderwijs krijgen en 
gezond opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze 
liefde ervaren en doorgeven. De stichting werkt hier-
voor samen met lokale en internationale  organisaties, 
maar gaat vooral uit van de kracht die mensen zelf 
bezitten. Eén van de gebieden waar World Vision werkt, 
is Isanga in het noordwesten van Tanzania. De organi-
satie is hier actief in het onderwijs, gezondheidszorg, 
landbouw en water- en sanitatievoorzieningen.

World Vision werkt aan 
schoon drinkwater 
in Tanzania

Tippy Tap-kraan bij de Sengwa basisschool

Toiletgebouw bij de lokale markt

Het lokale watercomité bij één van de nieuwe waterpompen

De organisatie
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare 
kinderen in de wereld, zonder onderscheid te maken 
naar geloof, ras of politieke voorkeur. Ieder jaar bereikt 
deze organisatie miljoenen mensen in bijna 100 landen 
met noodhulp en duurzame ontwikkeling. 

Gesteund Project

Met schoon drinkwater ziektes terugdringen
Isanga in het noordwesten van Tanzania bestaat uit 
achttien dorpen met ruim 71.000 inwoners. Stichting 
Wees een Kans steunt hier sinds eind 2012 een project 
van World Vision om de inwoners betere toegang 
te bieden tot schoon water en basis sanitaire voor-
zieningen. Schoon water is van levensbelang bij het 
terugdringen van diarree, een belangrijke oorzaak 
van kindersterfte in Tanzania. World Vision betrekt 
de kinderen zelf ook actief bij dit project. Zij krijgen 
op school voorlichting over het belang van handen 
wassen, het drinken van schoon water en het gebruik 
van latrines. 

Resultaat in 2013 
In 2013 zijn mede dankzij de betrokkenheid van 
 Stichting Wees een Kans mooie resultaten behaald:
•  Er is een nieuw toiletgebouw geplaatst bij de 

lokale markt
•  Er zijn vier School Health Clubs opgeleid
•  Er werden vijf nieuwe waterputten geslagen 
•  Er is hydrologisch onderzoek uitgevoerd om lokale 

waterbronnen te vinden
•  De lokale bevolking is getraind om zelf de water- en 

sanitatievoorzieningen te onderhouden
•  Ook is de eerste Tippy Tap in gebruik genomen, 

een hygiënische handsfree-kraan en kind vriendelijk 
middel om het handen wassen na toiletbezoek 
te stimuleren

Op deze manier brengt World Vision structurele 
verandering en dat werkt: sinds 2012 neemt het aantal 

kinderen met diarree, maar ook met malaria en onder-
voeding af.

Meer schoon drinkwater in 2014 
Ook in 2014 werken Stichting Wees een Kans en World 
Vision samen om water en sanitatie in Isanga te verbe-
teren. Er komen zeven nieuwe waterpompen en een 
nieuwe diepe waterput. Twintig scholen krijgen een 
Tippy Tap-kraan en lokale groepen krijgen training en 
begeleiding op het gebied van watermanagement en 
waterbeheer.



Tear is een organisatie met een passie voor God en 
voor mensen. Met geloof in de kracht van de lokale 
kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarmee 
kunnen op een duurzame manier wereldwijd mensen-
levens veranderen. Via een meerjarenprogramma 
waarin Tear en Wees een Kans samenwerken, wordt 
de voedselzekerheid van vele Karimojong in Noord-
Oeganda verbeterd.

De organisatie
Tear werkt samen met partnerorganisaties in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika en verbindt kerken in Neder-
land met kerken wereldwijd om een wederzijds proces 
van leren en bemoedigen te stimuleren. Tear wil bij 
kerken passie losmaken om integraal kerk te zijn – 
d.w.z. in alle aspecten van het leven iets te laten zien 
van Gods Koninkrijk – en helpt lokale kerken om in 
hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen 
armoede.

Gesteund project 
Meer voedselzekerheid
In 2013 is geïnvesteerd in een meerjarenprogramma 
om de voedselzekerheid van arme, kwetsbare 
 Karimojong te vergroten. Dit programma wordt uitge-
voerd door het ontwikkelingsbureau van de Church of 
Uganda in North-Karamoja.

Betere landbouwtechnieken
Dankzij de donatie van Wees een Kans kon Tear het 
afgelopen jaar 120 boerenhuishoudens trainen in verbe-
terde landbouwtechnieken. Het gaat hier bijvoorbeeld 
het leren planten in rijen en het toepassen van mulching 
(organische grondbedekking) om uitdroging van de 
bodem te voorkomen. Zo hebben twee nieuwe boeren-
groepen met in totaal 60 leden hun land in cultuur 
gebracht voor groenteteelt. Ook zijn twee nieuwe spaar- 
en kredietgroepen gestart en heeft de boerengroep 
in Kacheri haar startkapitaal met 50% vermeerderd. In 
het gebied Dodoth werd het startkapitaal verveelvou-
digd dankzij de inleg van eigen spaargeld. Bovendien 
zijn twee graanbanken van start gegaan om graan 
op te slaan wanneer de marktprijs te laag is. In tijden 
van schaarste kan het opgeslagen graan dan gebruikt 
worden voor eigen consumptie of verkoop.

Toekomst
Verbeteren van de voedselvoorziening is een zaak van 
lange adem in dit ecologisch kwetsbare gebied. Om 
de kwetsbare gezinnen in Noordoost-Oeganda vooruit 
te helpen loopt er tot eind 2015 een samenwerkings-
overeenkomst met de lokale partner. Op basis van de 
resultaten van het programma in 2014 en de financiële 
stabiliteit van de lokale partner beslist Tear over samen-
werking op langere termijn na 2015.

Tear steunt een grotere voedselzekerheid voor 
mensen in Karamoja

Vrouwen in Karamoja bij hun edula – voorraadschuur

Met een bijdrage van Stichting Wees Een Kans helpt 
het Rabo Foundation Klantenfonds koffieboeren en 
hun gezinnen in Tanzania bij het ontwikkelen van de 
lokale economie.

De organisatie
Het Rabo Foundation Klantenfonds is opgericht voor 
klanten van de Rabobank die een persoonlijke bijdrage 
willen leveren aan het welzijn in de wereld. Het is een 
goede doelen stichting die via economische ontwik-
keling kansarme groepen helpt om zelfredzaam 
te worden. Het fonds is actief in Nederland en 24 
ontwikkelingslanden, waar het trainingen financiert en 
donaties en leningen verstrekt. 

Gesteund project

Training koffieboeren om opbrengst te 
 verbeteren
De boeren van de Ushiri Koffiecoöperatie wonen in de 
gelijknamige regio, vlakbij de Kilimanjaro. Een arme 
omgeving met weinig toekomstperspectief. De jeugd 
trekt naar de stad om – meestal zonder succes – het 
geluk te beproeven. Maar er is hoop, het bergach-
tige Ushiri biedt uitstekende mogelijkheden voor het 
verbouwen van hoogwaardige Arabica koffiebonen. 

Toegang tot kennis, markten en financiering
Door het gebrek aan de juiste kennis van teelttechnieken, 
gereedschappen en kapitaal kunnen de boeren nu nog 
amper rondkomen. Hierdoor zijn zij niet in staat om 
investeringen te doen en oogsten ze hun koffie vaak te 
snel waardoor de kwaliteit en de opbrengst vermindert.

Promotor farmers
Het Rabo Foundation Klantenfonds steunt daarom 
samen met Wees een Kans een project om de boeren 
te trainen. Deze trainingen worden verzorgd door 
Progreso, een Nederlandse stichting die is gespecia-
liseerd in de koffiemarkt en mede door de Rabobank 
Foundation werd opgericht. Progreso werkt volgens 
het train-the-trainer concept: coöperatieleden trainen 
een aantal geselecteerde boeren – ook wel promotor 
farmers genoemd. Zij krijgen ook uitleg over de 
toepassing van nieuwe gereedschappen. De promotor 
farmers delen hun kennis en opgedane ervaring 
vervolgens met andere boeren.

Progreso traint ook de coöperatiemedewerkers om hun 
organisatie effectief en efficiënt in te richten en leert 
hen hoe zij via export een betere prijs voor hun koffie 
kunnen ontvangen. Het Rabo Foundation Klanten-
fonds verstrekt leningen, zodat de coöperatie de koffie 
van de boeren kan inkopen en zelf kleine leningen aan 
haar leden kan verstrekken voor benodigde investe-
ringen. 

Het doel
Dankzij dit project is een verdrievoudiging van het 
boereninkomen mogelijk. Hierdoor wordt het ook voor 
de jeugd aantrekkelijk om koffieboer te worden. Zo 
komt de regio economisch verder en kunnen volgende 
generaties een beter bestaan opbouwen.

Rabo Foundation 
Klanten fonds ondersteunt 
 koffieboeren in Tanzania

Coöperaties als motor 
voor economische vooruitgang
Stichting Wees een Kans wil net als het Rabo Foundation 
Klantenfonds bijdragen aan duurzame armoedebestrij-
ding. Beide stichtingen focussen hierbij op economi-
sche ontwikkeling. Het Rabo Foundation Klantenfonds 
richt zich op coöperatieve organisaties, in lijn met de 
ontstaansgeschiedenis van de Rabobank.



Dorcas legt zich niet neer bij de armoede in Oost-
Europa 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. Zo ondersteunt deze 
stichting 154 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 na vier jaar 
basisonderwijs een vervolgopleiding te geven en zo 
een vak te leren waarmee ze passend werk kunnen 
vinden of een eigen bedrijf kunnen opzetten.

Elektricien, kleermaker of docent
De Olokii Vakschool biedt jongeren de kans om zich 
te ontwikkelen tot metaalbewerker, elektro technicus, 

Stichting Dorcas steunt vakschool in Tanzania

bouwvakker, kleermaker of leraar in het basis-
onderwijs. Daarnaast kunnen de jongeren trainingen 
volgen in de Engelse taal, ondernemerschap en 
communicatie. Op deze manier bouwen zij aan hun 
eigen toekomst en aan de toekomst van deze regio. 
In 2013 studeerden 113 jongeren af aan de vakschool. 
Het doel is dat in 2016 uiteindelijk 625 jongeren zijn 
afgestudeerd en een baan hebben of zelf een bedrijf 
begonnen zijn.

Een paar hoogtepunten in 2013:
•  74 afgestudeerden wisten een stabiel inkomen te 

verwerven uit betaald werk of een eigen bedrijfje 
•  74 huishoudens verkregen hierdoor een inkomen 

boven de armoedegrens
•  138 studenten namen in 2013 deel aan de onder-

steunende vakken als ‘hoe zoek ik succesvol naar 
werk’ en ‘ondernemersvaardigheden’

•  Het trainingscentrum stelde drie experts aan om de 
productie te professionaliseren en toe te werken naar 
meer inkomsten

•  Er wordt een nieuwe slaapzaal voor de vrouwelijke 
studenten gebouwd 

Arbeidsbemiddeling en microkrediet
Met arbeidsbemiddeling, stages en jobcoaching bege-
leidt de school haar studenten op de arbeidsmarkt. 
Ook kunnen studenten met een goed businessplan bij 
de school een microkrediet aanvragen om een eigen 
bedrijf te starten.

School financieel zelfstandig
In 2013 heeft de Vakschool een begin gemaakt met 
het vervaardigen en verkopen van een groot aantal 
producten. Zoals meubelen en andere houten of 
metalen voorwerpen, beton stenen, hout besparende 
oventjes en kleding. De bedoeling is dat de school 
dankzij de verkoop deze producten financieel zelf-
standig wordt.

Dankzij Wees een Kans
Dankzij Wees een Kans kon Dorcas dit mooie project 
ook in 2013 ondersteunen. In gesprekken met het 
bestuur is op constructieve wijze van gedachten 
gewisseld hoe de doelstellingen het beste gerealiseerd 
kunnen worden en hoe er toegewerkt kan worden 
naar verzelfstandiging van de Vakschool.



De christelijke organisatie ZOA biedt hulp aan mensen 
die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend 
conflict. Wees een Kans steunt een project van ZOA in 
het noorden van Oeganda om vluchtelingen die 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 getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan verder 

Stichting ZOA geeft kinderen in Noord-Oeganda 
een kans op onderwijs

lingen een kans op beter onderwijs te geven en betere 
voorzieningen te bieden op het gebied van drinkwater, 
sanitatie en hygiëne. Ouders en kinderen krijgen nu 
toegang tot schoon water en worden gemotiveerd om 
een latrine te bouwen. Op deze manier verbetert de 
gezondheid van de gehele gemeenschap en kunnen 
kinderen naar school, terwijl hun ouders de akkers 
bewerken. 

Mooi resultaat
ZOA heeft zeventien klaslokalen gebouwd en van 
schoolmeubilair voorzien. Ook zijn er voor leer-
krachten goede huizen gebouwd in de buurt van de 
school. En de soms ongetrainde leerkrachten konden 
een goede training volgen. 

De resultaten mogen er zijn: het totale leerlingenaantal 
is in één jaar gestegen van 2.583 tot 3.545! Er zijn dus 
veel meer leerlingen geholpen dan gepland. Tegelijk 
is de kwaliteit van het onderwijs enorm verbeterd: 
kinderen presteren bovengemiddeld bij hun examens. 
Op twee scholen hadden zelfs alle leerlingen het 
examen gehaald! 

Ouderparticipatie
De betrokkenheid van de ouders bij de scholen is 
groot. Bij tien scholen hebben de ouders zelfs een 
vaste dag in de week gereserveerd om zelf een 
bijdrage te leveren aan de school: grond ontginnen 
voor de schooltuin, het graven van een afvalkuil, lokaal 
materialen verzamelen om bakstenen van te maken, 
het aanleggen van een speeltuin en het schoonhouden 
van de school. Ook verbouwen zij samen groenten in 
de schooltuin om uit de opbrengst de leerkrachten te 
betalen. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeenschaps-
scholen officieel geregistreerd worden waarbij de 
Oegandese overheid de verantwoordelijkheid over-
neemt en de salarissen betaalt. Met drie scholen is dit 
inmiddels al gebeurd.

Sharon Adong, 
leerling van de Olwoo 
gemeenschapsschool
“Ik was een lastig kind op school, had er niet 
zoveel zin in”, vertelt Sharon openhartig. “Maar 
de training van ZOA heeft dat echt veranderd. 
We spraken over het belang van onderwijs en 
over dingen als houding en motivatie. Ik ben lid 
geworden van een club die voorlichting geeft aan 
medeleerlingen over het voorkomen van HIV/Aids. 
En ik ben nu gemotiveerd aan het leren, later wil ik 
ingenieur worden!”

herstel totdat zij weer in hun eigen levens  onderhoud 
kunnen voorzien. Het christelijk geloof vormt hierbij de 
motivatie.

Gesteund project

Onderwijs in Nwoya
Als je het over kansen hebt, heb je het over onderwijs. 
ZOA gelooft in het ondersteunen van gemeenscha-
pinitiatieven. Door de samenwerking met Wees een 
Kans worden de gemeenschapsscholen in Nowoya 
in Noord-Oeganda dusdanig verbeterd dat kinderen 
die opgegroeid zijn in de oorlog, nu alsnog de kans 
krijgen op goed onderwijs. Dit zal voor hen levenslang 
positieve vruchten afwerpen. 

De regio waar ZOA in Oeganda actief is, heeft 
jarenlang geleden onder het geweld van de Lord’s 
Resistance Army. Hierdoor is een groot deel van de 
bevolking ontheemd geraakt. Inmiddels keren de 
vluchtelingen terug naar huis. Hun dorpen zijn echter 
verwoest, de akkers overwoekerd, basisvoorzieningen 
als water en onderwijs zijn niet meer aanwezig.
ZOA ondersteunt de terugkerende ontheemden bij de 
wederopbouw. Omdat er in de dorpen in Nwoya geen 
onderwijs meer was, hebben veel ouders na terugkeer 
eigen scholen georganiseerd, in kleihutten of onder 
een boom. In die omstandigheden is het moeilijk om 
gekwalificeerd personeel te krijgen. De kwaliteit van 
deze gemeenschapsscholen was dan ook laag. 

Duizenden leerlingen beter onderwijs
Stichting Wees een Kans maakt de hulp aan vijftien 
scholen in Nwoya mogelijk. Met als doel om 2500 leer-



VLOK biedt praktische hulp op Lombok

De Stichting Vrienden van Lombok Orong Kekeran 
(VLOK) werkt op het Indonesische eiland Lombok aan 
scholing, verbetering van de gezondheidszorg, goede 
huisvesting, drinkwatervoorziening en het scheppen van 
werkgelegenheid. Met steun van Wees een Kans werd in 
2013 een groot aantal tastbare projecten gerealiseerd.

De organisatie
VLOK is al sinds 2002 actief op het Indonesische eiland 
Lombok. Aanvankelijk vooral in West-Lombok en de 
laatste drie jaar ook op Oost-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.

Gesteund project

Medische zorg, drinkwater en sanitair
Met de steun van Wees een Kans heeft VLOK in 2013 
het volgende bereikt:
•  Goed vervoer van mensen naar ziekenhuizen en 

doctoren. Waar nodig worden de onkosten voor 
medicijnen en specialisme vergoed

•  HBO-opleidingen verzorgd voor verpleegkundigen, 
inclusief de jaarlijkse herhaling en het bijhouden van 
de verbandtrommels

•  Oogmetingen laten uitvoeren en brillen aangeschaft
•  Herstel en aanpassing van huizen waardoor de 

levensomstandigheden van vooral hulpbehoeftigen 
verbeterd zijn

•  In het dorp Orong draait sinds 2004 een waterpomp 
die het water oppompt van ruim 30 meter diepte. De 
capaciteit is voldoende om het gehele dorp te voor-
zien van bacterievrij drinkwater. In 2013 is de water-

toren verhoogd zodat ook het hogere gedeelte van 
het dorp van stromend water voorzien kan worden. 
Hiervoor zijn tientallen meters waterleiding aange-
legd inclusief verdeelstukken, afsluiters en tapkranen

•  Bouw van meerdere toiletten 
•  In Orong is een vuilophaaldienst actief om afval te 

verwijderen langs de wegen en de omgeving van de 
basisschool. Het dorp is aanzienlijk schoner dan de 
omliggende dorpen. Waar mogelijk wordt het afval 
gecomposteerd. Zolang de overheid nog voorzie-
ningen treft, moet het overige afval verbrand worden.

Ook andere dorpen
Doordat de activiteiten van VLOK in de belangstelling 
staan van de pers, trekt de organisatie ook de aandacht 
van andere hulpbehoeftige dorpen, zoals IJlobalit aan 
de oostkust waar grote armoede heerst. Dit dorp was 
volledig verstoken van water. Er zijn geen putten en 
geen grondwater. Wel heeft de regering een hoofd-
waterleiding naar het dorp aangelegd, maar de bevol-
king kon de aansluiting niet betalen. VLOK heeft de 
aansluiting, materialen en salarissen van de monteurs 
voor haar rekening genomen en er is een grote water-
tank geplaatst. VLOK hoopt de komende jaren nog 
twee complete installaties te plaatsen en blijft uiteraard 
werken aan verbetering van de levensomstandigheden.

De geplaatste 
en aangesloten 
watertank in 
IJlobalit

Bondeko brengt onderwijs Oeganda op hoger plan

Bondeko gelooft dat een rechtvaardige, vreedzame 
en duurzame wereld voor iedereen mogelijk is en wil 
met kleine acties een verschil maken; niet op wereld-
schaal, maar wel voor de gezinnen in het Oegandese 
Kayunga. Met steun van Wees een Kans wordt onder 
meer het onderwijs op een hoger plan gebracht door 
de introductie van tablets.

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 draagt hij bij aan betere 
landbouw en kwaliteitsonderwijs. 

Gesteund project

Onderwijs voor kansarme kinderen
Een lagere school runnen is een programma van lange 
adem. Stichting Bondeko heeft zich dan ook voor 
vijftien jaar geëngageerd en steunt het onderwijspro-
ject in Kayunga tot minimaal 2021. Met al doel om 240 
kansarme kinderen uit de gemeenschap kwaliteitson-
derwijs te geven, zodat ze een betere kans in het leven 
krijgen. De stichting ontwikkelde voor de kleuterklas 
de methode ‘Happy Start’, die nu ook op andere 
scholen wordt gebruikt. De onderwijzers krijgen de 
mogelijkheid om zich bij te scholen en een nieuwe 
onderwijsgraad te halen.

Introductie tablets
Bondeko durft te experimenteren en wil volgend 
jaar tablets in het onderwijs introduceren. Omdat 
de prijzen hiervan steeds lager worden en het aantal 

educatieve apps snel groeit. Het interactieve karakter 
van deze apps blijkt een grote stimulans voor de 
kinderen en uit de eerste ervaringen blijkt dat zij via 
deze digitale leerweg echt veel opsteken. Tablets 
zullen de onderwijzer niet vervangen, maar zijn wel 
een rijke aanvulling op het lesprogramma. 

Voorbeeldproject
De stichting Boneko werkt ook hard aan de voorbeeld-
functie van de school voor anderen. Het afgelopen 
jaar zijn al verschillende leerkrachten van elders uit 
Oeganda op bezoek geweest voor trainingen en 
workshops. Ook wordt In samenwerking met de Hoge-
school Leiden de komende jaren de rol van de school 
als expertisecentrum uitgebouwd.



Stichting Red een Kind zet zich in om kansen voor 
kinderen te vergroten. Met als uitgangspunt dat 
kinderen thuishoren bij hun familie, in hun dorp of 
stad. Red een Kind investeert daarom in de verbetering 
van de omstandigheden van gezinnen, binnen hun 
eigen dorp. Met hulp van Wees een Kans gebeurt dit 
in acht dorpen in Oost-Oeganda.

De organisatie
Stichting Red een Kind kiest voor een integrale aanpak 
en stelt kinderen centraal, om vandaaruit de hele 
gemeenschap naar zelfstandigheid te helpen. Dit 
gebeurt door mensen een stem te geven en met hen 
te bouwen aan een kansrijker bestaan, waar zij zelf 
verantwoordelijk voor zijn. Dankzij dit ‘empowerment’ 
zie je mensen groeien. En dat past bij de missie van 
Red een Kind. Leef je leven als een geschenk: ontvang, 
groei, geef!

Gesteund project

Leefomstandigheden in dorpen verbeteren
Met steun van Stichting Wees een Kans is Red een Kind 
actief in Oost-Oeganda om de levensomstandigheden 
van kwetsbare kinderen te verbeteren. Van 2010 tot 
minimaal 2015 ondersteunt Red een Kind acht dorpen 
in het gebied Kolir. Samen met de lokale partner 
Share an Opportunity (SAO) is een integrale aanpak 
ontwikkeld, waarbij componenten als onderwijs, 
zelfhulpgroepen, vakopleidingen en landbouw elkaar 
versterken. Zo leren moeders in een zelfhulpgroep 
alles over het belang van onderwijs. Hiermee stimu-
leren ze hun kinderen naar school te gaan. Jongeren 
zien hun ouders groeien in het verwerven van een 
gezinsinkomen en dit perspectief motiveert hen zelf tot 
het volgen van een vakopleiding.

Zelfhulpgroepen
Momenteel draaien er al zo’n 26 zelfhulpgroepen met 
in totaal 468 leden. Deze groepen komen wekelijks 
bij elkaar voor overleg. Ze leggen ook wekelijks geld 
in voor een gezamenlijke spaarpot. Hieruit kunnen 
ze lenen om bijvoorbeeld voor hun kinderen school-
spullen te kopen, of om een eigen bedrijfje op te 
zetten. Ook krijgen ze training in hygiëne, sanitatie 
en gezondheid en het verbouwen van voedsel of het 
houden van vee. Met als volgende stap het vermarkten 
van de gewassen of dieren om het verdiende geld 
weer met elkaar te investeren. Het lenen aan elkaar 
waarbij het verdiende geld binnen de groep blijft, is 
een belangrijk element. Als zelfhulpgroepen zelfvoor-
zienend worden, ontvangen zij ook trainingen over 
omgangsvormen, conflictbemiddeling en opkomen 
voor eigen rechten. Dit is belangrijk, want de mensen 
uit de zelfhulpgroepen moeten een stem krijgen en 
gehoord worden door de locale en regionale over-
heid. Ze zijn allen iemand, in plaats van niemand. 
En samen sterker!

Scholen
In 2013 kregen vijf scholen een eigen watertank voor 
de opvang van regenwater. Al doende leren kinderen 
over hygiëne, sanitatie en irrigatie. Op deze scholen 
nemen de kinderen ook deel aan een child rights club, 
waar ze leren hun rechten te verwoorden en op te 
komen voor kinderbescherming. Ook leren ze kippen 
te houden, zodat ze iets bijverdienen en deels zelf 
enkele onderwijsbenodigdheden kunnen betalen. Ook 
leren ze meer over landbouw om bijvoorbeeld een 
schooltuin op te zetten. 

Verder is er aandacht voor het kleuteronderwijs. Toen 
men inzag hoe goed de eerste kleuterscholen voor 

Red een Kind steunt gezinnen in Oost-Oeganda kinderen en ouders zijn, heeft de gemeenschap zelf 
het initiatief genomen om twee extra kleuterscholen 
te bouwen. Nu gaan al 631 kleuters in dit gebied naar 
school.

Jongeren
Op weg naar een betere toekomst hebben 200 
jongeren een vakopleiding kunnen volgen, waarvan 
135 in landbouw. Hoewel landbouw niet zo’n hoog 
aanzien genoot onder de jongeren, is het door trai-
ningen gelukt de meerwaarde hiervan aan te tonen. 
Nu zijn zij in staat geld te verdienen en hun levensstan-
daard te verbeteren.

Problemen en plannen
Natuurlijk zijn er ook problemen in het gebied. Zo 
mislukken soms oogsten vanwege extreem droogte 
of juist natte perioden. Verder moeten kinderen op 
school en ouders in de zelfhulpgroep gewezen worden 
op het belang van de middelbare school, terwijl dit 
hen natuurlijk geld kost. Tenslotte blijft Red een Kind 
investeren in een positieve houding ten aanzien van 
de landbouw, omdat Oeganda een vruchtbaar land is 
waar goede boeren hard nodig zijn.

Het volledige verslag over 2013 van dit project is te vinden 
op www.redeenkind.nl.



Woord en Daad traint 
kansarme jongeren in 
Oeganda

Samen met Wees een Kans steunt Stichting Woord en 
Daad een vakonderwijsprogramma voor kansarme 
jongeren in Noordoost-Oeganda. Deze jongeren vallen 
buiten de boot omdat ze bijvoorbeeld hiv/aids hebben, 
gehandicapt zijn of vroegtijdig van school gingen. 
Dankzij vaktrainingen krijgen zij een betere positie op 
de arbeidsmarkt en zicht op een eigen inkomen.

De organisatie
Stichting Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspec-
tief samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en 
Centraal  en Zuid Amerika. De stichting is in 40 jaar 
uitgegroeid van enkele enthousiaste vrijwilligers tot 
een professionele organisatie met zo’n 70 medewer-
kers die hun bijdrage leveren aan programma’s voor 
basisvoorzieningen, onderwijs, vaktraining en bedrijfs-
ontwikkeling.

Gesteund project

Vakopleiding voor jongeren
Het Abim-district in de regio Karamoja is één van de 
armste gebieden van Oeganda. Hier investeert Woord 
en Daad – via de lokale partnerorganisatie ADP – in 
de ontwikkeling van kansarme jongeren. Zij volgen 
diverse vaktrainingen, bijvoorbeeld op gebied van 
fietsreparatie, motorreparatie, metselen, bijenhouden 
en kleren maken. Vaardigheden waar in deze omge-
ving veel behoefte aan is. ADP biedt ook trainingen 
aan kleinschalige boeren en ondernemers.

‘Mijn grote droom is een 
garagebedrijf te starten’
‘Ik ben Ochen Emmanuel George en ik ben 24 jaar. 
Samen met mijn ouders woon en leef ik in het Abim-
district, in het dorp Kiru Parish Oyaro. Ik ben de oudste 
in een gezin met zeven kinderen. Tot m’n vijftiende 
ging ik naar school. Toen moest ik eraf omdat mijn 
ouders geen geld meer hadden om het schoolgeld 
voor vier van ons te betalen. Ik deed m’n best om wat 
geld te verdienen met kleine reparaties aan fietsen en 
brommers. Daarvan kocht ik schoolspullen voor mijn 
broertjes en zusjes.’

Prachtige mogelijkheid
‘Toen ik een advertentie zag over de reparatietraining 
van ADP, was mijn interesse meteen gewekt en meldde 
ik me aan. Goddank werd ik geselecteerd en kon ik 
de opleiding volgen. Met alles wat ik leerde, besloot 
ik een eigen zaak te beginnen om zo mijn familie 
te kunnen helpen. Eten, kleding, schoolspullen en 
medicijnen kopen is nu geen probleem meer voor me. 
Mijn grote droom is een garagebedrijf te starten, waar 
ik andere jongeren een stageplaats kan bieden zodat 
ook zij kunnen leren. Ik dank ADP voor de prachtige 
mogelijkheid die ze me gegeven hebben!’

Startkapitaal
Dankzij de steun van Wees een Kans konden in 2013 
in totaal zo’n 135 mensen een vaktraining volgen. 
Diverse deelnemers begonnen daarna voor zichzelf, of 
vonden een betaalde baan. Ook kon ADP een lees-
cursus aanbieden voor 50 mensen die kampten met 
analfa betisme. Hiervoor werd een speciaal lesboek in 

de lokale taal ontwikkeld. Verder kregen 130 mensen 
training in ondernemersvaardigheden en volgden 102 
ondernemers de training Improve your business. Ook 
in 2014 krijgt het vakonderwijsprogramma van Woord 
en Daad in Oeganda een vervolg. Omdat de meeste 
studenten na de training voor zichzelf beginnen, krijgt 
ook het creëren van startkapitaal de nodige aandacht.



Jobortunity helpt Tanzaniaanse jongeren
op weg naar werk

Jobortunity is een traininginstituut voor kansarme 
jongeren in Arusha, Tanzania. Mede dankzij steun van 
Wees een Kans volgen de jongeren een praktische 
opleiding die betere kansen biedt op een baan. Dat is 
de beste basis voor een beter bestaan voor de jongeren 
zelf en hun families.

De organisatie
In 2007 vroeg een Tanzaniaanse vriend aan Kim 
Groeneweg of zij het personeel in diens family lodge 
kon trainen. De werkhouding daar was een groot 
probleem: mensen komen te laat, doen hun werk 
half en mixen privézaken met werk. Een situatie die 
Kim Groeneweg tijdens een haalbaarheidsstudie ook 
in andere lodges en hotels in Tanzania tegenkwam. 
Tegelijk ontmoette ze vele werkloze jongeren zonder 
uitzicht op educatie of werk. Dit boodt kansen op een 
win-win situatie: als de jongeren de werkhouding 
hebben die de horecasector zoekt, maken ze kans op 
een baan. Zo werd Jobortunity geboren en na een 
gedegen voorbereiding met onder meer programma-
ontwikkeling ging deze organisatie in 2009 van start. 

Gesteund project

Training jongeren in hotelwerk
Sinds 2013 krijgt Jobortunity steun van Wees een Kans. 
In dit jaar hebben 39 studenten een training van acht 
maanden gevolgd. De praktische opleiding is gericht 
op persoonlijke ontwikkeling, het verwerven van de 

juiste vaardigheden, het opdoen van werkervaring 
en sollicitatietraining. Jobortunity heeft hiervoor 
eigen methoden en curricula ontwikkeld: 3H (Head, 
Hands and Heart) en Hi5. In 2014 loopt deze lichting 
studenten vijf maanden stage in een hotel, lodge of 
restaurant in Arusha of Karatu.

Goede resultaten
De resultaten van de trainingsprogramma’s mogen 
er zijn: 75% van de afgestudeerden heeft een baan. 
Job ortunity heeft ervaren dat de Hi5-methode 
aanslaat bij een groot publiek omdat het makkelijk 
te onthouden is en de trainingen zijn praktisch en 
gewoon ‘fun’! Hi5 wordt inmiddels in aangepaste 
vorm ook gebruikt voor trainingen van mentoren en 
managers en in samenwerking met de Tanzaniaanse 
bondscoach zelfs voor voetbaltraining.

Toekomstplannen
Jobortunity heeft vele toekomstplannen zoals het 
samen met andere jongerenorganisaties opzetten van 
the Hi5 youth centre in Arusha. Ook wil Jobortunity de 
Hi5-methode vermarkten om zo inkomen en uiteinde-
lijk zelfredzaamheid te generen voor het Hi5-instituut 
en het jeugdcentrum. Dankzij steun van Wees een 
Kans gaat in 2014 een onderzoek van start naar de 
impact van de Jobortunity-trainingen op de gemeen-
schap waar de studenten vandaan komen. 

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


