JAARVERSLAG
2014
STICHTING WEES EEN KANS

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de
activiteiten, donaties en aanpak van Stichting Wees
een Kans in het jaar 2014. Dit jaarverslag laat zien wat
we het achterliggende jaar hebben mogen realiseren.

Stichting Wees een
Kans is sinds 2006
actief en ondersteunt
voornamelijk projecten
in Oost-Afrika. Op dit
deel van de wereld
ligt de focus van onze
Stichting. Daarnaast
ondersteunen wij een
aantal projecten in
Nederland en andere
delen van de wereld.

Onze dank gaat hierbij uit naar de vele mensen en
stichtingen die het afgelopen jaar ter plaatse en vanuit
Nederland voor ons actief zijn geweest.

nauwelijks kleren heeft en

elke dag eten tekort komt,

Voortvloeiend uit onze Missie en Strategie hebben we
in 2014 verder invulling gegeven aan de conceptuele
aanpak bij het doen van donaties door Stichting Wees een
Kans. Met als doel dat de donaties gericht en met zoveel
mogelijk impact worden aangewend, om uiteindelijk
kansarmen een toekomst te bieden! Om dit te bereiken,
werken en denken we aan de hand van een model
dat gebaseerd is op vier pijlers. Deze pijlers moeten in
specifieke geografische gebieden ontwikkeld worden,
teneinde kansarmen een toekomst te bieden. Ook in 2014
hebben we mogen zien dat deze aanpak werkt!

Werkgebieden

Stichtingen

• Tanzania
• Oeganda
• Ethiopië

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

en een van u zegt dan:

Onze pijlers

‘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

De Stichting Wees een Kans wil kansen bieden aan
kansarmen, met als doel: Duurzame A
 rmoedebestrijding
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
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Stichting Wees een Kans is, als vermogensfonds,
gericht op zoek naar uitvoerende stichtingen die in
een betreffend gebied met projecten werkzaam zijn of
werkzaam willen zijn. Projecten van deze stichtingen
moeten dan in het betreffende gebied passen bij één
of meerdere van de vier pijlers.
Pijler 1: Voeding, liefde en onderdak
Dit kunnen projecten zijn zoals de bouw van
weeshuizen, of het onderbrengen van wezen
bij familie waarna deze families op ondersteuning
kunnen rekenen.
Pijler 2: Basisvoorzieningen
Voorbeelden zijn: realiseren van waterprojecten of
creëren van basisgezondheidszorg.
Pijler 3: Educatie

Bijvoorbeeld: de bouw en exploitatie van scholen en
trainingscentra voor vakopleidingen.
Pijler 4: Economie
Voorbeelden zijn: microkredieten ter beschikking
stellen, coöperaties opzetten, of mensen helpen
een bedrijfje op te starten.

Focus op economische kansen
Bij Stichting Wees een Kans staat centraal: het bieden van kansen
aan kansarmen! Hierbij past dat we in een gebied starten, 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.
Sinds 2006 hebben we ons stapsgewijs dooront
wikkeld: als organisatie, maar ook qua kennis. Bij
onze aanpak zijn we ons steeds meer bewust dat de
verschillende projecten die we ondersteunen, langs
verschillende sporen worden gerealiseerd.
Zoals hierboven beschreven willen we onszelf uitein
delijk overbodig maken. Hierbij past het stimuleren
van eigenwaarde en eigen verantwoordelijkheid,
maar natuurlijk ook het bieden van de juiste kansen.
Het creëren van inkomsten door middel van banen of
bijverdiensten, moet er voor zorgen dat mensen niet

afhankelijk van ons blijven. Vandaar dat we steeds
meer de focus richten op onze vierde pijler: economie.
Investeren en financieren in werkgelegenheid
In dit kader hebben we als Stichting Wees een Kans in
2013 een nieuw bedrijf opgericht: Funding Opportu
nities BV. Vanuit dit bedrijf, een volle dochteronderne
ming van Stichting Wees een Kans, investeren we in
lokale bedrijven of verzorgen hun financiering met als
doel: het creëren van werkgelegenheid.
In 2014 zijn hierin vervolgstappen gezet. Zo hebben
we in Ethiopië geïnvesteerd in een fabriek waar ze

plastic verpakkingsbekers maken voor de zuivelindus
trie en in Tanzania ondersteunen we een bedrijf in de
zonnebloemolie-industrie.
Zelf inkomen verdienen
We blijven zeker investeren in klinieken, scholing en
water, omdat de overheid deze rol nog onvoldoende
op zich kan of soms wil nemen. Maar echte onafhanke
lijkheid voor kansarmen kan pas ontstaan als deze zelf
inkomsten gaan ontvangen voor het werk dat ze doen.
In met name Uganda ligt de focus op het creëren
van een extra inkomstenbron door honingproductie.
Inmiddels lopen in de regio’s Karamotja en Nwoya
twee bijenprojecten. Het gaat hierbij om het opstarten
van een coöperatie met geïnteresseerde boeren die
hobby-imker willen worden. Zij worden getraind om
kwalitatief goede honing te produceren en daarmee
gezamenlijk betere prijzen te behalen bij geïnteres
seerde kopers. Mooie processen om te zien en te
volgen. De eerste potjes honing van eigen merk
hebben we al kunnen bewonderen. Het bewijst dat de
vier-pijler strategie voor een specifiek gebied werkt!
Wel groeit steeds meer het besef dat we nóg
duidelijker moeten zijn in de keuzes voor specifieke
gebieden, om met de donaties zoveel mogelijk resul
taat te bereiken. Ook hebben we de afgelopen jaren
wat nuances aangebracht, omdat we zien dat het

creëren van economische mogelijkheden, hoe
beperkt ook, zal leiden tot onafhankelijkheid en
zelfredzaamheid.
Ons uiteindelijke doel blijft om ooit weer uit een
gebied weg te kunnen gaan. Dit lukt alleen als de
mensen in die gebieden zichzelf kunnen redden en
ontwikkelen.
Overzicht projecten en donaties
Graag tonen wij u de resultaten die in 2014 zijn bereikt
met de donaties door Stichting Wees een Kans.
Verder bieden we ook dit jaar een aantal Goede Doelen
Stichtingen, waarmee we in 2014 hebben samenge
werkt, de gelegenheid om meer over hun activiteiten
te vertellen. Allereerst wordt de gesteunde stichting
genoemd, daarna volgt uitleg over wat deze stichting
met de donatie van Stichting Wees een Kans heeft
kunnen realiseren.
Alle Stichtingen die op deze wijze aan het jaarver
slag 2014 hebben meegewerkt, willen we hiervoor
hartelijk bedanken. Nog nadrukkelijker willen we alle
gesteunde stichtingen bedanken voor hun energie en
hulp ter plaatse, aan zoveel hulpbehoevende mensen.
Als Stichting Wees een Kans spreken wij daar onze
grote waardering voor uit!
Veel leesplezier met dit jaarverslag!

Projecten die in 2014
een donatie ontvingen
Bondeko werkt aan
een innovatief leerproject in Uganda
Bondeko steunt een kleine gemeenschap met zo’n vierduizend families in Uganda. Speerpunt hierin is een
lagere school in Kayunga waar driehonderd kinderen dromen van een betere toekomst. De stichting investeert
hier in breed onderwijs, traint leerkrachten van andere scholen en startte samen met de Universiteit van
Amsterdam een interactief rekenprogramma met moderne leermiddelen zoals de iPad.

De stichting Bondeko
De stichting Bondeko – vriendschap in het Lingala
– startte in 1982 met missionaire vrijwilligers. Inmid
dels omvat de stichting een groeiende groep vrienden
die geld geven, helpen bij technische vragen, infor
matie verspreiden, mensen bewust maken, Uganda
bezoeken, Ugandese bezoekers ontvangen, kleine
leningen geven en bijspringen als de nood aan de man
is. Zij zijn een levend teken van hoop voor de gemeen
schap van Kayunga in Wakiso Uganda. Bondeko is
professioneel in haar opzet, maar met een groot hart.
Vanuit Nederland steunt de stichting de Bondeko
Lagere School in Uganda. Theo Groot is er sinds 1996
ter plaatse om er namens Bondeko handen en voeten
te geven aan de ondersteuning.

Gesteund project in 2014: scholing verbreden,
verspreiden en verdiepen
Op vraag van de lokale gemeenschap raakte Bondeko
betrokken bij de lokale lagere school. De kwaliteit van
het onderwijs was hier ver beneden peil. Samen met
een nieuw en dynamisch schoolbestuur en een nieuwe
onderwijzersploeg wil Bondeko van deze school een
voorbeeld maken voor de streek. De school werkt aan
de ontwikkeling van hoofd, hart én handen. Intel
lectuele ontwikkeling is net zo belangrijk als sociale
vaardigheden, landbouw, communicatie en attitudes
als eerlijkheid, integriteit en zelfvertrouwen.
Resultaten
Er is in de afgelopen jaar heel veel bereikt en de
komende jaren staan in het teken van de drie V’s:
verbreden, verspreiden en verdiepen.
•	Verbreden
	Naast de gewone vakken worden ook lessen
gegeven rond belangrijke onderwerpen als land
bouw, huishouden, koken, eerste hulp bij onge
vallen, elektriciteit en nog veel meer.
•	Verspreiden
Leerkrachten van andere scholen kunnen op de
Bondekoschool inspiratie opdoen en hun eigen
onderwijsvaardigheden verbeteren. Dat gaat op
twee manieren gebeuren, enerzijds door korte
workshops en bezoeken die ze aan deze school
brengen en anderzijds door een opleiding voor
onderwijzers.
•	Verdiepen
Om te zorgen dat kinderen de basisvaardigheden
als lezen en rekenen nog veel beter gaan beheersen.
Om het rekenen te verbeteren heeft de Universiteit
van Amsterdam voor de Bondekoschool een interac
tief rekenprogramma ontwikkeld: Rekentuin. Onder
zoek toont dat kinderen die wekelijks twee keer een
half uur in de ‘Rekentuin’ spelen, hun rekenvaardig
heid enorm verbeteren. Straks komt daar ook nog
een taalprogramma bij.

Innovatie
Voor Rekentuin heeft de Bondekoschool 16 iPad mini
aangeschaft, waardoor kinderen nu twee keer per
week intensief hun rekenen kunnen oefenen. Het is
verbazingwekkend hoe snel kinderen, die nog nooit
iets van elektronica of computers hebben aangeraakt,
hun weg vinden op een iPad. Ze zijn super gemo
tiveerd en hun resultaten worden zowel door de
leerkracht als begeleiders in Amsterdam nauwlettend
gevolgd. Het programma maakt namelijk een goede
analyse van de zwakke punten die meer aandacht
nodig hebben.

Gesteund project
Samenwerking
Samen kun je meer dan alleen. De stichting Bondeko is
dan ook blij met de samenwerking met Wees Een Kans.
Gedurende drie jaar heeft Stichting Wees een Kans de
Bondekoschool gesteund en was daarmee een van
de belangrijke ondersteuners. Zo konden dankzij een
bijdrage van Wees een Kans onder meer de 16 iPads
voor de Rekentuin worden aangeschaft.

Rabo Foundation Klantenfonds
Het Rabo Foundation Klantenfonds is een goede
doelen stichting en helpt via economische ontwik
keling kansarme groepen mensen om zelfredzaam
te worden. Speciaal voor klanten van de Rabobank
die een persoonlijke bijdrage willen leveren aan het
welzijn in de wereld, is het Klantenfonds opgericht.

Rabo Foundation Klantenfonds steunt economische
ontwikkeling koffieboeren in Tanzania
Met een bijdrage van Stichting Wees Een Kans helpt het Rabo
Foundation Klantenfonds koffieboeren en hun gezinnen in Tanzania
bij het ontwikkelen van hun lokale economie en het versterken van
de gemeenschap. Hun coöperatie wordt versterkt, zij leren betere
teelmethodes waardoor zij betere prijzen voor hun koffiebonen
krijgen en daarmee hun inkomsenspositie kunnen verbeteren.

Op de berghelling van de Kilimanjaro
De boeren van de Ushiri koffiecoöperatie wonen in het
Rombo district, op de berghelling van de Kilimanjaro.
Het bergachtige tropische gebied biedt uitstekende
mogelijkheden voor het verbouwen van hoogwaardige
koffiebonen. Echter, door het gebrek aan kennis van
landbouwtechnieken, gereedschappen en toegang tot
betaalbare financiering en betere markten, kunnen de
boeren helaas amper rondkomen. De boerengezinnen
zitten in een vicieuze cirkel; elke dag is er geld nodig
om de koffieplantage draaiende te houden. Daarnaast
zijn er kosten voor schoolgeld en medische zorg. Hier
door zijn zij niet in staat om te investeren in bijvoor
beeld goede bemesting. De verleiding om te snel te
oogsten en de koffie niet goed te verwerken is groot,
zodat er tenminste inkomsten zijn. De kwaliteit en de
opbrengst van de koffieproductie vermindert hierdoor
echter dramatisch. Door het gebrek aan een goed
toekomstperspectief in de koffiebusiness, trekt daarom
een groot deel van de jeugd naar de stad om daar hun
geluk te beproeven.

Samen sterk
Het Rabo Klantenfonds steunt samen met Stichting
Wees een Kans een project om de koffieboeren en hun
coöperatie te versterken. Een sterke coöperatie kan de
koffie van de boeren collectief inkopen en verkopen
zonder tussenkomst van tussenhandelaren. Daarnaast
kan zij haar leden trainen in goede teeltmethodes.
Het doel van het project is het inkomen van de kleine
koffieboeren te verhogen en de armoede in de regio
te verminderen. Daarnaast wil men door middel van
dit project de productiecapaciteit en de kwaliteit van
de koffie verhogen en stabieler maken. Hier zullen alle
partijen in de koffieketen van profiteren.
Training in bedrijfsvoering
Om deze doelstelling te bereiken, worden de
bestuursleden en staf van de Ushiri koffiecoöperatie
getraind in bedrijfsvoering, boekhouding en marke
ting. De kwaliteit en kwantiteit van de koffieteelt wordt
gestimuleerd door middel van trainingen aan de
boeren op het gebied van verbeterde biologische land
bouwmethodes. Daarnaast wordt de organisatie in
contact gebracht met potentiële afnemers, om zo een
betere afzetmarkt te realiseren. De trainingen worden
verzorgd door Progreso, een Nederlandse stichting die
15 jaar ervaring heeft op het gebied van koffie en mede
door de Rabobank Foundation is opgericht. Progreso
begeleidt dit project met lokale partners die de boeren
in hun eigen taal trainen en hen kennis laat maken met
betere gereedschappen en landbouwtechnieken. Het is
een train-the-trainer concept. Een groepje boeren die
als best practice worden gezien worden opgeleid als
zogenaamde ‘promotor farmers’. Zij delen vervolgens
hun kennis en opgedane ervaring met andere boeren.
Resultaten en toekomstplannen
Het eerste jaar van het project verloopt volgens plan
en de boeren zijn bijzonder enthousiast over de trai
ningen. Ze hebben al veel geleerd over het toepassen
van de juiste landbouwtechnieken en het gebruik
van nieuwe materialen. Ook de medewerkers van de

coöperaties zijn getraind. Zo hebben zij veel kennis
opgedaan over hoe zij hun organisatie effectief kunnen
managen en hoe zij hun koffie kunnen exporteren om
zo een hogere prijs te ontvangen. Daarnaast wordt er
gekeken naar wat de coöperatie kan op het gebied van
koffie gerelateerde services, zoals opslag en gevari
eerde zaailingen uit eigen kwekerij. Maar ook naar
andere diensten die Ushiri kan leveren aan de leden,
zoals het verstrekken van microkrediet en het stimu
leren om meerdere gewassen te telen. Deze diversiteit
is niet alleen van belang om de risico’s te spreiden.
Andere gewassen kunnen ook voor verkoop of eigen
consumptie worden geteeld. Hierdoor wordt het
inkomen van de boeren minder afhankelijk van alleen
koffie.

Verbeterde levensomstandigheden
Dankzij de verhoogde productie, verbeterde kwaliteit
en toegang tot goede afzetmarkten wordt een verdrie
voudiging van het boereninkomen verwacht over een
periode van vier jaar. Dit geeft de boeren de mogelijk
heid om hun levensomstandigheden te verbeteren en
de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Hier
door wordt het ook voor de jeugd weer aantrekkelijk
om koffieboer te worden. Zo komt de regio econo
misch verder en kunnen volgende generaties een beter
bestaan opbouwen.

VLOK is actief voor de
allerarmsten op Lombok
De Stichting Vrienden van Lombok Orong Kekeran
(VLOK) is al vanaf 2002 actief op het Indonesische
eiland Lombok. Aanvankelijk op West-Lombok en sinds
eind 2013 ook in het dorp IJobalit in Oost-Lombok.
Speerpunten zijn economische zelfredzaamheid,
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en infrastruc
tuur. Dankzij hulp van Wees een Kans boekt VLOK
op Lombok veel duurzame resultaten met praktische
projecten.
Stichting VLOK
De stichting VLOK stelt zich ten doel de leefomstan
digheden van de inwoners van dorpen op het eiland
Lombok te verbeteren. Het zijn dorpen met enkele
honderden gezinnen, weliswaar in een paradijselijke
omgeving, maar de mensen zijn er straatarm. VLOK
helpt de lokale bevolking met raad en daad en finan
ciële 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 dorpsbe
woners.
Gesteunde projecten
Samen met lokale mensen op Lombok realiseert VLOK
projecten die vooraf met de bevolking worden afge
stemd en uitgevoerd. Dankzij de steun van Stichting
Wees een Kans werden het afgelopen jaar de volgende
zaken gerealiseerd:
• Rheni, een door VLOK opgeleide jonge dame uit het
dorp Teloke, verzorgde oogmetingen waarna 150
mensen van VLOK een (lees)bril kregen.
• VLOK hielp met vervoer van mensen naar zieken
huizen en artsen. Waar nodig worden de onkosten
voor medicijnen en specialistische behandelingen
vergoed. Ook werden op diverse locaties de verband
trommels voor eerste hulp aangevuld.

• In het dorp IJobalit was geen goed drinkwater
beschikbaar. Wel aanwezig is een hoofdwaterlei
ding. De vraag van de lokale bevolking was om op
drie plaatsen in het dorp waterdistributiepunten te
maken. Nadat eind 2013 het eerste waterdistributie
punt werd gerealiseerd, zijn medio oktober 2014 de
andere twee in gebruik genomen.
• Nabij een van deze waterplaatsen hebben leerlingbouwvakkers van VLOK onder deskundige leiding
van ervaren leerkrachten een dubbel toilet gebouwd.
Belangrijk voor de hygiëne en gezondheid.
• De lokale bevolking is voor vervoer vaak aangewezen
op fiets of brommer. In het dorp Orong was nog
geen (brom)fietswinkel voor herstel van kleine repa
raties. VLOK heeft divers gereedschap ter beschik
king gesteld, waardoor nu alle reparaties uitgevoerd
kunnen worden.
• In het dorp zijn huizen hersteld of verbeterd, waar
door de levensomstandigheden van vooral de zeer
armen verbeterd werden.
• Milieu: onder leiding van VLOK hebben vele vrijwil
ligers in het dorp Orong de drooggevallen rivier/kali
geschoond van allerlei huisafval en plastics. Na de
vuilinzameling zijn tientallen zakken afgevoerd naar
de vuilverbranding in de hoofdstad Mataram.
Resultaten
Dankzij de projecten hebben mensen in de ‘VLOK’dorpen op Lombok uitzicht op een betere en gezon
dere toekomst. Zij zijn blij en dankbaar dat nu voor het
eerst daadwerkelijk hulp wordt geboden. Hun gastvrij
heid is groots en hun glimlach oprecht.
Samenwerking
De leus van VLOK is al jaren dezelfde: ‘een persoon
kan de wereld niet veranderen maar we kunnen wel
de wereld veranderen voor een persoon’. VLOK is het
bestuur van Wees een Kans oprecht dankbaar voor
de vele steun, het meedenken in beleidzaken en het
meegeven van bagage om de zaken optimaal aan te
pakken.

Stichting Dorcas helpt
jongeren in Tanzania aan
betere toekomst

De organisatie
Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46, om te zorgen
voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan
hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en
Afrika. Dorcas is actief op het gebied van duurzame
ontwikkeling, sociale zorg en rampenmanagement
(preventie, voorbereiding, noodhulp en wederop
bouw). De stichting komt in actie voor de allerarmsten,
ongeacht religie, geslacht of politieke overtuiging. Ze
ondersteunt 154 projecten in 17 landen, dankzij de
bijdragen van duizenden actieve vrijwilligers en dona
teurs.

Gesteund project
Olokii Vakschool in Tanzania
Met de hulp van Stichting Wees een Kans ondersteunt
Dorcas de Olokii Vakschool in Tanzania. Deze school is
in 2009 opgezet om jongeren uit arme gezinnen een
vervolgopleiding te geven. Na vier jaar basisonderwijs
kunnen zij op deze vakschool een vak leren waarmee
ze passend werk kunnen vinden of een eigen bedrijf
kunnen opzetten.
Bouwen aan betere toekomst
Op de Olokii Vakschool krijgen leerlingen op praktische
wijze les. De studenten kunnen beroepstrainingen
volgen zoals elektrotechniek, lassen en fabricage,

‘Blij met mijn eigen bedrijf!’

Dorcas legt zich niet neer bij de armoede in OostEuropa en Afrika. Deze stichting werkt samen met
lokale partnerorganisaties aan het vergroten van
de zelfredzaamheid van de allerarmsten en aan de
weerbaarheid van mensen in nood. Dorcas helpt
de levensomstandigheden van mensen duurzaam
te verbeteren met langlopende projecten op
het gebied van werk en inkomen, landbouw,
kinderontwikkeling, water, hygiëne en gezondheid.

Onder de afgestudeerden van de Olokii Vakschool
is Elinione, een goed voorbeeld van iemand die erin
geslaagd is om na het afstuderen, haar eigen bedrijf te
openen.
Elinione is een jonge vrouw van 28 jaar. Ze is getrouwd
en heeft twee kinderen. Ze woont in een dorp,
op ongeveer drie kilometer afstand van de Olokii
Vakschool. Zo’n twee jaar lang volgde ze de naailessen
(kleding ontwerpen en maken) op deze school.
Na haar afstuderen is Elinione eerst in de landbouw
gaan werken. Hiermee heeft ze geld gespaard voor een
nieuwe naaimachine. Met deze machine en nog wat
spaargeld heeft zij nu haar eigen naaiatelier geopend.

constructie en metselen, timmeren en bouwnijverheid,
kleding ontwerpen en maken. Ze worden voorbereid
op het behalen van een diploma en geholpen bij het
vinden van een geschikte baan. Daarnaast kunnen ze
trainingen volgen in de Engelse taal, ondernemerschap
en communicatie. Zo bouwen de jongeren aan hun
eigen toekomst én aan de toekomst van deze regio.
Zelfstandigheid
De school probeert zelf inkomen te verwerven door
werk aan te nemen uit de omgeving en de werkstukken
van de leerlingen, zoals technische installaties, meubi
lair, hekwerken, en (bedrijfs)gebouwen te verkopen.
Op deze manier wordt toegewerkt naar verzelfstandi
ging van de vakschool.
Resultaten 2014
In 2014 studeerden 113 jongeren af aan de Olokii
Vakschool. 142 studenten hebben deelgenomen
aan een stageproject van zestig of negentig dagen
bij bedrijven in de regio. 112 eindejaarsstudenten
volgden de ondersteunende vakken, zoals ‘hoe zoek ik
succesvol naar werk’ en ‘ondernemersvaardigheden’.
De vakschool begeleidde deze studenten ook met
job coaching en arbeidsbemiddeling. Ook werden ze
geholpen met het schrijven van een goed businessplan
om een microkrediet aan te vragen, waarmee ze een
eigen bedrijf kunnen starten.

Elinione: “Ik ben erg blij met mijn eigen bedrijf! Ik
ben de enige opgeleide kleermaker in het dorp en
krijg daardoor veel opdrachten.” Met de opbrengsten
uit haar bedrijf kan Elinione haar eigen gezin en haar
familie onderhouden.
Elinione in haar naaiatelier

In 2014 werd ook een mooie mijlpaal bereikt: de
nieuwe productiehal van de Olokii Vakschool werd
feestelijk geopend. Als vertegenwoordiger van het
bisdom, was de bisschop als eregast aanwezig.

jongeren zijn afgestudeerd en een baan hebben of
een bedrijf begonnen zijn, waardoor het inkomen van
500 gezinnen (2.500 mensen) tot boven de nationale
armoedegrens is toegenomen.

Vooruitblik 2015
Het algemene doel voor 2015 is dat honderd huis
houdens naar een inkomen toegroeien dat boven
de armoedegrens ligt. Dit hoopt Dorcas te bereiken
doordat honderd afgestudeerde studenten een baan
vinden. Komend jaar zullen ook weer 140 studenten
van de vakschool een stageprogramma volgen en
125 afstudeerders krijgen arbeidsbemiddeling aange
boden. De doelstelling is dat uiteindelijk in 2016 al 625

Samenwerking
In samenwerking met de stichting Wees een Kans
kon Dorcas dit mooie project in 2014 ondersteunen.
Hierdoor krijgen Tanzaniaanse jongeren zicht op een
betere toekomst. 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 verzelfstandi
ging van het centrum.

Tear biedt
voedselzekerheid voor de
armen in Karamoja
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
mensenlevens veranderen. Via een meerjarenpro
gramma waarin Tear en Wees een Kans samenwerken,
wordt de voedselzekerheid van de inwoners in de regio
Karamoja in Noord-Uganda verbeterd.
De organisatie
Tear werkt samen met partnerorganisaties in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika aan noodhulp en ontwikkeling
van gemeenschappen. De organisatie traint kerken om
- samen met de gemeenschap waartoe zij behoren de problemen in die gemeenschap te inventariseren
en aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap
zo veel mogelijk gebruik van de middelen die zij zelf
al tot hun beschikking hebben. Zo wordt gewerkt aan
de blijvende weerbaarheid van de gemeenschap. Want
mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van
buitenaf.

Gesteund project
Verbeterde voedselzekerheid
Bij het voedselprogramma wordt samengewerkt met
het ontwikkelingsbureau van de Church of Uganda in
Noord Karamoja. Met de donatie van Wees een Kans
konden in 2014 o.a. 10 nieuwe boerengroepen worden
gevormd die voor een deel bestaan uit kerkleden.
Deze groepen krijgen training in landbouwtechnieken
voor droge gebieden. Belangrijk is het bedekken van
de grond met plantaardig materiaal om uitdroging te
voorkomen
Wateropslag door zanddammen
Tot op heden zijn met actieve participatie van de
lokale bevolking drie zanddammen aangelegd voor de
opslag van water. Het water dient om groentes zoals
uien, paprika’s, wortelen, tomaten en kool te telen.
Begin 2014 is een nieuwe zanddam afgebouwd, die 60
huishoudens van drinkwater voorziet; ook 500 stuks
vee maken hier gebruik van.
Spaargroepen
Met steun van Wees een Kans zijn spaar- en krediet
groepen voortgezet voor aids-wezen en ouderen die
voor zichzelf moeten zorgen. Hiermee kunnen zij
activiteiten opzetten die inkomen opleveren.
De Kathile spaargroep in Dodoth heeft ondanks moei
lijke omstandigheden 7.500.000 Ugandese Shilling
(circa 2.200 euro) bij elkaar gespaard.
Verwachte resultaten
Al deze activiteiten leiden er onder meer toe dat:
• De voedselproductie met
50 procent verbetert;
• De voeding van huis-houdens verbetert met
20 procent
• 12 lokale kerken voldoende zijn toegerust om
samen met de gemeenschap verder te werken aan
ontwikkeling.

Dankzij World Vision
hebben 600 gezinnen
in Tanzania schoon
drinkwater
Elk kind verdient een leven dat helemaal tot bloei
komt. World Vision wil dat kinderen onderwijs
krijgen en gezond opgroeien in een veilige
leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven.
De organisatie luistert naar kinderen en pakt de
oorzaken van armoede en onrecht aan. Onder meer
met projecten voor schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen in Noordwest Tanzania.

Over World Vision
World Vision werkt in nauwe samenwerking met lokale
en internationale organisaties, maar gaat vooral uit van
de kracht die mensen zelf bezitten. De organisatie zet
zich met noodhulp en duurzame ontwikkelingspro
gramma’s in voor de meest kwetsbare kinderen in de
wereld, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras
of politieke voorkeur. Op deze manier bereikt World
Vision jaarlijks miljoenen mensen in bijna 100 landen.

Gesteund project
Schoon drinkwater voor 4000 mensen
Eén van de gebieden waar World Vision werkt aan
duurzame ontwikkeling is Isanga, Tanzania. Dit
projectgebied ligt in het noordwesten van Tanzania
en omvat achttien dorpen waar ruim 71.000 mensen
wonen. World Vision is hier sinds 2006 actief en werkt
samen met de lokale overheid, lokale organisaties en
de lokale bevolking aan verbetering van het onderwijs,

meer toegang tot basale gezondheidszorg, duurzame
landbouw én toegang tot water- en sanitaire voorzie
ningen.
Resultaten in 2014
Stichting Wees een Kans is sinds 2012 betrokken bij het
water- en sanitatieproject in Isanga. In 2014 werden
mooie resultaten behaald:
• Er is een nieuw toiletgebouw geplaatst bij de
Seng’wa basisschool. Ruim 700 kinderen gebruiken
de sanitaire voorzieningen en zij wassen dankzij de
lokale kranen (Tippy Tap) nu ook hun handen.
• Op twintig basisscholen in Isanga is een School
Health Club opgezet. Kinderen worden daar
opgeleid om klasgenoten voor te lichten over
het belang van hygiëne, schoon water en goede
voeding.
• Er zijn zeven waterputten en één waterpomp
geïnstalleerd die nu 600 gezinnen – bijna 4000
personen – toegang geven tot schoon drinkwater.
• Bij de Ngonwa basisschool is een watertank
geplaatst voor de opvang van regenwater. 300
kinderen gebruiken dit water om hun handen te
wassen en voor irrigatie van de groentetuin bij de
school.
Duizenden kinderen tot bloei
Waar in 2007 nog maar 4,6% van de bevolking van
Isanga toegang had tot schoon water, is dat nu al
gestegen naar 41%. De boeren gebruiken het water
voor het besproeien van de gewassen en vrouwen
hoeven geen uren meer te lopen om water te halen.
Dankzij het schone water zijn er ook minder watergerelateerde ziekten en het aantal kinderen met
diarree is aanzienlijk gedaald! En… kinderen vertellen
elkaar en hun ouders over het belang van hygiëne
en het gebruik van latrines. Op deze manier geeft de
lokale bevolking zelf de kennis door en verandert de
situatie ook structureel. Zo brengen we samen met
Stichting Wees een Kans het leven van duizenden
kinderen tot bloei!

kwaliteit kan maken. De komst van Crown Packaging
& Plastics betekende niet alleen de introductie van
totaal nieuwe technieken in het Oost-Afrikaanse land,
maar levert ook nieuwe werkgelegenheid op. Inmid
dels biedt deze lokale onderneming werk aan ruim 30
mensen en er zijn vele indirecte werkplekken ontstaan.
Voorbeeldbedrijf
Crown heeft ervoor gekozen om een voorbeeld te
willen zijn in de zorg voor haar personeel. De sala
rissen liggen hoger dan modaal, er wordt gezorgd
voor een goede en gezonde lunch, ziektekosten van
personeelsleden worden betaald en er is ruimte om zo
nu en dan samen een leuk uitje te maken. Stuk voor
stuk zaken die in Ethiopië niet bij de standaard arbeids
voorwaarden horen.

Crown Packaging & Plastics
creëert werkgelegenheid in Ethiopië
Na een jaar werken voor verschillende
ontwikkelingsorganisaties in diverse
Afrikaanse landen besloot het jonge echtpaar
Gerard en Baukje van der Wal in Ethiopië een
verpakkingsfabriek voor levensmiddelen te
starten. Met als speerpunten: op een duurzame en
reproductieve manier kansen voor mensen creëren,
de economie stimuleren en op praktische wijze
Gods Koninkrijk brengen.

Tijdens hun verblijf in Ethiopië waren Gerard en
Baukje in contact gekomen met verschillende zuivel
producenten die allemaal problemen hadden met het
inkopen van goed verpakkingsmateriaal. Dit moest
volledig worden geïmporteerd.
Lokale productie
Samen met een aantal Nederlandse ondernemers en
een stichting werd kapitaal bijeen gebracht om lokaal
een bedrijf op te starten dat verpakkingen van goede

Bijdrage economische ontwikkeling
Dankzij de lokale productie blijven de financiële
middelen – die door import voorheen naar het
buitenland verdwenen – nu grotendeels binnen
het land. Dit leidt tot een versterking van de lokale
economie op macro niveau. In de lokale markt van
(nieuwe) voedselproducenten is er sinds de komst van
Crown ook een ‘levelled playing field’ ontstaan. In
het verleden moest er minimaal een zeecontainer met
verpakkingen geïmporteerd worden. Slechts enkele
bedrijven hadden hier de middelen voor. Inmiddels
zijn er meer dan 20 kleine zuivelproducenten die op
regelmatige basis van verpakkingen worden voorzien
en nu ook hun producten goed kunnen vermarkten.
Crown onderzoekt mogelijkheden om meer producten
te maken, die nu nog geïmporteerd worden. Voor de
lange termijn zijn er ook plannen om afval te gaan
verwerken tot verpakkingen voor groenten en fruit.
Daarin kunnen vervolgens verse Ethiopische producten
geëxporteerd worden.
Groei
Het gaat goed met Crown en het succes heeft ertoe
geleid dat de gehuurde productieruimte binnenkort

verruild moet worden voor een groter onderkomen.
Aangezien er niets geschikts te huur was, besloot
Crown over te gaan tot nieuwbouw. Op deze manier
is de organisatie klaar voor de toekomst en is er volop
ruimte om door te groeien, zodat ook de spin-off nog
groter kan worden. De bouwplannen zijn gefinancierd
met een lening van Funding Opportunities, een doch
teronderneming van Stichting Wees Een Kans. Op deze
manier zorgen we er samen voor dat er in Ethiopië
kansen ontstaan voor steeds meer mensen
en bedrijven. Business met een missie!

Red een Kind helpt dorpelingen
in Uganda aan een betere toekomst
Samen aan de slag voor een betere toekomst: kinderen, jongeren en volwassenen in het dorp Kolir
in het Bukedea-district in het oosten van Uganda hebben zich daar het afgelopen jaar voor ingezet.
Met resultaat, want mede dankzij de steun van Stichting Wees een Kans zijn de leefomstandigheden
van de dorpelingen verbeterd. Bernard (25) volgde één van de vaktrainingen en zette daarna zijn eigen
bedrijfje op: “Ik kan nu vol vertrouwen zeggen dat mijn leven aan het veranderen is.”

Red een Kind
Kansen voor kinderen vergroten dat is de inzet van
Red een Kind. In de landen waar deze organisatie
werkt, groeien veel kinderen op zonder hun ouders.
Aids, werkloosheid en armoede zorgen voor talloze
gebroken gezinnen. Juist daarom werkt Red een Kind
aan een sterk vangnet voor kwetsbare gezinnen en
investeert in de verbetering van de omstandigheden
van gezinnen, binnen hun eigen dorp. Want daar zijn
kinderen het meest bij gebaat. Als ouders meer gaan
verdienen, opent dat de deur naar een betere toekomst
voor hun kinderen.
Gesteund project
In 2011 is Red een Kind een project gestart in het dorp
Kolir in Oost-Uganda, met de volgende doelen:
•	Versterken van de gemeenschap door deelname
aan sociaal-economische activiteiten.
•	Scholing van kleuters en kinderen: 4.000 kinderen
hebben toegang tot school, gaan daadwerkelijk en
blijven komen.
•	Voedsel- en inkomenszekerheid door meer kennis
en vaardigheden voor 1.092 mensen.
•	Vakopleidingen en loopbaanbegeleiding door het
bieden van persoonlijke en zakelijke vaardigheids
trainingen voor 1.500 jongeren.

De resultaten
In 2014 boekten de mensen in Kolir, geholpen door
partnerorganisatie Share an Opportunity (SAO) in
samenwerking met Excelhort Consult de volgende
resultaten:
Betrokken gemeenschap
Een groot deel van de gemeenschap neemt actief
deel aan activiteiten. Er zijn in 2014 in totaal 21 nieuwe
zelfhulpgroepen opgericht. Deze hebben regelmatig
overleg, zijn samen bezig met een spaar- en leen
systeem en activiteiten voor hun dorp. Door middel
van trainingen zijn deze groepen sterker geworden.
Ook zijn er overkoepelende groepen (Cluster Level
Associations) opgericht. Het lukt 95% van de leden
om hun rol in de zelfhulpgroep handen en voeten
te geven. Meer dan de helft van de zelfhulpgroepen
functioneert goed.
De zelfhulpgroepen vormen het cement van de
gemeenschap. De dorpsleden voelen zich verant
woordelijk voor hun dorp en gaan samen aan de slag
om hun levensomstandigheden te verbeteren. Een
voorbeeld van hun enthousiasme is de opkomst bij
de training over energiezuinige ovens. Er namen 185
mensen deel, terwijl er gerekend was op 35 mensen.

Scholing
De inspanning van de zelfhulpgroepen heeft direct
effect op de kinderen. Er ontstaat binnen de gemeen
schap meer besef van het belang van onderwijs. Dat
blijkt ook uit het feit dat 94,6% van de ouders hun
kinderen voorziet van schoolmaterialen zoals boeken,
pennen, een uniform en een lunch.
Kinderen hebben op een speelse manier geleerd
wat hun rechten zijn, onder andere met betrekking
tot onderwijs. 60% van hen ziet de waarde in van
een opleiding, wat hen stimuleert in het maken van
beroepskeuzes. In 2014 gaan al 3.261 kinderen naar
school. Van hen gingen 2.957 kinderen naar de basis
school (1.537 meisjes en 1.420 jongens) en 304 gingen
naar Early Childhood Development als voorbereiding
op de basisschool (153 meisjes en151 jongens).
Voedselzekerheid en inkomen
Een beter inkomen en meer voedselzekerheid:
voor 360 mensen in Kolir is dit werkelijkheid geworden
dankzij een veelzijdige aanpak. Er is actie ondernomen
op het gebied van voedselvoorziening, het aanleren
van milieuvriendelijke activiteiten en betrokkenheid
van de zelfhulpgroepen bij winstgevende ondernemingen. Met als resultaat dat 59% van de
huishoudens zeker is van voedsel en dit jaar geen
enkele maaltijd miste. Een gedeelte van hen had de
mogelijkheid tot drie maaltijden per dag en anderen
hadden er twee.
Alle 360 leden van de zelfhulpgroepen deden mee
met activiteiten die voor meer inkomen zorgen.
Samen hebben 43 groepen het voor elkaar gekregen
om ongeveer drieduizend euro te sparen. 97,4% van
de opgerichte ondernemingen maakt winst, wat een
goede indicatie is voor hun levensvatbaarheid.
Met de hogere inkomens zijn leden in staat om
kinderen te voorzien in basisbehoeften. Bijna 90%
van de zelfhulpgroepen gebruikt milieuvriendelijk
technieken, zoals het planten van bomen en het

graven van watergeulen. Door het gebruik van
energiezuinige ovens hoeven er minder bomen
gekapt te worden.
Beroepstrainingen
141 jongeren die van school gingen, hebben beroeps
vaardigheden aangeleerd op het gebied van tuinbouw,
motorreparatie– en onderhoud, kleermakerswerk,
dierverzorging, bijen houden, lassen, metaalwerk en
het planten van bomen. Inmiddels heeft 47% van deze
jongeren werk en inkomen. 83% van hen startte een
eigen bedrijfje, de anderen zijn in loondienst.
Uitdagingen tijdens het project
•	Overstromingen beschadigden de wegen,
waardoor dorpen onbereikbaar werden voor de
medewerkers van de lokale partnerorganisatie;
•	Het water verwoestte ook tuinen, wat gevolgen
had voor de voedselproductie;
•	Door een langdurige elektriciteitsstoring in Kolir
moest op het projectkantoor een (dure) generator
worden gebruikt;
•	Trainingen met betrekking tot geiten en varkens
werden gehinderd door een vervoersverbod
vanwege een uitbraak van mond- en klauwzeer.

Gesteund project
Samenwerking Stichting Wees een Kans
Tijdens gesprekken met Stichting Wees een Kans is
de voortgang van het project besproken. Medewer
kers van Red een Kind vertelden over hun ervaringen,
waarbij ook zaken die minder goed verliepen aan bod
kwamen. De open communicatie werd aan beide
kanten zeer gewaardeerd. In 2015 hoopt Red een Kind
weer verder te bouwen aan de gemeenschap van Kolir.
De financiële bijdrage maar zeker ook de betrokken
heid en adviesfunctie van Stichting Wees een Kans
worden hierbij bijzonder gewaardeerd.

‘Ik zou graag nog een
tweede zaak willen openen’
Bernard Akudo (25) volgde in 2013 een vaktraining over
reparatie van radio, telefoon en tv. Na de training verkocht
hij – op advies van zijn vrouw – een geit. Van de opbrengst
kocht hij wat gereedschap en opende een reparatieshop
vlakbij zijn huis in Abileap.
Bernard: “Ik repareer telefoons en kleine radio’s. Ook
bouw ik telefoons om, want opladen is in ons dorp een
probleem. Ik ben in staat om 30.000 Shilling per week te
verdienen (ongeveer € 9,-). Hiervan gaat 10.000 Shilling
naar mijn winkel en van het overige geld koop ik eten voor
mijn familie en huishoudspullen. Ik heb inmiddels ook een
nieuwe geit kunnen kopen.” Bernard kocht ook een klein
zonnepaneel die overdag zijn werkplaats kan verlichten en
’s avonds zijn huis. Hij wil graag een toonaangevende radioen telefoonreparateur worden en hoopt in de toekomst ook
telefoons te kunnen verkopen. Zijn droom is om in de nabije
toekomst een tweede zaak te openen in het centrum van
Kolir, waar de markt groter is. Bernard: “Ik ben heel dankbaar
voor de hulp die ik kreeg. Ik was ten einde raad toen ik van
school ging, maar kreeg de kans om een beroepstraining te
volgen. Ik kan vol vertrouwen zeggen dat mijn leven aan het
veranderen is. Voor zeep, suiker, kleding en medische zorg
hoef ik niet zo’n harde strijd te leveren als eerst.”

The Well foundation steunt
boeren in het noorden van Ethiopië
The Well foundation heeft zich tot doel gesteld de
levensomstandigheden van arme mensen in het
noorden van Ethiopië duurzaam te verbeteren. Zij
doet dit al ruim tien jaar door projecten in de regio
Tahtay Koraro – rond de stad Shire – in het noorden
van Ethiopië uit te voeren. De coördinatie van de
projecten in het district Tigray gebeurt door de
uitvoerende organisatie in Shire.

De projecten richten zich voornamelijk op educatie,
advies, praktijktrainingen en coaching van boeren om
zo de voedselzekerheid en het inkomen van de boer te
laten toenemen. Educatie over landbouw en veeteelt
richt zich niet alleen op boeren in de regio, maar ook
op leerlingen van de landbouwschool en studenten
van de universiteit. Dit gebeurt in de drie zogenaamde
Farmer Training Centers (FTC´s) van The Well foundation en sinds vorig jaar ook bij modelboeren.

De organisatie
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. The Well
foundation verleent structurele ontwikkelingssamenwerking in Ethiopië, die gericht is op het duurzaam
verbeteren van de levensomstandigheden van zoveel
mogelijk mensen. De projecten van The Well
foundation verbeteren stap voor stap de lokale
economie. Van schoon drinkwater naar basisgezondheidszorg. Van landbouw en veeteelt naar ondernemerschap en het promoten van duurzame energie.

Modelboeren
Modelboeren zijn boeren die hun opgedane kennis
over landbouw en veeteelt toepassen op hun eigen
boerderijtje én deze kennis delen met de boeren in
hun omgeving. Zij zijn voor de boeren om hen heen
voorbeeldbedrijven in moderne landbouw of veeteelt.
De veldwerkers van The Well foundation begeleiden
hen daarbij. In 2014 zijn een aantal modelboeren geselecteerd die legkippen, of bijen houden en die groente,
fruit of granen verbouwen met behulp van irrigatie.
Een aantal boeren heeft de irrigatie kunnen verbeteren
door een handgegraven put te voorzien van een touwpomp. Hiermee kan het irrigatiewater gemakkelijker
omhoog gepompt en over het land verspreid worden.

Gesteund project
Voedselzekerheid, betere gezondheid en
inkomensverbetering boeren
De projecten van The Well foundation concentreren
zich op Shire en omgeving in het noorden van Ethiopië
en focussen op twee gebieden:
• Landbouw- en veeteeltproductiviteit
• Basisgezondheidszorg (schoon drinkwater,
sanitatie en hygiëne)

Resultaten
Door educatie niet alleen op de trainingscentra maar
ook bij modelboeren te laten plaatsvinden, breidt het
geografische gebied waar moderne landbouw en
veeteelt wordt toegepast vanzelf uit.
Alle scholieren van de landbouwschool krijgen naast
hun theoretische lessen op school ook praktijklessen
op de FTC´s. Zij leren hier over de verschillende
gewassen, bodembewerking, bemesting, irrigatie en
compostering. De samenwerking tussen de school
en de FTC´s is veel intensiever geworden. Waren het
vroeger meer demonstraties, nu zijn het praktijklessen
met de handen in de grond. Het niveau van onderwijs
is gestegen en de jeugd van de landbouwschool volgt
cursussen. Het is belangrijk om juist in deze leeftijdsgroep te investeren. Jongeren zijn met onderwijs het
gemakkelijkst te beïnvloeden en door de kennis die
ze op de trainingscentra opdoen, leren zij hun eigen
duurzame manier van voedselverwerving.

Toekomst
The Well foundation blijft doorgaan met educatie over
landbouw en veeteelt en basisgezondheidszorg – met
name schoon drinkwater in de afgelegen gebieden. In
2015 richt de focus zich nog meer op de modelboeren.
Daarnaast onderzoekt The Well foundation in hoeverre
in andere gebieden behoefte is aan schoon drinkwater
en verbetering van voedselzekerheid. In de huidige
regio is al veel verbeterd, maar nog heel veel te doen.
Mogelijk is de nood wat betreft de basisbehoeften van
de mens – schoon drinkwater en voldoende te eten –
in andere regio’s echter nog groter en is het nodig om
de blik deels naar elders te verleggen.
Samenwerking
Stichting Wees een Kans heeft met haar donatie
bijgedragen aan de landbouw- en veeteeltprojecten.
The Well foundation dankt Wees een Kans voor
haar bijdrage, niet alleen financieel, maar ook in het
constructieve bevragen van en meedenken met het
werk dat de lokale organisatie in de Tahtay Koraro
regio uitvoert.

The Hunger Project strijdt
tegen honger en armoede in Uganda
Met een bijdrage van Wees een Kans helpt The Hunger Project gemeenschappen in de dorpen rondom
het Kiboga Epicentrum, zodat zij zelf een einde kunnen maken aan honger en armoede. Zo’n epicentrum
bestaat uit 10 tot 15 dorpen, waarin gemiddeld 31.000 mensen op loopafstand van elkaar wonen. Deze
mensen werken samen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Fysiek gezien is het epicentrum
een dienstencentrum in het midden van de regio. Hierin zijn een kleuterschool, een medische post,
een door vrouwen gerunde bank waar microkredieten worden verstrekt, een trainingsruimte en een
voedselbank gevestigd. Rond het gebouw liggen gezamenlijke akkers.

The Hunger Project Nederland
The Hunger Project zet zich wereldwijd in voor een
duurzaam einde van chronische honger.Omdat chro
nische honger structureel is, heeft voedsel sturen geen
zin. Chronische honger is een vicieuze cirkel waarin
voedselzekerheid, inkomen, omgeving, onderwijs,
gezondheidszorg, water en gelijkheid tussen mannen
en vrouwen allemaal een rol spelen. Om deze cirkel te
doorbreken, pakt The Hunger Project al deze onder
werpen tegelijk aan. Vooral op het platteland waar de
nood het hoogst is en de voorzieningen schaars. En
met een sterke focus op vrouwen. We ondersteunen
mensen om op eigen kracht een toekomst op te
bouwen zonder honger en bewegen hen om zelf in
actie te komen voor het einde van de honger. Mensen
met honger zijn niet het probleem, zij zijn de oplos
sing – dát is de filosofie van The Hunger Project.

Het project: Kiboga Epicentrum
Met steun van Stichting Wees een Kans werkt The
Hunger Project in Uganda met boerengemeen
schappen op het platteland volgens de epicentrum
strategie. Omdat veel verschillende factoren bij honger
en armoede een rol spelen, worden die allemaal
aangepakt. Méér opbrengst uit de landbouw – en die
bewerken, bewaren en gunstig verkopen; gezond
heidszorg van voorlichting tot behandeling; sparen en
lenen; onderwijs voor kinderen én voor volwassenen;
voorlichting over gezonde voeding; en het versterken
van lokaal leiderschap met speciale aandacht voor
vrouwelijke leiders. Met en door de mensen zelf. Want
daarin schuilt de kracht van blijvende ontwikkeling.

Het Kiboga epicentrum bestaat uit 41 dorpen met ruim
31.000 mensen binnen een straal van 7 kilometer. Deze
mensen werken samen om hun levensomstandig
heden te verbeteren. Coaching en begeleiding worden
hier verzorgd door lokale trainers en experts van
The Hunger Project Uganda. Maar alle programma’s
worden georganiseerd, geleid en uitgevoerd door
de mensen zelf. Door lokale vrijwilligers, omdat zij
geloven dat het anders kan in hun dorp, en daar voor
in actie willen komen. Daardoor kunnen tegen relatief
lage kosten heel veel mensen worden bereikt.
Zelfredzaamheid
Doel van het project is om het Kiboga epicentrum in
2017 zelfredzaam te maken. In het epicentrum werkt
de gemeenschap uiteindelijk zo goed met elkaar en
met hun lokale overheid samen, dat ze voortaan zelf
verder kunnen. Zonder honger en zonder armoede.
Maar vooral ook: in staat om nieuwe uitdagingen in de
toekomst samen effectief aan te pakken.
Resultaten
In 2014 werd een evaluatie uitgevoerd om te bepalen
wat nodig is om Kiboga tot zelfredzaamheid te
brengen. Hiervoor maakte het lokale epicentrumco
mité samen met de medewerkers van The Hunger
Project Uganda concrete plannen voor de komende
jaren.

Activiteiten
Er vonden in 2014 in Kiboga veel trainingen
en andere activiteiten plaats:
• 350 mensen volgden alfabetiseringscursussen
• 33 kleuters gingen naar de kleuterschool van
het epicentrum en 3.000 andere kinderen gingen
naar scholen waar voedingsprogramma’s van
het epicentrum zijn
• 1387 mensen volgden een training in verbeterde
landbouwmethoden
• 86 mensen volgden een training in het verwerken
van voedsel
• 603 boeren ontvingen verbeterde zaden en andere
landbouwmiddelen op krediet
• 1202 mensen deden mee aan gemeenschapsbijeenkomsten voor het maken van plannen
• 5554 mensen maakten gebruik van
het gezondheidscentrum
• 2776 kinderen werden gevaccineerd
• 4064 kinderen werden onderzocht op
ondervoeding
• 687 mensen ontvingen gezondheids- of
hiv/aidstrainingen
• 632 mensen ontvingen een microkrediet, voor in
totaal ruim 220.000 USD
• 796 mensen volgden een training in
microkredieten of ondernemerschap

Verder werkte het epicentrum aan zelfredzaamheid
door het opstarten van kleine bedrijfjes, waaronder
een graanmolen en de verhuur van tenten, tafels en
stoelen voor feesten – zodat ze met eigen inkomsten
een deel van hun plannen kunnen financieren.
De toekomst van het project
De verschillende programma’s op het gebied voed
selzekerheid, onderwijs, gezondheidszorg, inkomen,
water en sanitatie, gender en gemeenschapsmobili
satie gaan door in 2015. Nadruk ligt daarbij onder meer
op het vergroten van de diversiteit in voeding, vooral
voor vrouwen en kinderen. Verder wordt hard gewerkt
aan de financiële zelfstandigheid door duurzame
inkomsten voor het epicentrum en de versterking

van het leiderschap. Het project ligt op koers om de
gestelde doelen te halen.
Samenwerking
Bij dit project werkte Wees een Kans in 2014 naast
The Hunger Project ook nog samen met de So Logical
Foundation en met De Koornzaayer Foundation.
Alle partijen wisselen regelmatig ervaringen uit,
zodat de partners van elkaar kunnen leren en omdat
zij er van overtuigd zijn dat een ondernemende en
integrale manier van werken nodig is voor het
blijvend bestrijden van armoede en honger.
Omdat niemand dat alléén kan, is samenwerking zo
belangrijk. Niet alleen in de epicentra, maar ook
als investeerders.

ZOA werkt aan toegankelijk en kwalitatief
basisonderwijs in Noord-Uganda
ZOA werkt aan de toekomst van basisschoolkinderen in Nwoya district, Noord-Uganda. In deze regio
is het volgen van kwalitatief onderwijs voor veel kinderen geen vanzelfsprekendheid. De oorzaak is de
decennialange strijd van het rebellenleger Lord’s Resistance Army tegen de centrale overheid. Hierbij
werden inwoners gedwongen hun huis te verlaten en te vluchten, met als gevolg een ernstig gebrek
aan goed onderwijs en tekort aan schoon drinkwater. Sinds de rust in 2007 is weergekeerd, kan ZOA met
steun van Wees een Kans bouwen aan kwalitatief onderwijs in het gebied.

Over ZOA
ZOA is een christelijke organisatie met als doel mensen
te ondersteunen die lijden als gevolg van een gewa
pend conflict of natuurramp. Leidraad zijn de drie
kernthema’s: hulp, hoop en herstel. Wees een Kans en
ZOA werken samen in Noord-Uganda om structureel
hulp, hoop en herstel te bieden aan schoolgaande
kinderen.

Gesteund project
Beter basisonderwijs in Nwoya
ZOA is betrokken bij een onderwijsproject in Nwoya
met als doel de basiseducatie op een acceptabel
niveau te krijgen om hiermee kinderen meer kans op
een hoopvolle toekomst te bieden. In 2014 onder
steunde ZOA 15 scholen met in totaal 5.087 kinderen.
12 van deze scholen zijn zogenaamde ‘community
schools’. Deze scholen zijn volledig afhankelijk van
de financiële steun van de ouders van de kinderen en
ontvangen geen enkele overheidssteun. In de prak
tijk betekent dit dat schoollatrines onvoldoende of
soms zelfs niet aanwezig zijn. Ook is het niveau van
de leraren vaak ver onder de maat. En in de regentijd
kunnen de kinderen vanwege een gebrek aan water
dichte schoolgebouwen niet naar school.

De aanpak
ZOA voert het onderwijsproject uit in combinatie
met een water- en sanitatieproject, gericht op schoon
drinkwater, goede sanitatie en hygiëne. Ook wordt
de aanleg van schooltuinen gestimuleerd. Door het
combineren van onderwijs, voeding, water en sanitatie
versterken we het onderwijs op een geïntegreerde
wijze. Kinderen worden minder snel ziek en krijgen
voldoende eten en drinken, waardoor ze minder lijden
aan ondervoeding, cholera of tyfus. Bovendien zorgt
het aanbieden van eten en drinken ervoor dat ouders
hun kinderen sneller naar school sturen.

Enkele resultaten
ZOA heeft in 2014 één school met drie klaslokalen
gebouwd. Verder werden 7 wc-blokken aangelegd met
een totaal van 28 latrines en wasplaatsen. Ook zijn 7
scholen van schoolmeubels voorzien. Daarnaast inves
teert ZOA in activiteiten die ouders bewust maken van
het belang van onderwijs en er wordt nauw samenge
werkt met lokale belanghebbenden, zoals de overheid,
lokale organisaties en ouderverenigingen.

Samenwerking
ZOA heeft dankzij de steun van Wees een Kans het
afgelopen jaar mooie, concrete resultaten geboekt.
Met de uitdagingen in gedachten is er echter nog een
weg te gaan in Nwoya om alle kinderen kwalitatief
basisonderwijs te kunnen bieden.

ZOA is erg trots op de relatief forse toename van het
aantal meisjes op de scholen die afgelopen jaar binnen
het onderwijsproject gesteund werden. In een jaar tijd
nam het aandeel meisjes in de klassen van ongeveer
25% toe naar 50%. Zo krijgen ook meisjes een gelijke
kans op een hoopvolle toekomst.
Uitdagingen in de toekomst
Ondanks de positieve successen en tekenen van
hoop die ZOA waarneemt in het veld, zijn er tal van
uitdagingen die het verbeteren van het onderwijsniveau bemoeilijken. In de praktijk blijkt namelijk dat
het merendeel van de kinderen in de oogstperiode
verplicht op het land moet werken in plaats van naar
school te gaan. Ook doen zich kindaanrandingen
voor binnen scholen en in de regio, wat zijn weerslag
heeft op de veiligheid, de toegang en kwaliteit van
het onderwijs.
De Ugandese overheid heeft nog niet de capaciteit
en de middelen om een kwalitatief hoogwaardig
onderwijssystem op te zetten. Veel leraren zijn
onvoldoende opgeleid en krijgen slecht (of niet)
betaald. Daarnaast zijn er nog steeds onvoldoende
scholen en klaslokalen in Noord-Uganda; vaak moeten
kinderen meer dan vijf kilometer lopen naar school en
het aantal leerlingen per klaslokaal ligt boven de
landelijke norm. Samen met de snelle bevolkingsgroei
in het gebied neemt de noodzaak voor onderwijsprojecten dan ook alleen maar toe.

‘Nu kan ik mijn kinderen
een toekomst geven’
‘Mijn naam is Ocen Ishmael en ik ben vader van twee
kinderen die naar met veel plezier naar Goro Primary
School gaan, één van de ‘community schools’. Ik zet
me met veel plezier in voor de school management
commissie. Daarnaast heeft ZOA mij via een ander
project geholpen aan een beter inkomen, zodat ik het
schoolgeld van mijn kinderen kan betalen. Nu kan ik
mijn kinderen een toekomst geven, iets wat ik in het
verleden nooit had gekund!’

Stichting ZOA helpt
boeren in Uganda aan
een beter inkomen
De christelijke organisatie ZOA is in het noorden van
Uganda betrokken bij een ‘bee-keeping’ project, met als
doel om het inkomen van groepen boeren te verbeteren
door het houden van bijen en de verkoop van honing. ZOA
kan bij dit project rekenen op steun van Wees een Kans.
De organisatie
ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan mensen die
getroffen zijn door een natuurramp of gewapend
conflict. Samen met de getroffen gemeenschappen
werkt ZOA aan een toekomst waarin zij weer in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het christelijk
geloof vormt hierbij de motivatie. ZOA werkt al meer
dan 40 jaar in ongeveer 14 landen waaronder Uganda.

Gesteund project
Bijenhouderij in het district Nwoya
In 2014 is ZOA gestart met een groot project waar 500
geselecteerde boerenfamilies bij betrokken zijn. Doel
is om deze groep boeren meer opbrengst van hun
land te laten krijgen en daarmee een beter inkomen
te realiseren. Met als resultaat geen voedselschaarste
meer, scholing voor de kinderen en wellicht nog geld
over voor gezondheidszorg. Zo krijgen deze mensen die
voorheen als vluchteling veel hebben meegemaakt, een
beter, stabiel bestaan.
ZOA wil dit bereiken door:
• Het verbeteren van de vaardigheden van
de individuele imker
• Goede samenwerking binnen de 16 groepen die
inmiddels van start zijn gegaan

•G
 ezamenlijke verwerking en verkoop van de
geproduceerde honing en andere bijenproducten
•U
 itbreiding van andere productiemogelijkheden van
de individuele imker
•H
 et eigen maken van het belang van het beheer van
de natuurlijke omstandigheden en de bestuiving van
cultuurgewassen en dit vanuit de doelgroep te delen
met anderen.
Nederlandse ondernemers – zogeheten business
ambassadeurs – en een imker werken vanuit Nederland
samen met het ZOA-team in Uganda. Zij zijn betrokken
bij het oprichten van lokale samenwerkingsverbanden,
het verhogen van de honingproductie en gezamenlijke
verkoop van honing en bijen-gerelateerde producten.
Resultaten
Inmiddels, een jaar verder, draait het project volop. De
ZOA business ambassadeurs en hun imker bezoeken dit
project regelmatig om ter plekke de voortgang te beoordelen. De groepen boeren hebben inmiddels een goede
opleiding gekregen om op de juiste manier bijen te
houden. Met deze boeren wil ZOA bereiken dat er een
product op de markt wordt gezet van zeer goede kwaliteit. Zodat dit in de toekomst ook goed te vermarkten
is: wanneer de honing die straks uit dit gebied komt,
veel beter is dan de andere honing in Uganda, ontstaat
er vanzelf vraag naar deze honing. In de toekomst kan
wellicht ook fairtrade honing worden geleverd.
Samenwerking
ZOA en Stichting Wees een Kans hebben het zelfde
doel en dezelfde raakvlakken: kansen bieden voor
kansarmen in Uganda. Wees een Kans doet met dit
project mee, omdat ze met de ondernemers als
business ambassadeurs kansen ziet om deze groep
boeren een meeropbrengst van hun land te laten
krijgen en zodoende ook hogere inkomsten te realiseren. De samenwerking tussen ZOA, de business
ambassadeurs en Wees een Kans verloopt heel
prettig en werkt prima.

Woord en Daad traint
kansarme jongeren in
Noordoost-Uganda
Samen met Wees een Kans steunde Woord en Daad
in 2014 een vakonderwijsprogramma voor kansarme
jongeren in Noordoost-Uganda. Deze jongeren vallen
buiten de boot omdat ze bijvoorbeeld hiv/aids hebben,
gehandicapt zijn of vroegtijdig van school gingen.
Dankzij de vaktrainingen krijgen zij een betere positie
op de arbeidsmarkt en zicht op een eigen inkomen.
Ook steunde Wees een Kans in hetzelfde gebied via
Woord en Daad een pilotproject rond honingproductie.
Over Woord en Daad
Stichting Woord en Daad werkt vanuit Bijbels
perspectief met partnerorganisaties in Afrika, Azië en
Centraal- en Zuid-Amerika. De stichting is in ruim veertig
jaar uitgegroeid van enkele enthousiaste vrijwilligers tot
een professionele organisatie met zo’n zeventig mede
werkers die hun bijdrage leveren aan programma’s voor
(vak)onderwijs, voedselzekerheid, gezondheid, agribedrijfsontwikkeling, beleidsbeïnvloeding, bewustwor
ding en noodhulp.

Gesteund project
Vakopleiding voor jongeren
Het Abim-district in de regio Karamoja is één van de
armste gebieden van Uganda. Hier investeert Woord
en Daad – via de lokale partnerorganisatie ADP – in de
ontwikkeling van kansarme jongeren. Zij volgen diverse
vaktrainingen, bijvoorbeeld op gebied van fietsrepa
ratie, motorreparatie, metselen, bijen houden en kleren
maken. Vaardigheden waar in deze omgeving veel
behoefte aan is.
Resultaten
In 2014 konden zeker 135 mensen een vaktraining volgen.

Het grootste deel van hen startte daarna een eigen bedrijf
in de sector waarin ze een training hadden gevolgd, of ze
vonden een baan in het verlengde daarvan. Uit een onafhan
kelijke evaluatie blijkt dat de vak-trainingen van ADP goed
aansluiten op de markt en dat de studenten veel baat hebben
bij de extra vaardigheden die zij leren, zoals marketing,
administratie, planning, enzovoorts.
Samenwerking
Het vakonderwijsprogramma kostte in 2014 in totaal circa
116.000 euro, waarvan Stichting Wees een Kans 50.000
euro bijdroeg. Het project rond honingproductie kostte circa
18.000 euro. Dit is volledig gefinancierd door Wees een Kans.

‘Door deze training
leid ik nu een beter leven!’
‘Mijn naam is Okuda Emmanuel, ik ben 23 jaar en doofstom.
Ik ben al vroeg van school afgegaan vanwege de hoge
kosten van het speciaal onderwijs in Uganda. Mijn ouders
hadden geen geld om dit te betalen, omdat broertjes en
zusjes van mij ook naar school moesten. Ik volgde onlangs
de metseltraining die aangeboden wordt door ADP. Hiermee
kreeg ik eindelijk de kans om te studeren, omdat ADP geen
geld vraagt voor materialen zoals gereedschap.’
‘Na de training heb ik eerst twee maanden vrijwilligerswerk
gedaan, om ervaring op te doen in de bouw. Mijn ervaring
en opgedane kennis gebruik ik nu om als een ingenieur de
kost te verdienen. Dit betekent per week een inkomen van
ongeveer 25.000 Ugandese shilling, dit is omgerekend
€ 7,30. Hierdoor kan ik zelfstandig leven en daarnaast mijn
familie helpen door het schoolgeld van mijn zusje te betalen.
Ik ben erg blij met de metsel-training van ADP. Door deze
training leid ik nu een beter leven! Mijn plan is om nog meer
trainingen te gaan volgen van ervaren trainers. Hierdoor kan
ik mijn kennis en ervaring verder vergroten en kan ik nog
uitdagender klussen aannemen.’

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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