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Voorwoord

Als een broeder of zuster 
nauwelijks kleren heeft en elke 
dag eten tekort komt, en een 

van u zegt dan: “Het ga je goed! 
Kleed je warm en eet smakelijk!” 
zonder de ander te voorzien van 

de eerste levensbehoeften –  
wat heeft dat voor zin? 

Jakobus 2-15-16

Stichting Wees een Kans is sinds 2006 actief en ondersteunt 
voornamelijk projecten in Oost- Afrika; Tanzania, Oeganda en 
Ethiopië. Daarnaast ondersteunen wij een aantal projecten 
in Nederland en andere delen van de wereld. Onze missie: 
het weer bieden van kansen aan kansarmen. Met als doel: 
Duurzame Armoedebestrijding en Levensvreugde.  
Het anker van waaruit de stichting werkt is Liefde, Respect  
en Vertrouwen. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van 
onze activiteiten, donaties en aanpak in het jaar 2015.
Ontwikkeling beleid donaties: Funding Opportunities
In 2015 hebben we vervolgstappen gezet in de doorontwikkeling van onze organisatie.  
Zo hebben we verdere investeringen gedaan met Funding Opportunities BV. Deze volledige 
dochteronderneming van Stichting Wees een Kans is in 2014 opgericht om economische ontwikke-
ling te stimuleren. Dit gebeurt door het verstrekken van leningen aan, of aandelenparticipatie in, 
bedrijven die op deze manier kunnen zorgen voor extra werkgelegenheid of betere afzetmarkten 
voor beginnende ondernemers. Deze leningen en aandelenparticipaties worden vanuit eenzelfde 
uitgangspunt verstrekt als de Stichting de giften doet. Het doel is om de leningen en aandelen- 
participaties uiteindelijk weer te beëindigen zodat de ondernemer of onderneming zelfvoorzienend 
is geworden. Daarbij kan de termijn per onderneming verschillen.

Evaluatie
In 2015 hebben we ook ons beleid ten aanzien van donaties geëvalueerd. In de afgelopen jaren 
hebben we 70% van onze donaties gedaan aan grotere organisaties die fondsen werven in  
Nederland. In de evaluatie kwam naar voren dat deze donaties op een juiste wijze zijn aangewend 
en succes hebben gehad. Daarnaast hebben we geconstateerd dat het voor deze organisaties  
lastig is om ons op een juiste wijze betrokken te houden bij de ontwikkelingen van de verschillende 
projecten. Niet uit onwil, maar omdat deze organisaties hier nou eenmaal niet op zijn  
ingericht. Ook hebben we als stichting van deze organisaties geleerd; we zijn inmiddels steeds 
beter geworden in het zelfstandig ondersteunen van lokale initiatieven.
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Grote donaties
We hebben besloten om de komende jaren ons donatiebeleid aan te passen: uiteindelijk laten we 
70% van onze donaties ten goede komen aan lokale initiatieven. Om deze initiatieven op een juiste 
manier te kunnen ondersteunen en begeleiden, kiezen we voor een beperkt aantal: drie. Deze drie 
organisaties krijgen jaarlijks elk ongeveer € 250.000,-. Een flinke investering dus.  

Kleinere donaties
Zoals gezegd, heeft het werken met grotere organisaties ook goede resultaten opgeleverd.  
We hebben hiermee veel goede ervaringen opgedaan, qua communicatie en uiteindelijke resul-
taten. Deze opgebouwde relaties en kennis willen we niet verliezen. Daarom hebben we besloten 
om ook met deze organisaties verder te gaan, maar met minder en kleinere donaties. We steunen 
vijf organisaties met elk een jaarlijkse donatie van € 50.000,-, voor een periode van drie jaar. Met 
deze steun kunnen zij in ieder geval nog steeds een verschil maken met de ooit met ons opgestarte 
projecten. 

Met deze organisaties zullen we minder communicatiemomenten en voortgangsgesprekken 
hebben. Dat is prima, want zij hebben inmiddels een betrouwbaar, bewezen trackrecord en hebben 
laten zien op een goede manier met onze donaties om te gaan. Natuurlijk blijven we wel op de 
hoogte van de voortgang van de projecten, maar niet meer zo frequent als de afgelopen jaren.

De vrijgekomen tijd zullen we gebruiken om vaker inhoudelijke gesprekken te voeren, met en over 
de lokale initiatieven. Zo kunnen we inhoudelijk meer toegevoegde waarde bieden aan de voort-
gang hiervan.

Focus op economische kansen
Sinds 2006 zijn we stapsgewijs doorontwikkeld. Als organisatie, maar ook als het gaat om kennis. 
We zijn ons steeds meer bewust dat de verschillende projecten die we ondersteunen, volgens 
diverse mogelijke sporen worden gerealiseerd.

Stichting Wees een Kans stelt het bieden van kansen aan kansarmen centraal. In elk gebied waar 
we starten, willen we onszelf uiteindelijk overbodig maken. Hierbij past het stimuleren van eigen-
waarde en eigen verantwoordelijkheid. Het creëren van inkomsten door middel van banen of bijver-
diensten moet ervoor zorgen dat mensen niet afhankelijk van ons blijven, maar zelfvoorzienend 
worden. Dit kan tien jaar duren, maar de insteek is altijd om iets achter te laten waarmee 
de mensen ter plaatse zelf verder kunnen. 

Daarnaast zullen we zeker blijven investeren in klinieken, scholing en water, omdat de overheid 
deze rol nog onvoldoende op zich kan of wil nemen. Maar echte onafhankelijkheid voor kansarmen 
kan pas ontstaan als zij zelf inkomsten gaan ontvangen voor het werk dat ze doen.

Steeds meer groeit het besef dat – als we zoveel mogelijk impact willen bereiken met onze donaties 
– we nog duidelijker moeten zijn in het maken van keuzes voor specifieke gebieden. Met andere 

woorden; de ooit ingezette vier-pijler-strategie voor een specifiek gebied werkt! Wel 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.  

Overzicht projecten en donaties
Ook dit jaar heeft weer een aantal goede-doelenstichtingen bijgedragen aan dit jaarverslag.  
Zij vertellen iets over zichzelf en geven aan wat zij met de donatie van Stichting Wees een Kans 
hebben kunnen realiseren.

Onze dank gaat naar hen uit. Voor het schrijven van een bijdrage aan dit jaarverslag, maar natuur-
lijk vooral voor al het werk dat het afgelopen jaar is verzet! Voor alle energie en hulp ter plaatse,  
aan zoveel hulpbehoevende mensen. Als stichting spreken wij hier onze grote waardering voor uit.

Veel leesplezier!
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World Vision verandert  
de wereld van kinderen  
in Tanzania

Elk kind verdient een leven dat 
helemaal tot bloei komt. Een 
leven waarin het onderwijs krijgt 
en gezond opgroeit in een veilige 
leefomgeving. Elk kind verdient 
een leven zonder armoede, ook in 
Tanzania! Hier werken World Vision 
en Stichting Wees een Kans samen 
aan duurzame verandering in het 
leven van de kinderen.

Duurzame ontwikkeling in Tanzania  
Een van de gebieden waar World Vision werkt aan duurzame 
ontwikkeling is Isanga, Tanzania. World Vision werkt samen 
met de lokale overheid, lokale organisaties en de lokale bevol-
king aan verbetering van het onderwijs, een betere toegang  
tot gezondheidszorg, duurzame landbouw én toegang  
tot water- en sanitaire voorzieningen.

Samenwerking
Stichting Wees een Kans heeft met een bijdrage van € 50.000 
een mooi aandeel gehad in het helpen van duizenden 
kinderen in Isanga. World Vision is Stichting Wees een Kans 
dankbaar voor de mooie samenwerking, want mede dankzij 
hun betrokkenheid zijn de levens van duizenden kinderen 
structureel veranderd!    

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 in voor de meest kwetsbare kinderen in de wereld, 
zonder onderscheid te maken in geloof, ras of politieke 
voorkeur. Op deze manier bereikt World Vision jaarlijks 
miljoenen mensen in bijna 100 landen.

Resultaten in 2015
Stichting Wees een Kans is sinds 2012 betrokken 
bij projecten in Isanga. Mede dankzij deze 
betrokkenheid zijn er ook in 2015 veel mensen 
geholpen. Een paar voorbeelden:

•  zeven waterpompen zijn vernieuwd,  
waardoor 1.225 gezinnen nu toegang hebben  
tot schoon water 

•  bijna 500 boeren hebben nieuwe landbouw-
technieken geleerd, waardoor hun oogst 
beter is en hun inkomen groeit. Hierdoor 
kunnen de boeren ook hun eigen gezin 
genoeg te eten geven.

•  ruim 45% van de zwangere vrouwen krijgt nu 
prenatale zorg, waardoor minder moeders en 
kinderen overlijden tijdens de zwangerschap. 

•  het aantal kinderen dat met goede leerpres-
taties de basisschool heeft doorlopen, is 
toegenomen van 55% tot 68%. 

World Vision werkt in nauwe samenwerking met lokale  
en internationale organisaties, maar gaat vooral uit van  
de kracht die mensen zelf bezitten.



8 9

Woord en Daad 
investeert in 
de toekomst 
van Noordoost-
Oeganda
De regio Karamoja ligt in het noordoosten van Oeganda en is een van de  
armste gebieden van het land. In 2015 steunde Woord en Daad hier, samen  
met Wees een Kans, twee programma’s van de lokale organisatie Aridland 
Development Programme (ADP). 

Het eerste programma, voor praktische vaktrainingen, 
was gericht op kwetsbare (jonge) mensen. Het tweede 
programma wordt momenteel opgezet en draait om 
honingproductie. In 2015 liep een belangrijk onder-
zoek rond dit honingproject, dat mede door Wees een 
Kans is gefinancierd. Het vakonderwijsprogramma van 
ADP – partnerorganisatie van Woord en Daad – was in 
2015 in totaal begroot op € 154.680, waarvan Stichting 
Wees een Kans € 25.000 bijdroeg. Het onderzoek rond 
de honingketen was begroot op € 30.965. Hiervan 
droeg Wees een Kans € 17.965 bij.

Project: praktische vaktrainingen
In 2015 gaf ADP diverse praktische trainingen aan 
mensen die buiten de boot dreigden te vallen. Bijvoor-

beeld doordat ze hiv/aids hebben, gehandicapt zijn of 
vroegtijdig van school gingen. Met trainingen zoals 
metaalbewerking, elektra, soja verbouwen en groen-
teteelt helpt ADP hen om aansluiting te vinden op de 
arbeidsmarkt. ADP biedt ook alfabetiseringscursussen 
en trainingzn rond ondernemerschap. Ten slotte helpt 
de organisatie mensen om een beter bestaan op te 
bouwen, door hen te verenigen in spaargroepen en te 
stimuleren bij allerlei economische bedrijvigheden.

Resultaten
In 2015 heeft ADP 81 deelnemers getraind in  
uiteenlopende vakgebieden, variërend van compu-
tervaardigheden tot lezen en schrijven. Tientallen 
mensen vonden een baan, of startten een eigen bedrijf 

in het verlengde van hun opleiding. Verder heeft ADP 150 (oud-)leerlingen 
getraind in het opzetten en onderhouden van zogenoemde Village Saving 
and Loan Associations (spaargroepen). Voor deelnemers aan zo’n groep 
biedt het lidmaatschap diverse voordelen, zoals een betere toegang tot 
krediet. Ook heeft ADP 135 mensen die eerder een vaktraining volgden, 
getraind in ondernemerschap.    

Project: honingproductie
Karamoja in Noordoost-Oeganda is een overwegend agrarisch gebied.  
Veel boeren komen nauwelijks verder dan alleen het produceren van 
voedsel voor eigen gebruik. Steeds meer mensen starten, naast hun traditi-
onele boerenactiviteiten, met bijen houden. Zo halen zij wat extra inkom-
sten uit de verkoop van honing. ADP speelt hier op in en heeft in 2014 een 
pilotproject opgezet met enkele tientallen boeren. Voor een beter begrip 
van de kansen die honingproductie biedt, was echter onderzoek nodig.  
In 2015 heeft Woord en Daad, met steun van Wees een Kans, een onder-
zoek laten uitvoeren naar betere oogsttechnieken. Ook is een kennisbijeen-
komst georganiseerd met partijen die actief zijn in de honingsector.

Resultaten
Uit eerdere onderzoeken bleek al dat de honingsector veel potentie heeft. 
Voor boeren is het relatief goedkoop en eenvoudig om te beginnen met 
bijen houden. Bovendien is het produceren of verwerken van honing een 
goede manier om extra winst te maken. Om het potentieel volledig te 
benutten, moet er nog wel veel gebeuren. De boeren hebben onder meer 
training nodig en toegang tot betere (financiële) middelen. Het in 2015 
uitgevoerde onderzoek en de kennisbijeenkomst heeft een scherp beeld 
opgeleverd van welke partijen actief zijn in de honingsector en welke 
stappen nodig zijn om het honingproject succesvol uit te bouwen.

Over Woord en Daad
Stichting Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief met  
partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  
De stichting is in ruim veertig jaar uitgegroeid van enkele enthousi-
aste vrijwilligers tot een professionele organisatie met zo’n zeventig 
medewerkers. Samen leveren zij hun bijdrage aan programma’s 
voor (vak)onderwijs, agri-bedrijfsontwikkeling, beleidsbeïnvloe-
ding, water en sanitatie, bewustwording en noodhulp.

Awilli Loise: “Mijn leven 
is voorgoed veranderd”
“Tot een aantal jaren geleden had ik grote 
moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Ik had geen inkomen en kon maar nauwelijks 
voorzien in mijn eigen basisbehoeften. Mijn 
man was altijd de hoofdkostwinner van de 
familie, maar helaas gingen we uit elkaar. 
Sinds ik in 2012 het vak metaalbewerking heb 
geleerd, is mijn leven echter voorgoed veran-
derd. Ik ben een werkplaats begonnen in het 
dorp Kiru. Het werk dat ik daar doe, levert me 
wat geld op om mijn kinderen naar school te 
sturen, ziekenhuisrekeningen te betalen en 
mijn huis en tuin te onderhouden. Inmiddels 
zijn mijn man en ik gelukkig weer bij elkaar en 
leiden we een goed leven. Ik adviseer andere 
vrouwen om niet te luisteren naar mensen die 
zeggen dat werken in een productiebedrijf te 
zwaar is, of dat het niets is voor vrouwen.  
Het leven draait immers om hard werken.”
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Toekomst voor het hele dorp

Betere omstandigheden 
voor bewoners van Bukedea  
Oeganda is een groen en vruchtbaar land. Tegelijkertijd is er met name in  
de plattelandsgebieden veel armoede. Veel kinderen zijn hierdoor kwetsbaar. 
Er is gebrek aan schoon drinkwater en de oogst is vaak mager. Met een 
dorpsprogramma in Kolir (het Bukedea-district) helpt Red een Kind de 
bevolking om een kansrijke toekomst op te bouwen. Dat doet ze samen  
met de lokale partnerorganisatie Share An Opportunity (SAO). 

Het programma in Bukedea ging van start in 2011. 
In de afgelopen jaren hebben ouders, jongeren en 
kinderen bewezen dat ze in staat zijn om zélf verant-
woordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling. Het 
jaar 2015 stond in het teken van het versterken van de 
dorpsgemeenschap, zodat de bewoners straks zonder 
de hulp van Red een Kind verder kunnen gaan. Zo ver 
is het nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet. 

Hechte gemeenschap 
De groepen die in de gemeenschap zijn opgezet, 
functioneren goed. In zelfhulpgroepen werken ouders 
samen aan meer inkomen. Ook zijn er boerenproduc-
tiegroepen, kinderbeschermingscomités en kinder-
groepen op de scholen. In Cluster Level Associations 
(CLA’s) werken de verschillende zelfhulpgroepen met 

elkaar samen. Deze CLA’s zullen straks een groot deel 
van de werkzaamheden van de lokale partnerorgani-
satie overnemen. Afgelopen jaar werden ze getraind 
in het goed uitvoeren van hun taak. Ze ondersteunen 
nu al de zelfhulpgroepen en zetten zich in voor het 
beschermen van de rechten van kinderen. De groepen 
zijn het afgelopen jaar zelfstandiger geworden. 
Terwijl de lokale partnerorganisatie de hulp aan het 
afbouwen was, bleven ze hun taken goed uitvoeren. 
Ook de lokale overheid raakt steeds meer betrokken. 
Samen zijn zij van groot belang voor de duurzaamheid 
van het project. En samen blijven de dorpsbewoners 
gemotiveerd om te werken aan hun ontwikkeling. Dat 
heeft een positief effect op de kinderen: er is meer geld 
voor eten en school, betere gezondheidzorg, beter 
onderwijs en dus een beter toekomstperspectief. 
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Over Red een Kind
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek 
voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind 
met hele dorpen tegelijk. Dat doen we in verschillende landen in Azië en Afrika. We helpen gezinnen met het 
vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen op termijn hun eigen 
leefomstandigheden verbeteren. Red een Kind werkt altijd samen met christelijke, lokale partnerorganisaties.

Samenwerking met Wees een Kans
Red een Kind is dankbaar voor de mogelijkheid die Wees een 
Kans biedt om het programma in Bukedea verder te imple-
menteren. Naast de financiële ondersteuning waardeert Red 
een Kind het meedenken van het bestuur over de ontwikke-
ling van het project.  

Jongeren aan het werk 
Jongeren zijn in 2015 enthousiast gemaakt om actief te 
worden als groente- of fruitboeren. In de nabijgelegen stad 
is namelijk grote behoefte aan deze producten. Er zijn 100 
jongeren getraind om in kleine groepen of individueel een 
boerenbedrijf te starten. Eén van de groepen was zo succesvol 
dat ze in staat was dit jaar al een handtractor te kopen (de 
eerste in het gebied). Een andere jongere verdiende zoveel 
met zijn boerenbedrijf, dat hij besloot om daarnaast een 
winkel in het dorp te openen. 

Jongeren die een technische vaktraining hebben gevolgd, 
werden begeleid bij het vinden van een baan. Uit onder-
zoek bleek dat 75% van de jongeren die de training gevolgd 
hebben, al aan het werk is. Veel van hen zijn een eigen 
bedrijfje gestart. Met het inkomen kunnen ze in het levenson-
derhoud van zichzelf en hun families voorzien. 

Goede oogst
Ook in 2015 was er aandacht voor het vergroten van de 
oogst. Dat betekent meer inkomen bij de verkoop van de 
oogst. Bovendien kunnen dorpsbewoners hun kinderen 
elke dag eten geven. In totaal zijn er het afgelopen jaar  
263 boeren getraind in nieuwe landbouwtechnieken en  
het op een goede wijze opslaan van de oogst om rotting 
tegen te gaan. Doordat boeren samenwerken, wordt 
hun positie sterker. Ze krijgen makkelijker beschikking tot 
kwaliteitszaden en diensten van de overheid. Het is voor 
bedrijven ook aantrekkelijker om zaken met hen te doen. 
Zo koos een Oegandese handelaar ervoor om met veertig 
boeren samen zaden voor bonen te produceren. 

Betty (25): “Door de training heb ik in mijn dorp  
een klein kleermakersbedrijfje kunnen opstarten.  
Ik verkoop de kleren die ik maak. Het inkomen 
gebruik ik om de basisbehoeften voor mezelf te 
betalen. Ik hoef daarom niet langer bij vrienden en 
familieleden om geld te vragen; ik kan zelf goede 
kleding en eten kopen. Mijn gezondheid is veel beter 
geworden. Mijn vrienden zijn heel trots op me.  
Ik vind het belangrijk om mijn verhaal te vertellen 
omdat ik door de training iemand ben geworden, 
mensen zien mij weer als volwaardig en hebben 
respect voor me.”

Abraham (42): “Vóór de training strooide ik 
de zaden willekeurig op het land, waardoor ik 
veel zaden verspilde. Ik besproeide de planten 
niet en daardoor werden de gewassen ziek. Ik 
had te weinig oogst om zelfs maar mijn gezin 
van te voeden. Nu plant ik de zaden in rijen, 
ik gebruik mest en bescherm mijn planten 
tegen ziektes. Ik gebruik minder zaden, maar 
ik heb een grotere oogst. Ook de kwaliteit van 
mijn gewassen is beter en ik kan mijn oogst 
beter verkopen op de markt.”

Beter onderwijs
Samen met de dorpsbewoners is er gewerkt aan het verbe-
teren van het onderwijs. Dat geldt voor zowel de basisscholen 
als de scholen voor peuters en kleuters. Ouders werden 
betrokken bij het onderwijs. Dat is van belang omdat zij 
ervoor kunnen zorgen dat kinderen naar school (blijven) 
gaan. Met leerkrachten en ouders is gesproken over hoe 
kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien en leren. 
Ook is gekeken hoe kinderen met een achterstand of speciale 
behoeftes op school de aandacht kunnen krijgen die ze nodig 
hebben. Daarnaast is er gewerkt aan betere sanitaire voor-
zieningen. Kinderen krijgen les in belangrijke levensvaardig-
heden zoals samenwerken, doelen stellen en opkomen voor 
hun rechten. Deze lessen zijn nu in het curriculum opge-
nomen. Op de middelbare school in Bukedea is samen met de 
schoolleiding gekeken hoe zij jongeren hulp kunnen bieden 
bij het maken van een goede studiekeuze.

Moeder Anna (46): “Vóór het project gingen veel 
kinderen niet naar school, omdat hun ouders het 
niet belangrijk genoeg vonden. Kinderen werden 
gezien als een arbeidskracht en naar school gaan 
was tijdverspilling. Kinderbeschermingscomités 
hebben een grote rol gespeeld in bewustwor-
ding van ouders over het belang van onderwijs 
en de voordelen voor de kinderen. Dat is een 
goede zaak! Ik zie een mooie toekomst voor de 
kinderen voor me, en een sterkere gemeenschap. 
Omdat deze kinderen met hun opleiding zullen 
helpen om de armoede te verminderen.” 
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Crown Packaging and 
Plastics: werkgelegenheid en 
economische stimulans 
Gerard en Baukje van der Wal werkten en woonden een jaar lang in verschillende 
Afrikaanse landen. In die periode ontstond bij hen het verlangen om zelf ook 
‘iets’ op te zetten voor de ontwikkeling van mensen en het verspreiden van het 
Koninkrijk van God. Met als resultaat: Crown Packaging and Plastics. 

Tijdens hun jaar in Afrika zagen Gerard en Baukje dat een groot deel van de bevolking in 
ontwikkelingslanden bestaat uit gezonde volwassenen die een baan nodig hebben om voor 
zichzelf en de mensen in hun omgeving te kunnen zorgen. Het jonge stel (destijds 25 en 
26 jaar oud) had al ervaring met ondernemerschap en besloot in Ethiopië een bedrijf op te 
zetten, met bredere doelstellingen dan alleen winst maken. Het plan: een fabriek in voedsel-
verpakkingen. Alle soortgelijke verpakkingen werden tot op dat moment geïmporteerd uit 
het buitenland. De nieuwe fabriek zou dus ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Ethio-
pische economie. Door exportsubstitutie blijft het geld grotendeels binnen de landsgrenzen.

Oprichting
In 2011 werd hun plan werkelijkheid: een groep aandeelhouders – bestaande uit onderne-
mers en een stichting – richtte Crown Packaging and Plastics op. Al deze partijen wilden, 
naast de traditionele vormen van ontwikkelingswerk waarbij zij betrokken waren, ook wel 
eens zien hoe een dergelijke business zou uitpakken. 

Nieuwe fabriek
De start was goed. Het gehuurde onderkomen waarin de productie was gevestigd, 
was na drie jaar al te klein. Zo ontstond het plan om in de buurt een nieuwe fabriek te 
bouwen, met uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. Daarnaast was er plaats voor 
een managementwoning. De financiering werd geregeld met Funding Opportunities BV 
(dochter van Stichting Wees een Kans). Afgelopen maart is de productie verhuisd naar de 
nieuwe locatie. Hier hebben de inmiddels bijna vijftig werknemers een prachtige werkplek 
met veel daglicht, ruimte, goed sanitair en andere voorzieningen. Dankzij de extra ruimte 
kan Crown de komende jaren nog meer fabrikanten van levensmiddelen op betrouwbare 
wijze voorzien van kwalitatief hoogwaardige verpakkingen.

Gerard van der Wal, algemeen directeur van Crown Packaging and Plastics: 

“Dankzij de lening van onze nieuwe aandeelhouder Funding Opportunities 
konden we deze stap maken. In ons nieuwe onderkomen kunnen we de komende 
jaren verder groeien en meer betekenen voor onze medewerkers, de klanten en het 
land in zijn geheel. Ondanks goede resultaten in de eerste jaren, wilde geen enkele 
bank in zowel Ethiopië als Nederland ons een financiering verstrekken. De mensen 
achter Funding Opportunities zien het belang van een bedrijf als het onze. Daar-
naast begrijpen ze dat veel zaken hier anders lopen dan je verwacht. Dit maakt 
de samenwerking voor ons erg waardevol. Hier in Ethiopië is veel onvoorspelbaar, 
maar samen komen we altijd weer verder!” 



16 17

Greening Africa: 
van armoede naar welvaart
In november 2014 heeft de NGO Pachamama Raymi uit Cusco – bekend 
vanwege haar succesvolle aanpak van rurale armoede in Peru – een project-
formuleringsmissie gedaan in Tanzania. Het doel: de welvaart van de plaatselijke 
bevolking verbeteren. Dit gebeurde in opdracht van Wees een Kans en de  
So Logical Foundation. 

De gebruikte methode is de afgelopen vijfentwintig 
jaar in diverse Zuid-Amerikaanse landen met succes 
toegepast. Binnen drie jaar werd de overgrote meer-
derheid van de bevolking van extreem arme rurale 
dorpen een stuk welvarender. De Stichting Wees een 
Kans vroeg zich in 2014 af of deze methode in Tanzania 
tot soortgelijke resultaten zou kunnen leiden. 

Start van het project 
De project-formuleringsmissie stelde voor om een 
vierjarig project te starten in het meest gedegradeerde 
en arme gebied van Tanzania. Het budget: circa 
€ 200.000,- per jaar. Hiervoor moest de organisatie 
Greening Africa worden opgericht, begeleid door de 
NGO Pachamama Raymi vanuit Cusco. Het project 
Greening Africa ging van start op 1 mei 2015.

Het project in het kort
De project-formuleringsmissie identificeerde de belangrijkste factoren  
die ten grondslag liggen aan de rurale armoede:

• gewoontes die gezondheidsproblemen veroorzaken

•         ernstige bodemdegradatie, waardoor opbrengsten van gewassen erg laag zijn.  
Deze bodemdegradatie is veroorzaakt door ontbossing en het verbouwen van 
eenjarige gewassen zonder het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid

• het vee- en weidebeheer

Het projectdoel: deze gewoontes van de overgrote meerderheid van de bevolking 
zodanig veranderen dat voorwaarden voor relatieve welvaart worden geschapen.  
Hiervoor zijn preventieve gezondheidsmaatregelen nodig, zoals:

•   het bouwen en gebruik maken van een toilet, regelmatig handen wassen en  
voorkomen dat rook van kookvuurtjes in huis achterblijft. Hierdoor zal de gezond-
heid van de bevolking verbeteren.

•  het introduceren van een bedrijfsvoering die is gericht op het herstel van  
gedegradeerde bodems, van de bodemvruchtbaarheid en daarmee van  
de productiviteit van de gewassen.

•  het introduceren van voedergewassen die het hele jaar door goed  groenvoer leveren, 
plus veebeheer dat is gericht op het verbeteren van het ras en het voorkomen van 
inteelt. Hierdoor zal ook de veeteeltproductie enorm toenemen.
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Van elkaar leren
De methode Pachamama Raymi introduceert al deze 
nieuwe gewoontes. De benodigde investeringen 
komen voornamelijk vanuit de bevolking zelf. De 
gebruikte instrumenten: leren van elkaar (‘peer 
learning’) en wedstrijden tussen de dorpen. 
Leren van elkaar betekent dat voor elk van de vernieu-
wingen voorbeelden nodig zijn. Omdat we pas op 1 
mei zijn gestart, hebben we nog maar weinig goede 
voorbeelden uit Tanzania. Gelukkig brengen Toribio 
Huillca en Felix Aroni, onze boerenexperts uit Peru, 
een groot aantal eigen ervaringen mee. Dat is goed 
voor een snelle start. Maar we moeten uiteraard ook 
de Tanzaniaanse ‘rolmodellen’ vinden om een zo 
groot mogelijk effect te genereren. Inmiddels hebben 

we een aantal Tanzaniaanse boeren gevonden die  
een mooi voorbeeld zijn en de kennisuitwisseling is  
op gang gekomen.

Dorpswedstrijden
Er wordt een lijst gemaakt van alle benodigde 
vernieuwingen die de families bij hun diverse rolmo-
dellen hebben gezien. Deze lijst wordt gebruikt 
in wedstrijden tussen families en tussen groepen 
deelnemers. Inmiddels is de eerste wedstrijd met 
succes afgesloten en heeft een belangrijk percentage 
van de bevolking hun huis verbeterd. Ook heeft de 
meerderheid van de bevolking bomen geplant voor de 
productie van fruit, veevoer en hout. Het enthousiasme 
van de deelnemers is groot.

De Stichting Wees een Kans financiert 50% van 
Greening Africa, de andere helft wordt gefinan-
cierd door de So Logical Foundation. De stichting 
volgt de activiteiten van Greening Africa op de voet 
en is geïnteresseerd in upscaling van het project. 
De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.

De toekomst van het project
De volgende stappen van het project zijn een herhaling van de activiteiten van het 
begin: wedstrijden en ‘peer learning’. Vanwege de snelle start verwachten we dat het 
project geen vier jaar nodig zal hebben om de diverse vernieuwingen door te voeren, 
maar wellicht zes maanden minder. 

Wat is bereikt? 
Gedurende de eerste acht maanden van het project – 1 mei tot 31 december 2015 – 
heeft het project een succesvolle start gemaakt:

•  de benodigde uitrusting is gehuurd of aangeschaft: kantoor, kantoorinventaris  
en vervoermiddelen (motorfietsen)

• de stichting is in oprichting en heet Greening Africa

•  kantoor- en veldpersoneel heeft de nodige ervaring opgedaan en is redelijk goed 
ingewerkt. Verbeteringen op dit punt zijn overigens nog gewenst

•  twee Peruaanse boerenexperts zijn met succes ingezet in Tanzania. Eén van hen, 
Toribio Huillca, heeft de leiding van het project

•  de bevolking van de twee dorpen – Vilima Vitatu en Sarame – kent het project en 
41% van de totale bevolking participeert actief in de wedstrijden

•  de autoriteiten zijn op de hoogte van onze activiteiten en intenties en werken over 
het algemeen redelijk goed mee

•  de belangrijkste boomsoorten zijn geselecteerd (voor fruit, veevoer en hout) en de 
meeste families hebben ervaring opgedaan met het planten ervan. Het overlevings-
percentage moeten we nog bepalen, maar de eerste indicaties zijn hoopgevend

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de methode Pachamama Raymi uitstekend 
werkt in Tanzania. Het is gebleken dat de inzet van Peruaanse boerenexperts goed 
werkt; dit is zelfs een van de belangrijkste factoren van het succes van het project.
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De impact 
   van Alizetics
•  Alizetics informeert boeren over de actuele markt-

prijzen van zonnebloemzaden, waardoor de boer 
meer kennis heeft en zijn marktpositie sterker wordt.

•  In 2014 is 400.000 kg zonnebloemzaad opgekocht,  
in 2015 556.000 kg. 

•  In 24 dorpen, in vaak afgelegen gebieden, heeft  
Alizetics tegen marktprijzen zonnebloemzaden  
afgenomen van boeren die hierdoor kunnen toetreden 
tot deze markt. 

•  De 24 buying centers worden gerund door lokale 
bewoners. De zaden worden gewogen en opge-
slagen. Zo wordt binnen deze centers op kleine  
schaal werkgelegenheid gecreëerd.

•  De meeste Tanzanianen bakten tot voor kort hun 
voedsel in palmolie, afkomstig uit Azië. Eten bereiden 
met zonnebloemolie is gezonder en milieuvriende-
lijker. Bovendien is deze olie in eigen land te  
produceren.

ICS - Driver of Development
ICS is een innovatieve en pragmatische ontwikkelingsorganisatie. Gericht op duurzame, economische ontwikke-
ling en het welzijn van boerengezinnen in ontwikkelingslanden. We onderscheiden ons door niet alleen hulp te 
geven, maar vooral groeikansen te scheppen. Omdat we geloven in eigen kracht, zelfstandigheid en het nemen 
van verantwoordelijkheid. We zetten sociale ondernemingen op die een lokale economie op gang brengen,  
waar ook boerengezinnen deel van uitmaken.

Toekomst
De zonnebloemoogst pakt in 2016 gunstig uit. Wat dat 
met de prijzen gaat doen, moet blijken nu het aanbod 
groot is. De verwachting is dat rond een miljoen kg 
zonnebloemzaad wordt opgekocht. De buying centers 
zijn verspreid over een groot, vaak moeilijk te bereiken 
gebied; dit blijft een uitdaging voor Alizetics. Met een 
nieuwe business manager aan het roer wil Alizetics 
in 2016 de resultaten van vorig jaar overtreffen. Het 
streven is dat het bedrijf in 2017 zijn break-even-punt 
bereikt. Door de positief-kritische vragen van Funding 
Opportunities werken we samen aan impact. 

Alizetics geeft kleine boeren 
toegang tot transparante markt
Boeren op het platteland van Tanzania verbouwden jaren achtereen katoen. 
Toen de prijs voor katoen steeds verder daalde, waren zij genoodzaakt om over 
te stappen op een nieuw gewas. Dankzij haar werkervaring en relatie met 
boerengemeenschappen zag ICS een kans voor het opstarten van de sociale 
onderneming Alizetics.

Alizetics koopt zonnebloemzaden op en verkoopt deze 
in bulk aan bedrijven die ze verwerken tot zonnebloe-
molie. Daarnaast voorziet Alizetics boeren van diverse 
services zoals training, eerlijke informatie over markt-
prijzen en logistiek. 

Samen sterk
ICS kreeg de kans om in 2014 met Alizetics operatio-
neel te gaan en de positie van arme boerengezinnen in 
Tanzania te versterken. Mede dankzij het vertrouwen 

en de investeringen van aandeelhouder Funding 
Opportunities! Alizetics biedt kleinschalige boeren-
bedrijven toegang tot een transparante afzetmarkt 
voor hun oogst. Bovendien werkt Alizetics samen met 
zusterbedrijf Agrics Ltd. (100% aandeel ICS). Hierdoor 
kunnen boeren gecertificeerde zaden en mest kopen 
op krediet en landbouwtrainingen volgen. Met als 
resultaat: een grotere diversiteit aan gewassen, meer 
voedselzekerheid en een hoger inkomen.  
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Economische ontwikkeling 
voor koffieboeren in Tanzania
In Tanzania helpt het Rabo Foundation Klantenfonds koffieboeren en hun 
gezinnen bij het ontwikkelen van de lokale economie en het versterken van de 
gemeenschap. Mede dankzij een bijdrage van Stichting Wees een Kans!

Speciaal voor klanten van de Rabobank die een persoonlijke bijdrage willen leveren  
aan het welzijn in de wereld, is het Rabo Foundation Klantenfonds opgericht.  
Via economische ontwikkeling helpt deze goede-doelenstichting kansarme groepen 
mensen zelfredzaam te worden. 

Op de berghelling van de Kilimanjaro
De boeren van de Ushiri koffiecoöperatie wonen in het Rombo-district, op de berghelling 
van de Kilimanjaro. De bergachtige tropische regio biedt uitstekende mogelijkheden voor 
het verbouwen van hoogwaardige koffiebonen. Maar er is een gebrek aan kennis van 
landbouwtechnieken, gereedschappen en toegang tot betaalbare financiering en betere 
markten. Hierdoor 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. Boeren zijn hier-
door niet in staat om te investeren in bijvoorbeeld goede bemesting. De verleiding om te 
snel te oogsten en de koffie niet goed te verwerken, is groot: dan komt er tenminste geld 
binnen. Maar hierdoor vermindert de kwaliteit en de opbrengst van de koffieproductie 
dramatisch. Door het gebrek aan een goed toekomstperspectief in de koffiebusiness trekt 
een groot deel van de jeugd naar de stad om daar het geluk te beproeven.

Samen sterk
Het Rabo Klantenfonds steunt samen met Stichting Wees een Kans een project voor de 
koffieboeren en hun coöperatie. Een sterke coöperatie kan de koffie van de boeren collec-
tief inkopen en verkopen, zonder tussenkomst van tussenhandelaren. Daarnaast kan zij 
haar leden trainen in goede teeltmethodes. Het doel van het project: het verhogen van 
het inkomen van de kleine koffieboeren, het verminderen van de armoede in de regio en 
het verhogen en stabiliseren van de productiecapaciteit en de kwaliteit van de koffie. Hier 
zullen alle partijen in de koffieketen van profiteren.
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Trainingen voor meer succes
Om dit te bereiken, krijgen de bestuursleden en staf 
van Ushiri training in bedrijfsvoering, boekhouding 
en marketing. Trainingen aan de boeren op het 
gebied van verbeterde landbouwmethodes stimu-
leren de kwaliteit en kwantiteit van de koffieteelt. 
Daarnaast wordt de organisatie in contact gebracht 
met potentiële afnemers, om zo een betere afzetmarkt 
te realiseren. Progreso verzorgt de trainingen. Deze 
Nederlandse stichting heeft vijftien jaar ervaring op 
het gebied van koffie en is mede opgericht door de 
Rabobank Foundation. Progreso begeleidt dit project 
met lokale partners die de boeren in hun eigen 
taal trainen en hen kennis laten maken met betere 
gereedschappen en landbouwtechnieken. Het is een 
train-the-trainer concept: boeren die als best practice 
worden gezien, worden opgeleid tot zogenaamde 
‘promotor farmers’. Zij delen vervolgens hun kennis en 
opgedane ervaring met andere boeren. 

Resultaten tot nu toe
Het tweede jaar van dit driejarige project is in volle 
gang en er worden goede resultaten geboekt. Het 
bestuur en de vrouwelijke manager zijn getraind in het 
verbeteren van de administratie en het management 
van de organisatie. De boeren zijn met behulp van het 
systeem van promotor farmers verder getraind in het 
verbeteren van de kwaliteit en productie van de koffie. 
Per dorp (in totaal zijn er dertien) zijn er drie promotor 
farmers die training krijgen. Op hun beurt trainen zij 
weer veertig andere boeren. Daarnaast heeft de orga-
nisatie de productie van sterke nieuwe koffieplanten 
doorgezet, die beter bestand zijn tegen bepaalde 
ziektes.

Utz certificering
Met hulp van het project en een koffie-exporteur is 
het de organisatie gelukt om de Utz certificering te 
behalen. Dit betekent dat Ushiri via deze exporteur de 
koffie gecertificeerd kan verkopen en een extra premie 
krijgt per kilo verkochte koffie. Een ander belangrijk 
resultaat is het ontvangen van een lening van het 

Rabobank Klantenfonds, mogelijk gemaakt door Stich-
ting Wees een Kans. Hierdoor kan de organisatie zaken 
als kunstmest en gereedschap (‘farm inputs’) inkopen 
en tegen een goede prijs ter beschikking stellen aan 
de leden. Dit gebeurt vanuit een klein winkeltje in 
het kantoor van de coöperatie. Deze farm inputs, in 
combinatie met de training, helpen de boeren hun 
productie omhoog te krijgen. 

Kopen op krediet
Leden met een goede verwachte productie en een 
betrouwbare staat van dienst, maar zonder geld voor 
het contant betalen van de farm inputs, kunnen op 
krediet kopen. Ze betalen terug met de opbrengsten 
van hun koffieoogst. Een speciale commissie bepaalt, 
met behulp van dorpsgenoten en de promotor 
farmers, wie hiervoor in aanmerking komt. 
Door alle positieve ontwikkelingen is het de organisatie 
gelukt om de productie dit jaar enorm te vergroten 

en de kwaliteit te verbeteren. De verwachting is dat 
de coöperatie in het koffieseizoen 2015-2016 meer dan 
80.000 kilo koffie verkoopt. Dit is meer dan twee keer 
zoveel als het voorgaande jaar. Een enorm goede pres-
tatie die voor de boeren meer inkomen betekent!

Toekomstplannen
Ushiri moet er nu aan werken om de positieve resul-
taten van de afgelopen periode vast te houden en zich 
inzetten voor verdere verbetering. 
Het jaar na een goede oogst ligt het gevaar van een 
lagere oogst op de loer. Vaak is er sprake van een twee-
jaarlijkse cyclus, waarin het ene jaar de productie een 
stuk hoger ligt dan het andere, omdat de planten en de 
aarde enigszins uitgeput zijn. Met goede begeleiding in 
teelttechnieken kunnen al te sterke fluctuaties hopelijk 
beperkt worden. Het beschikbaar blijven stellen van 
goede farm inputs via de winkel van de coöperatie is 
hiervoor ook van belang. Ook in het komende koffie-
seizoen zullen we bekijken of we hiervoor een lening 
kunnen verstrekken.

Nu het productie- en verkoopvolume verbetert, is het 
voor Ushiri ook van belang de relatie met de exporteur 
goed te houden. En om te gaan kijken naar meer afne-
mers, zodat de grotere productie ook verkocht wordt. 
Het project zal hen hierin het komende jaar begeleiden.
Op het gebied van verdere kwaliteitsverbetering kijken 
we naar mogelijkheden om de koffie gecentraliseerd te 
verwerken in plaats van bij elke boer individueel. 
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Vrienden van  
Lombok (VLOK):
betere leefomstandigheden 
op Lombok 
Sinds 2002 is de stichting VLOK op Lombok 
actief, op vier terreinen: het bevorderen van de 
economie, het verbeteren van de infrastructuur 
(huizen, wegen, erosie, watervoorzieningen en 
toiletten), het verbeteren van de gezondheidszorg 
en het onderwijs. Eén persoon kan de wereld 
niet veranderen, maar we kunnen wel de wereld 
veranderen voor één persoon!

Dankzij de bijdrage van Stichting Wees een Kans 
kunnen we vier dorpen op Lombok een betere 
toekomst geven. Ieder jaar gaan meerdere projectlei-
ders uit Nederland op eigen kosten naar Lombok voor 
het uitvoeren van de meest noodzakelijke projecten. 
Dankzij de adviezen en de financiële middelen van 
Stichting Wees een Kans hebben we vele projecten 
goed kunnen afronden. We hebben een goede onder-
linge verstandhouding en willen ook de komende 
jaren blijven werken aan verbeteringen op Lombok.  

Mooie resultaten
We hebben al veel bereikt in de dorpen. Zo hebben we 
een betere waterhuishouding en tientallen toiletten 
gerealiseerd, maar ook huizen, twee kleuterscholen en 
een basisschool gebouwd. Door het verbeteren van 
de hygiëne, schoon water en voorlichting zijn diarree, 
tyfus en andere tropische ziekten voor het grootste 
deel verdwenen.

Hulp in noodsituatie
Dankzij de ondersteuning van Wees een Kans konden 
we in 2015 hulp bieden in een noodsituatie bij het 
gezin Maskanah; een alleenstaande vrouw met vier 
opgroeiende kinderen waarvan de jongste één jaar is.
Haar huisje hebben we gerenoveerd en we hebben een 
kleine keuken en een badkamer met toilet gebouwd.  

Dubbel toilet in de bergen
Voor vier gezinnen die in de bergen wonen, net 
buiten het dorp Orong, hebben we een dubbel toilet 
gemaakt. Er was geen toilet aanwezig en alle twintig 
personen gingen de bosjes in om hun behoefte te 
doen. Medio december zijn we begonnen met de 
bouw. Alle bouwmaterialen moesten naar boven 
gedragen worden over glibberige kleipaden. Vooral  
in de moessontijd is dat een bijzonder zware klus.  
De oplevering vond eind januari 2016 plaats.

Dankzij financiële hulp konden we 
daarnaast twintig kleine projecten 
uitvoeren, zoals:
- reparaties aan daken en deuren;
- het herstellen van verlichting;
- het verstrekken van (bouw)materialen;
-  het verzorgen van een computercursus voor zes 

beginners in het dorp IJobalit. 

Ook konden we de vervoerskosten op locatie en 
algemene kosten dekken, zoals het verstrekken van 
kleding en rijst aan de armsten van het dorp. Ten slotte 
hebben we met het geld gereedschappen aangeschaft 
om woningen te bouwen en te renoveren. 

Renovatie van een 
Baruka in het dorp 

Teloke. Dit soort 
bouwsels zijn dé 
sociale plaatsen 

waar mensen 
bijeenkomen, eten 
en drinken. Als het 
‘s nachts erg warm 

is, blijven mensen 
er ook slapen 
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The Well foundation:  
voor een beter leven  
in Ethiopië
The Well foundation verleent al elf jaar structurele ontwikkelingssamenwerking 
in Ethiopië, gericht op het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden 
van zoveel mogelijk mensen. Alle hulp voorziet in een concrete behoefte van de 
lokale bevolking en sluit aan op de lokale omstandigheden en cultuur.

De projecten van The Well foundation concentreren 
zich op het noorden van Ethiopië, in de provincie 
Tigray. Dit gebied is 2.000 km² groot en telt ongeveer 
200.000 inwoners. Hier, in de stad Shire, heeft The 
Well foundation een uitvoerende organisatie voor de 
coördinatie van de projecten.

Bijdrage Wees een Kans 
De bijdrage van Wees een Kans in 2015 is gebruikt 
voor: 

Een visproject 

Dit is een project voor visproductie in het stuwmeer 
bij de Mydemu-dam. De belangrijkste doelen van 
dit project: het verkrijgen van voedselzekerheid, het 
versterken van de lokale economie, het verbeteren 
van de inkomsten en het vergroten van de werkgele-
genheid. Vijfendertig deelnemers – zeven vrouwen 
en achtentwintig mannen – volgden een elfdaagse 

training. Deze bestond uit theorie over visproductie, 
business development en praktijklessen over o.a. 
visnetten, vistechnieken en -bereiding. De trainees 
werden technisch goed uitgerust en ontvingen twee 
vissersboten en drie netten. 

Daarnaast zijn twintig jonge, werkloze boeren – 
veertien mannen en zes vrouwen – geselecteerd en 
getraind om als lid deel te nemen aan een nieuwe 
viscoöperatie. Zij zijn intussen gestart met het vangen 
van vis voor consumptie en genereren inkomsten 
vanuit de visverkoop. Omdat visproductie in het 
gebied nieuw is, heeft The Well foundation kenni-
suitwisselingsbezoeken georganiseerd naar viscoö-
peraties op zo’n 245 kilometer afstand. Onderdeel 
van dit project is een viskwekerij die in 2016 van start 
gaat. Deze kwekerij met watertanks komt in één van 
de Farmer Trainingscentra. De hiervoor benodigde 
materialen zijn aangeschaft en een kunstmatige vijver 
is aangelegd. De visverwerking – koeling, transport en 

verkoop – vraagt de nodige training en begeleiding 
in 2016. Het streven is dat het visproject, inclusief de 
viskwekerij, op 1 juli 2016 is afgerond. Als de viskwe-
kerij succesvol wordt, zal het één van de drie viskweke-
rijen in Ethiopië en de enige in Tigray zijn;

Opleidingen in onze 
Farmer Trainingscentra 

Circa 11.000 boeren hebben het afgelopen jaar voor de 
eerste keer deelgenomen aan trainingen in de FTC’s. 
Bijvoorbeeld op het gebied van bijenteelt – het splitsen 
van bijenkolonies om koninginnen te kweken – en 
honingproductie. Deze trainingen worden gegeven 
door een bijenexpert van de overheid en experts van 
ATVET (een adviesbureau op het gebied van land-
bouw). Inmiddels zijn er acht modelboeren geselec-

teerd die werken met bijen. Op hun beurt proberen zij 
boeren in de buurt te inspireren en te motiveren in het 
houden van bijen.

De toekomst
The Well foundation geeft prioriteit aan projecten die 
met een relatief eenvoudige opzet het best een duur-
zame, effectieve ontwikkeling bevorderen. Zo ontstaat 
een verbetering in de levensomstandigheden van 
boerenfamilies. Zowel het inkomen als de voedingssi-
tuatie van de families verbetert, met positieve gevolgen 
voor de gezondheid en arbeidsproductiviteit. Voor een 
betere gezondheid van mensen zijn schoon drinkwater 
en sanitatie essentieel. Belangrijke waarden die Stich-
ting Wees een Kans met The Well foundation deelt en 
die met de bestaande samenwerking tot uiting komen.

En een groep van het visproject die een opleiding volgt in het Farmer Training Centre.
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ZOA werkt aan 
toegankelijk 
en kwalitatief 
basisonderwijs  
in Noord-Oeganda

Dankzij Wees een Kans werkt ZOA 
aan basisonderwijs in het door oorlog 
getroffen Nwoya, in Noord-Oeganda. 
Nwoya is zwaar getroffen door de 
twintig jaar durende strijd tussen de 
Lord’s Resistance Army, onder leiding 
van rebellenleider Joseph Kony, en de 
centrale overheid. Sinds 2007 is het er 
weer veilig en kan ZOA, met steun van 
Wees een Kans, bouwen aan kwalitatief 
basisonderwijs. 

ZOA & Wees een Kans 
ZOA is een christelijke organisatie met als doel: 
mensen ondersteunen die getroffen zijn door een 
gewapend conflict of natuurramp. Leidend hierbij 
zijn het bieden van ’hulp, hoop en herstel’. Wees 
een Kans en ZOA werken samen in Noord-Oeganda 
om structureel hulp, hoop en herstel te bieden aan 
schoolgaande kinderen. Zo geven we deze nieuwe 
generatie een beter toekomstperspectief.

Noord-Oeganda
De rebellenactiviteiten tijdens de oorlog hebben 
ertoe geleid dat bijna alle inwoners gedwongen 
werden hun huis te verlaten. Zij moesten vluchten 
naar bewaakte kampen of in moerassen leven. 
De verwoesting van scholen en een ernstig gebrek 
aan onderwijs van een acceptabel niveau zijn 
gevolgen die tot op de dag van vandaag impact 
hebben op het welzijn en de toekomst van kinderen.

Onderwijsproject
Met het onderwijsproject willen we de toegang tot 
basiseducatie in Nwoya vergroten, net als de kwali-
teit ervan. In 2015 heeft ZOA vijftien scholen actief 
ondersteund. Dit zijn voornamelijk zogenaamde 
‘community schools’; scholen die geen overheids-
steun ontvangen en volledig afhankelijk zijn van de 
financiële steun van de ouders van de kinderen. 
De stijgende lijn in schoolgaande kinderen laat zien 
dat onze steun de toegang tot onderwijs vergroot. 
In 2015 gingen 4.386 kinderen naar school. In 2014 
waren dit er 3.087. 

‘In 2015 heeft 
ZOA vijftien 

scholen actief 
ondersteund. 

Dit zijn 
voornamelijk 
zogenaamde 
‘community 

schools’’
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ZOA voert het onderwijsproject uit in combinatie 
met een water- en sanitatieproject. Dit is gericht op 
schoon drinkwater, goede sanitatie en hygiëne, waarbij 
scholen doelgericht ingezet worden. Daarnaast zet 
ZOA in het gebied in op landbouw, vakopleidingen 
en andere inkomenverhogende activiteiten. Door het 
combineren van (vak)onderwijs, voeding en water en 
sanitatie wordt het onderwijs op een geïntegreerde 
wijze versterkt. Kinderen worden minder snel ziek 
en krijgen voldoende eten en drinken, waardoor ze 
minder lijden aan ondervoeding, cholera of tyfus. 
Bovendien zijn ouders beter in staat de kosten van het 
onderwijs van hun kinderen te betalen.   

Enkele resultaten
In 2015 heeft ZOA met behulp van de gemeenschap 
twee scholen met drie klaslokalen gebouwd en 
wc-blokken aangelegd met in totaal vier latrines/
wasplaatsen. Ook hebben we vier lerarenvertrekken 
gebouwd en twee scholen van schoolmeubels 
voorzien. Daarnaast investeert ZOA in activiteiten die 
ouders bewust maken van het belang van onderwijs. 
Ook trainen we het schoolbestuur in hun rol en verant-
woordelijkheden. Verder werken we nauw samen met 
lokale belanghebbenden, zoals de lokale overheid, 
lokale organisaties en ouderverenigingen.
ZOA is erg trots op de versterkte capaciteit van de 
schoolbesturen in het binnenhalen van de beno-
digde financiële middelen om de school te runnen. 
Dit blijkt uit de relatief forse toename van schoolbe-
sturen die voldoende geld bij de ouders ophalen, om 
de salarissen van de leraren te betalen en de school 
naar behoren te laten functioneren. Dit percentage is 
gestegen van 30% in begin 2014 naar 60% eind 2015. 

Uitdagingen in de toekomst
Ondanks de positieve successen en tekenen van hoop 
die we in het veld waarnemen, is er ook een groot 
aantal uitdagingen die het verder bevorderen van het 
onderwijsniveau bemoeilijken. Door teruggekeerde 
ontheemden en toenemende schaarste van land zijn 
er steeds meer conflicten over land. Ook scholen 
hebben hiermee te maken. ZOA werkt onder het 
landzekerheidsproject aan het registreren en certifi-
ceren van land en het zoeken naar oplossingen voor 
de conflicten. 

Daarnaast is voor veel kinderen en ouders de stap naar 
middelbaar en/of vervolgonderwijs erg groot. Na het 
afronden van het basisonderwijs ontbreken vaak de 
middelen om bijvoorbeeld een vakopleiding te volgen. 
ZOA werkt onder het Jeugd en Inkomen-project samen 
met vakscholen aan een betere toegang en aansluiting 
bij de arbeidsmarkt. 

Verder zijn er nog steeds onvoldoende scholen en 
klaslokalen in Noord-Oeganda. Vaak moeten kinderen 
meer dan vijf kilometer lopen naar school en het aantal 
leerlingen per klaslokaal is boven de landelijke norm. 
Samen met de hoge bevolkingsgroei in het gebied 
neemt de noodzaak voor onderwijsprojecten dan ook 
alleen maar toe. De overheid heeft nog niet de capa-
citeit en de middelen om zelfstandig een kwalitatief 
hoogwaardig onderwijssysteem neer te zetten. 

Kortom, ZOA heeft dankzij de steun van Wees een 
Kans het afgelopen jaar een significante bijdrage  
geleverd aan beter en toegankelijker onderwijs in 
Nwoya. Met de uitdagingen in gedachten blijft er 
echter voldoende nood op het gebied van kwalitatief  
basisonderwijs voor iedereen.

‘Kinderen worden 
minder snel ziek en 

krijgen voldoende eten 
en drinken, waardoor 
ze minder lijden aan 
ondervoeding, cholera 

of tyfus.’ 

‘ZOA heeft dankzij de steun van  
Wees een Kans het afgelopen jaar een 
significante bijdrage geleverd aan beter en 
toegankelijker onderwijs in Nwoya.’ 
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Kiboga 
ontwikkelt  
zich verder  
The Hunger Project Nederland zet 
zich in voor een duurzaam einde van 
chronische honger wereldwijd. We 
ondersteunen mensen om op eigen 
kracht een toekomst op te bouwen 
zonder honger. Ook bewegen we hen 
om zelf in actie te komen om honger 
te stoppen. Mensen met honger 
zijn niet het probleem, zij zijn de 
oplossing. Dát is de filosofie van  
The Hunger Project. 

Met steun van Stichting Wees een Kans helpt The Hunger 
Project de mensen in de dorpen rondom het Oegan-
dese Kiboga om zelf een einde te maken aan honger en 
armoede. We pakken met de epicentrumstrategie de 
verschillende factoren aan die bij honger en armoede een 
rol spelen:

•  méér opbrengst uit de landbouw - en die bewerken, 
bewaren en gunstig verkopen; 

• sparen en lenen; 
• gezondheidszorg, van voorlichting tot behandeling; 
• toegang tot schoon drinkwater; 
• onderwijs voor kinderen én volwassenen; 
• voorlichting over gezonde voeding; 
•  het versterken van lokaal leiderschap met speciale 

aandacht voor vrouwelijke leiders. 

Dit doen we met en door de mensen zelf. Want hierin 
schuilt de kracht van blijvende ontwikkeling.   
  
Waar speelt het project zich af?
Het Kiboga epicentrum bestaat uit eenenveertig dorpen 
met ruim 31.000 mensen die met elkaar samenwerken om 
hun eigen levensomstandigheden te verbeteren. Het kent 
een dienstencentrum – door de mensen zelf gebouwd 
en beheerd – met een kleuterschool, een medische post, 
een door vrouwen gerunde bank, een trainingsruimte en 
een voedselbank. Rond het gebouw liggen gezamenlijke 
akkers.Terwijl lokale trainers en experts van The Hunger 
Project Oeganda coaching en begeleiding geven, worden 
de programma’s georganiseerd, geleid en uitgevoerd 
door de mensen zelf. Omdat zij geloven dat het anders 
kan in hun dorp, en daar voor in actie willen komen. Zo 
kunnen veel mensen worden bereikt tegen lage kosten. 
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Projectdoel
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 de 
lokale overheid samen, dat ze daarna zelf verder kunnen. 
Zonder honger of armoede. De mensen zijn dan in staat 
om nieuwe uitdagingen effectief aan te pakken.

De resultaten
Dankzij de donatie van Wees een Kans konden in 2015 
meer mensen aan het programma deelnemen dan het 
jaar ervoor. De gemeenschap is actief. Meer mensen 
leren lezen en schrijven en hebben toegang tot basis-
voorzieningen als gezondheidszorg, drinkwater en de 
kleuterschool. Voedselproductie en inkomen kunnen 
verbeteren. 

En verder…
Lokaal inkomen en werkgelegenheid zijn bevorderd: 
er werden zeventien nieuwe bedrijfjes gesteund met 
een lening via een kredietcoöperatie. De bouw van de 
kleuterschool, het hostel en de bibliotheek is voor 80% 
klaar. Het hostel zal bij trainingen inkomsten genereren 
voor het epicentrum. In vier dorpen zijn bronnen 
hersteld, zodat de mensen hier weer schoon drink-
water hebben. De dorpen hebben zelf bijgedragen  
aan de kosten, mensen zijn getraind en zorgen voor 
het onderhoud.  

Om effectiever te zijn en voor de eigen zelfredzaam-
heid werkt het Kiboga epicentrum nu samen met 
Kiboga NGO Forum (voor fondsenwerving en lobby) 
en met de Kiboga District Farmers’ Association. 

De toekomst 
De verschillende programma’s gaan door in 2016. 
Deze richten zich op mobilisatie van de gemeenschap, 
participatie van vrouwen, voedselzekerheid, onderwijs, 
gezondheidszorg, inkomen, water en sanitatie. De 
nadruk ligt op betere voeding en de positie van vooral 
vrouwen en kinderen. Verder blijven we werken aan de 
–financiële – zelfstandigheid van het epicentrum. 

Samenwerking met Wees een Kans
Wees een Kans werkte in 2015 in dit partnerschap 
samen met The Hunger Project en de So Logical 
Foundation. Het is belangrijk om samen op te trekken, 
in de epicentra en als investeerders. Zo kunnen we 
meer bereiken en van elkaar leren. Voor het blijvend 
bestrijden van armoede en honger is voor ons een 
ondernemende en integrale manier van werken nodig. 

Het project in cijfers:
•    2.688 mensen deden mee aan gemeenschapsbijeenkomsten voor het maken van plannen;

•  212 volwassenen volgden alfabetiseringscursussen;

•   42 kleuters gingen naar de kleuterschool van het epicentrum;

•    10.812 andere kinderen gingen naar scholen waar voedingsprogramma’s 
van het epicentrum zijn;

•    2.138 kinderen werden onderzocht op ondervoeding en 3.173 werden 
gevaccineerd; 

•   5.666 mensen maakten gebruik van het gezondheidscentrum;

•   2.869 mensen ontvingen gezondheids- of hiv/aidstrainingen;

•   1.911 mensen volgden een training in verbeterde landbouwmethoden;

•   33 mensen volgden een training in het verwerken van voedsel.

•   98 boeren ontvingen verbeterde zaden en andere landbouwmiddelen op krediet;

•    683 mensen ontvingen een microkrediet, voor in totaal ruim 213.000 USD;

•   968 mensen volgden een training in microkredieten of ondernemerschap.

Dankzij de donatie 
van Wees een Kans 
konden in 2015 meer 
mensen aan het  
programma deelnemen 
dan het jaar ervoor.
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Tear steunt PAG:

lokale boeren trainen om 
marktgericht te gaan 
ondernemen 
Dit programma vindt plaats in nauwe samenwerking met de lokale PAG kerken

Tear is een organisatie met een passie voor God en 
voor mensen. In de strijd tegen armoede en onrecht 
geloven wij in de kracht van de lokale kerk. Hiermee 
kunnen we op een duurzame manier wereldwijd 
mensenlevens veranderen. Met steun van Wees een 
Kans wordt de voedselzekerheid van vele boeren in 
Oost-Oeganda verbeterd, met name in het district 
Soroti en Serere. Dit gebeurt via een meerjarenpro-
gramma. 

Tear wil bij kerken passie losmaken om integraal kerk 
te zijn. Dat wil zeggen: in alle aspecten van het leven, 
inclusief maatschappelijke betrokkenheid, Gods evan-
gelie laten zien. In dit project in Oeganda helpt Tear 

lokale kerken om in hun eigen dorp of stad agrarische 
initiatieven te ontplooien tegen armoede. 

Gesteund project: verbeterde  
huishoudinkomens door ketenontwikkeling
In het najaar van 2015 is gestart met investeren in een 
meerjarenprogramma om door gerichte ketenont-
wikkeling de inkomens van arme, kwetsbare Teso-
boeren te vergroten. Het ontwikkelingsbureau van de 
Pentecostal Assemblies of God (PAG)-kerk in Soroti, 
Oost-Oeganda, voert dit programma uit.
Dankzij de donatie van Wees een Kans kon Tear in 2015 
een start maken met het trainen van 180 boerenhuis-
houdens in goede landbouwvaardigheden.  

Dit gebeurde in Okulonyo (zie foto) en Akoboi 
in Olio sub-county, Ogelak en Ogera in Bugondo, 
Iruko en Kabulabula in Kadungulu sub-county.  
Voorafgaand aan de inhoudelijke training besteedt 
PAG veel aandacht aan onderlinge integriteit, trouw 
en transparant handelen. De basis hiervoor is vers 
Mattheus 22:39: “Heb uw naaste lief als u zelf”. De 
boeren zijn actieve deelnemers aan de bestaande 
boerengroepen die ook sterk inzetten op sparen en 
kredietverlening aan elkaar. Elke boerengroep telt 
tussen de 30 en 50 leden.

Programmadoelen
a.  Training en technische ondersteuning om de  

agrarische productie te vergroten.
b.  Training en technische ondersteuning bij het 

verwerken en upgraden van agrarische producten. 
Bijvoorbeeld mais dorsen en vermalen tot maismeel. 
Of cassave versnipperen zodat deze veel langer 
bewaard en vermarkt kan worden.

c.  Support voor de boeren om hun producten te 
vermarkten voor betere prijzen. Bijvoorbeeld door als 
boerencoöperatie producten op de markt te zetten.

Impact en toekomst
Het programma wordt in 2016 verder uitgebouwd, 
onder andere met de bouw van een agrarische opslag- 
en verwerkingsruimte. Hierdoor kunnen vele boeren 
hun producten op een locatie laten verwerken. PAG 
wil in drie jaar tijd – van 2015 tot 2018 – in totaal 4.500 
begunstigden (boeren en hun families) toerusten in 
marktgericht ondernemen. 

Budget
Tear steunt dit programma dit landbouwseizoen (van 
juli 2015 tot juni 2016) met € 55.000. Tear heeft van 
Wees een Kans een bedrag van € 25.000 gekregen 
voor dit eerste jaar. Samenwerking tussen Tear en 
Wees een Kans Tear werkt sinds eind 2013 samen met 
Wees een Kans. Twee keer hebben we een gift voor 
noodhulp ontvangen, voor de Filippijnen en Nepal. 
De ondersteuning voor dit project is een opvolging 
van een eerder ondersteund project in Karamoja 
in Oeganda. Wegens fraude bij die partner zijn 
we gestopt. We waarderen dat Wees een Kans het 
vertrouwen in Tear niet heeft opgezegd. Ook waar-
deren we de belangstellende vragen en toetsende rol 
van Wees een Kans. We hopen uiteraard dat de samen-
werking voortgezet kan worden, gezien het meerjaren-
karakter van dit project en het duurzame perspectief 
van verbetering in inkomen en werk voor deze boeren.

Wat is CCMP? 
Church and Community Mobilisation Process (CCMP) 
is een proces waarin lokale kerken hun visie delen 
met de gemeenschap waar zij deel van uitmaken. 
Met als doel: het aanpakken van de problemen in 
de gemeenschap, gebruikmakend van de hulpmid-
delen die binnen de gemeenschap aanwezig zijn. 
CCMP is een holistisch proces, omdat het lichame-
lijke, emotionele, intellectuele, sociale en geestelijke 
behoeften verbindt. Het stimuleert ontwikkeling van 
gemeenschappen door kwetsbare groepen te helpen 
ontdekken wat hun eigen mogelijkheden zijn en 
welke hulpbronnen voorhanden zijn.

Over Tear 
Tear werkt samen met lokale partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Met als doel: kwetsbare 
gemeenschappen bevrijden van armoede en onrecht. Tear verbindt Nederlandse kerken met kerken wereldwijd om 
een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.
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Zeewolde, juni 2016

Foto voorzijde: Greening Africa

Vormgeving: V1 Communicatie, Ermelo
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Bestuur stichting Wees een Kans
Jan Schuuring, voorzitter
Bart Brouwer, secretaris
Jeffrey Middel, penningmeester

Wij hopen dat dit jaarverslag een goed beeld heeft  

gegeven van de door Stichting Wees een Kans  

gesteunde projecten en de gedane donaties. 


