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Voorwoord
Stichting Wees een Kans ondersteunt sinds 2006 voornamelijk 
projecten in Oost-Afrika. Daarnaast steunen we een aantal projecten 
in Nederland en andere delen van de wereld, maar hierop ligt niet 
onze focus. We werken alleen aan projecten die vallen binnen de 
doelstelling van de Stichting. 

Ons doel
Stichting Wees een Kans wil het leven van duizenden hulpbehoevende mensen positief beïnvloeden. 
Zo zorgen we dat er weer vreugde, geluk en hoop ontstaat bij mensen voor wie dit anders waarschijnlijk niet 
mogelijk was geweest. Het streven is om de Stichting voor een zeer lange termijn in stand te houden.

Onze missie 
Wij willen kansen bieden aan kansarmen, met als doel: duurzame armoedebestrijding en het verschaffen  
van levensvreugde. Dit doen we volgens de waarden liefde, respect en vertrouwen en met name in de  
drie focuslanden die we hiervoor hebben uitgekozen: Ethiopië, Tanzania en Oeganda.

Onze strategie
De afgelopen jaren hebben we veel nagedacht over de conceptuele aanpak voor het doen van donaties. 
Zodat we met deze donaties kansarmen een toekomst kunnen bieden, gericht en met zoveel mogelijk impact. 

In de eerste jaren hebben we veel samengewerkt met gerenommeerde stichtingen die ervaring hebben in het 
werkveld. Op dit moment verleggen we onze aandacht meer en meer naar het rechtstreeks ondersteunen van 
projecten in de focuslanden. Inmiddels is het bestuur van Stichting Wees een Kans ervan overtuigd dat een  
integrale gebiedsaanpak een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling. Hierbij gebruiken we een model op 
basis van vier pijlers, die we in specifieke geografische gebieden parallel ontwikkelen. Zo kunnen we kansarmen 
blijvend een goede toekomst bieden. De vier pijlers zijn: Voeding, liefde & onderdak, Basisvoorzieningen, 
Educatie en Economie.

Tot slot is het bij het selecteren en ondersteunen van projecten van groot belang dat we al vanaf het begin  
benadrukken dat de ondersteuning tijdelijk is. Met andere woorden: in de toekomst zullen de mensen in het 
gebied in staat moeten zijn om de in gang gezette ontwikkeling zelf voort te zetten.

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
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Ontwikkelingen in de afgelopen jaren
Sinds 2006 is het beleid van onze stichting stapsgewijs doorontwikkeld. We hebben vrij snel gezorgd voor focus 
in de geografische spreiding van de projecten. Ook hebben we een bewuste keuze gemaakt om veel te leren 
van andere goede-doelenorganisaties. Onze focus ligt nu op het ontwikkelen van gemeenschappen in Ethiopië, 
Oeganda en Tanzania.

Greening for Life
Verderop in dit jaarverslag kunt u lezen over Greening for Life. Deze stichting – die wij mede hebben opgericht – 
gaat uit van de Pachamama Raymi-aanpak. Wij willen deze manier van werken graag verder stimuleren, 
omdat we overtuigd zijn van het enorme succes en wat deze aanpak voor vele kansarmen kan betekenen.
In 2018 zullen we proberen het franchisemodel verder te ontwikkelen en dit langzaam te implementeren. 
Zodat we uiteindelijk grootschalig kunnen investeren in projecten en organisaties die op deze manier gaan 
werken. Met ook hierbij weer als doel: het bieden van kansen aan vele kansarmen.

Olievlekwerking
Ons bestuur streeft ernaar om ook andere organisaties en personen enthousiast te maken voor duurzaam 
ontwikkelingswerk. We zijn dan ook graag bereid om fondsen ter beschikking te stellen om dit te realiseren.

Overzicht projecten en donaties
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de resultaten die in 2017 zijn bereikt met behulp van de donaties van 
Stichting Wees een Kans. Ook dit jaar geven we weer graag een aantal goede-doelenstichtingen – waarmee we 
in 2017 hebben samengewerkt – de gelegenheid om iets over zichzelf te vertellen. Inclusief uitleg over de 
stichtingen die we steunen en wat deze met de donatie van Stichting Wees een Kans hebben kunnen  
realiseren. We willen de stichtingen die op deze manier hun bijdrage hebben geleverd aan dit jaarverslag  
hartelijk bedanken. Daarnaast willen we natuurlijk alle betrokken stichtingen bedanken voor al hun energie en 
hulp ter plaatse, aan zoveel hulpbehoevende mensen. Hier spreken wij onze grote waardering voor uit.

Veel leesplezier!
Alpha Nederland laat 
zoveel mogelijk Nederlanders kennismaken met

het evangelie van 
Jezus Christus
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Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich 
met hart en ziel inzet voor de evangelisatie van Nederland, 
de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving. 
Een Alpha cursus is een prachtig instrument om Nederlanders meer 
te vertellen over het evangelie van Jezus Christus. 

De cursus wordt in allerlei contexten gegeven: in kerken, in de gevangenis, op de werkplek, aan jongeren, aan 
studenten en aan senioren. Ook geeft Alpha Nederland de Marriage en Parenting Courses uit, gericht op  
duurzame en gezonde relaties binnen het gezin.

Meer deelnemers
In 2017 heeft Alpha Nederland de Alpha Film Series uitgerold. Ook de wereldwijde Alpha–campagne met 
Bear Grylls is gelanceerd. Het zijn de eerste grote stappen om onze droom te verwezenlijken: in 2036 hebben 
1.000.000 mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha. Vorig jaar werden ruim 
1.000 Alpha’s georganiseerd. Het totaal aantal deelnemers is de afgelopen jaren flink gestegen: van 14.000 naar 
19.000 per jaar. Deze resultaten laten zien dat de combinatie van de internationale campagne en de lancering 
van de Alpha Film Series zeer succesvol was. Uit onderzoek in 2017 blijkt dat meer dan 90% van de deelnemers 
de invloed van Alpha op hun geloofsleven beoordeelt als positief tot zeer positief. We zijn onder de indruk van de 
zegen die God verbindt aan het werk dat we mogen doen.

Andere activiteiten 
Het afgelopen jaar hebben we een nieuwe campagne uitgerold, waarmee we in 2018 en 2019 heel Nederland 
willen uitnodigen voor een Alpha. Daarnaast hebben in 2017 ruim 4.200 mensen de Marriage en Parenting 
Courses gevolgd. Dit is een groei van 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Wij zien zelfs dat de cursus  
regelmatig een missionair karakter krijgt, wanneer deelnemers na een Marriage Course een Alpha doen.
Met partners als Stichting Wees een Kans kunnen we onze middelen blijven vernieuwen en aanpassen aan deze 
tijd. Bovendien kunnen we investeren in blijvende kwaliteit. Zo kunnen we ook in de toekomst groeien om de 
kerk te ondersteunen en toe te rusten in haar missie.

“Ik ben wel vijf keer uitgenodigd voor een Alpha”
Een van de deelnemers is Carolien. Zij vertelt: ”Pas toen ik zwanger was, stond ik ervoor open. Ik wilde mijn kind 
iets van het christelijk geloof meegeven en voelde me heel welkom op Alpha. Wat een leuke groep!” Hier leert 
Carolien God kennen, een bijzondere ontdekking. Ze vertelt er enthousiast over aan haar man Robin. Die kan er 
op dat moment niet veel mee, maar ziet haar veranderen. Carolien: “Mijn boosheid verdween. Inmiddels heeft 
Robin ook een Alpha gevolgd en God leren kennen. Dat maakt voor ons leven en huwelijk een groot verschil!”  

alphacursus.nl/ontdekken
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Greening for Life: 
Meer kansen voor kansarmen

Pachamama Raymi is een landelijk ontwikkelingsproject. 
In 2008 stichtte Willem van Immerzeel deze niet-gouvernementele 
organisatie (NGO). Dit deed hij in samenwerking met een aantal 
andere professionals in Peru en onder supervisie van de Europese 
Unie. Met als doel: armoede uitroeien in de armste gebieden van Peru 
en tegelijkertijd extreem gedegradeerde gebieden herstellen.
Meer informatie is te vinden op www.pachamamaraymi.org. 

In 2015 is Stichting Wees een Kans begonnen met het Pachamama Raymi-
concept. Hierbij draait het om het uitroeien van armoede, herstel van de 
natuur en het organiseren van wedstrijden in gemeenschappen. 
Een mooi ontwikkelingsproject dat inmiddels zijn vruchten afwerpt. 

Investeren
In 2018 zullen we proberen het franchisemodel 
verder te ontwikkelen en langzaam te implemen-
teren. Met als uiteindelijke doel: grootschalig 
investeren in projecten en organisaties die op deze 
manier gaan werken. Zodat vele kansarmen weer 
kansen krijgen.

Mooie resultaten
So Logical Foundation en de Stichting Wees een 
Kans, opererend in een aantal landen in Oost-
Afrika, hebben Willem van Immerzeel in 2014 
gevraagd om de Pachamama Raymi-methode te 
introduceren in Tanzania. Het eerste project is 
gestart in mei 2015, in de regio Babati, en opereert 
nu onder de naam ReGreening Initiatives. Elders 
in dit jaarverslag kunt u hier meer over lezen. Met 
behulp van deze methode worden mooie resul-
taten behaald. Daarom willen beide stichtingen 
graag investeren in het opschalen van het aantal 
projecten dat werkt met deze methodologie.

Franchisemodel
Ter ondersteuning van de groeiambitie hebben 
So Logical Foundation en de Stichting Wees een 
Kans in Nederland een aparte stichting opgericht: 
Greening for Life. Onder de vlag van deze stichting 
willen we de Pachamama Raymi-aanpak verder 
uitrollen door middel van een franchisemodel. 
We willen deze aanpak graag verder stimuleren. 
Omdat we inmiddels overtuigd zijn van het 
enorme succes en wat Pachamama Raymi voor vele 
kansarmen kan betekenen.
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Het Liliane Fonds ondersteunt 

moeders van kinderen met 
een beperking in Ethiopië
Kinderen met een handicap horen erbij. Het Liliane Fonds wil kinderen 
en jongeren met een handicap in Afrika, Azië en Latijns-Amerika laten 
meedoen met de rest. Door hen de kans te geven zich te ontwikkelen, 
terwijl het Liliane Fonds tegelijkertijd de barrières aanpakt die hun 
meedoen in de weg staan. 

Kinderen en jongeren met een handicap zijn voor het Liliane Fonds een specifieke doelgroep. Maar goed beschouwd 
vormen zij géén aparte doelgroep bij de ondersteuning van bredere ontwikkeling van een land of regio. Je vindt 
ze in álle kwetsbare groepen. Maar reguliere programma’s voor armoedebestrijding bereiken hen vaak niet.  
Deze kinderen leven aan de randen van de maatschappij. Buiten het gezichtsveld van de meeste 
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Project werk en inkomen Ethiopië
In Ethiopië hielp Stichting Wees een Kans het afgelopen jaar moeders van 
kinderen en jongeren met een handicap, uiteenlopend van het Syndroom 
van Down tot Cerebrale Parese en autisme. Dit gebeurde in  
samenwerking met het Liliane Fonds en de lokale partnerorganisatie 
Brothers of Good Works. De meeste kinderen in het programma van 
Brothers of Good Works wonen in een eenoudergezin, waar de moeder 
de zorg alleen draagt. Het gemiddelde inkomen is laag en de kosten 
voor een kind met een beperking lopen vaak op door de medische zorg, 
passend onderwijs, hulpmiddelen en andere noodzakelijke uitgaven. 
Samen proberen we de economische situatie van deze gezinnen  
structureel te verbeteren. Dit doen we door moeders – en waar mogelijk 
ook de gehandicapte jongeren – te trainen in basic business skills. 
Ook stellen we startkapitaal ter beschikking en ondersteunen we de 
moeders bij het opzetten van kleine ondernemingen. 

Samenwerking Stichting Wees een Kans
Het hebben van een handicap, mentaal of fysiek, heeft grote invloed op het dagelijks leven, op de mogelijkheden 
om mee te doen in de samenleving en op het toekomstperspectief. Dit geldt niet alleen voor degene met de 
handicap, maar ook voor zijn omgeving. De juiste combinatie van steun op het gebied van gezondheid,  
onderwijs, werk en inkomen is essentieel. Hiermee kunnen we voor deze kwetsbare kinderen en hun families de 
armoedespiraal doorbreken en een bijdrage leveren aan de opbouw van hun gemeenschappen.  

Met de steun van Stichting Wees een Kans maakt het Liliane Fonds een groot verschil in het leven van (moeders 
van) kinderen met een handicap in Ethiopië. Tientallen moeders van kinderen en jongeren met een handicap in 
Arada sub-city in Addis Abeba zijn geholpen met het opzetten van een eigen bedrijfje, om zo een gezinsinkomen 
te verkrijgen. Inmiddels verkopen zij injera of frietjes, kaarten voor mobiele telefoons, zeep, koffie en thee. 
Een van de vrouwen uit het programma vertelt: “Het economic empowerment programma gaf ons het 
vertrouwen en inzicht in ons eigen talent en ons eigen kunnen, zodat we het nu zelfstandig doen.”

De toekomst
De samenwerking met Stichting Wees een Kans geeft invulling aan de doelstelling van onze beide organisaties. 
Want juist met hulp van partijen als Stichting Wees een Kans stelt het Liliane Fonds haar lokale partners in staat 
hun werk voor kwetsbare kinderen voort te blijven zetten en hen zoveel mogelijk op eigen benen te laten staan. 
Daarom zullen we ook in 2018 de samenwerking binnen het omschreven project voortzetten.
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ReGreening Initiatives 
maakt uitgeputte grond 
weer vruchtbaar
Het Feest van Moeder Aarde – Pachamama Raymi in de volkstaal 
Quechua – is een stichting in Zuid-Amerika, die 12 jaar geleden in Peru 
werd opgericht door drie Wageningse ingenieurs. Het doel? 
Samen werken aan een betere wereld en totaal uitgeputte grond 
weer vruchtbaar maken. Met succes! 

We weten het allemaal: tientallen jaren van  
overexploitatie maakt dat vruchtbaar land totaal 
uitgeput raakt. Uitputting van de grond komt op grote 
schaal voor in Zuid-Amerika, maar ook in Afrika en 
Azië. Meer dan de helft van het landoppervlak van de 
wereld is al aangetast. En het probleem van  
overexploitatie en toenemende onvruchtbaarheid 
van de bodem groeit nog altijd. Onvruchtbaar land 
levert nauwelijks iets op. Met alle gevolgen van dien: 
verarmde mensen die van ellende hun heil elders 
zoeken. Hele volksstammen trekken naar steden en 
zelfs naar andere landen.

De natuur herstelt zich
Pachamama Raymi kent deze problemen van heel 
dichtbij en ziet mogelijkheden om zwaar aangetaste 
gebieden te herstellen, met eenvoudige en beproefde 
middelen. In de Andes heeft deze stichting laten zien 
dat herstel mogelijk is. Hier werden hele dorpen en 
vele duizenden boeren tegelijk geholpen. Hun grond 

werd weer vruchtbaar gemaakt door klaver en gras te 
zaaien – om het hele jaar door goed voer te hebben 
voor het vee – en door op grote schaal bomen te 
planten. Het is verbazingwekkend om te zien hoe snel 
de natuur zich herstelt met zulke eenvoudige middelen 
en hoe de boeren hun extreme armoede te boven 
komen.

Wedstrijden
Op 1 mei 2015 zijn we met de Pachamama  
Raymi-methode van start gegaan in Tanzania,  
onder de naam ReGreening Initiatives. Met deze 
methode stimuleren we families ook om hun huizen 
te verbeteren en zelfs eenvoudige nieuwe huizen te 
bouwen, waarin het goed toeven is. Door het  
organiseren van wedstrijden in de gemeenschappen 
zien we binnen een paar weken al een enorme  
verandering in activiteit. Deze wedstrijden lopen 
uiteen van wie z’n huis het mooist versierd heeft tot 
wie het schoonste toilet bezit. 

Ook wordt gestreden om de prijs voor degene die z’n 
dieren goed achter slot en grendel heeft. 
We organiseren 80 verschillende wedstrijden over een 
periode van 6 maanden en herhalen dit in 4 jaar 8 
maal. Dit hele project in Tanzania wordt gefinancierd 
door Wees een Kans en So Logical Foundation.

Voedsel voor mens en dier
In de Manyara Region in Tanzania was het zaaien 
van gras en klaver niet mogelijk omdat het er veel te 
droog is. In plaats daarvan worden bomen geplant 
die het hele jaar door groen zijn. De bladeren en 
takken vormen heel goed veevoer. Wanneer de dieren 
het hele jaar door goed kunnen eten, zorgen ze ook 
het hele jaar door voor een goed inkomen voor de 
mensen. Bovendien heeft de projectorganisatie allerlei 
fruitbomen geteeld. Deze hebben de families bij hun 
nieuwe huizen geplant, zodat de kinderen goed fruit 
krijgen en er zelfs fruit verkocht wordt in de steden in 
de buurt.

Geloven in een beter leven
ReGreening Initiatives werkt nu in 4 dorpen in 
Tanzania, met in totaal 2.650 families. Het mooie van 
dit project is, dat het al na 3 jaar naar andere dorpen 
kan overgaan. Dit was zo in Peru en we verwachten 
dat het in Tanzania niet anders zal zijn. Want de 
mensen krijgen heel snel in de gaten dat zij door het 
planten van bomen, het produceren van fruit en het 
verzorgen van vee op eigen kracht verder kunnen 
komen. Op deze manier kunnen zij een goed bestaan 
opbouwen. Toen we net waren begonnen in de eerste 
2 dorpen in Tanzania, zagen we de uitzichtloosheid in 
de ogen van de mensen. Nu zien we hard werkende, 
vrolijke mensen die geloven in een beter leven en een 
mooie toekomst!

Samen werken aan een betere wereld
Ons project is nog geen 3 jaar bezig in de eerste 2 
dorpen, en amper 6 maanden in 2 ‘nieuwe’ dorpen. 
Binnenkort nemen we afscheid van de eerste 2 en gaan 

we door in de buurdorpen. De inwoners vragen ons 
bijna elke dag wanneer we eindelijk ook in hun dorp 
beginnen! Dit is een heel mooi project, gebaseerd op 
een onwrikbaar geloof in een betere wereld, 
in onderlinge samenwerking en respect voor elkaar. 
Samen kunnen we veel betekenen voor de armste 
mensen van Tanzania en andere landen van Afrika.

12



15

Bij kerken wil Tear de passie ontlokken om integraal kerk te zijn. Dat wil zeggen: in alle aspecten van het  
leven – inclusief maatschappelijke betrokkenheid – Gods evangelie laten zien. Ook helpen we lokale kerken in 
Oeganda om in hun eigen dorp agrarische initiatieven te ontplooien tegen armoede. Dankzij de samenwerking 
met – en financiële bijdrage van – Wees een Kans kan Tear het waardevolle Agri-business-programma steunen. 
Dit doen we via onze partner PAG (Pentecostal Assemblies of God).

Tear is een organisatie met een passie voor God en voor mensen. 
Wij geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede 
en onrecht. Hiermee kunnen we op een duurzame manier wereldwijd 
mensenlevens veranderen. Met steun van Stichting Wees een Kans 
verbeteren we – via een meerjarenprogramma – de voedselzekerheid 
van vele boeren in Oost Oeganda, met name in het district Serere.

Grote oogst 
Vorig groeiseizoen (2016-2017) werden vrijwel alle 
huishoudens, inclusief de boeren die meedoen in dit 
PAG landbouwprogramma, getroffen door mislukte 
oogsten. Het gevolg: grote voedseltekorten. Gelukkig 
werd afgelopen seizoen gekenmerkt door goede en 
regelmatige regenval waardoor de boeren in Oost 
Oeganda overvloedig konden oogsten. Tijdens ons 
veldbezoek in februari 2018 lagen de schuren vol met 
zakken mais en cassave.

Resultaten 2017
In het afgelopen jaar heeft PAG landbouwtrainingen 
verzorgd voor 550 boeren, verdeeld over 11 groepen. 
Een groep van 100 boeren is speciaal getraind om 
gezamenlijk te sparen, hun producten te vermarkten 
en hun bedrijfsmanagement te verbeteren. In 2017 
telde het programma 2.598 begunstigden uit o.a. 45 
kerken. 

Op beide boerenschuren zijn zonnepanelen geïnstal-
leerd. De opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen 
in een serie accu’s die zorgen voor onder meer de 
verlichting in de schuren, zodat er ook ’s avonds (door)
gewerkt kan worden. Ook is er een oplaadservice voor 
mobiele telefoons; voor deze service wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. De nieuwe mais- en cassaveoogst is 
gedroogd, verwerkt, verpakt en kan verkocht worden 
via de coöperatieve verkooppunten. Ook wordt 
mais voor een mooie prijs verkocht aan World Food 
Program.

De toekomst
Twee agrarische opslag- en verwerkingsruimtes 
zijn volledig operationeel, zowel in Ogelak als in 
Okulonyo. Zo kunnen vele boeren hun producten op 2 
locaties laten verwerken. In 2018 zal op 2 locaties een 
demonstratieveld met druppelirrigatie  voor intensieve 
tuinbouwgewassen worden aangelegd. Ook gaan we 
in 2018 experimenteren met het drogen van vruchten 
zoals mango’s. 

Lokaal eigenaarschap
PAG heeft nauw samengewerkt met de lokale over-
heden in het district Serere. Kerkleiders, leiders van 
boerengroepen en leiders van de dorpsraad zijn vanaf 
het begin betrokken bij de besluitvorming, zodat de 
deelnemers eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
tonen. 

Het vevrhaal van Mr. Akol
Mr. Akol heeft een florerend agrarisch bedrijf. Zelfs tijdens het moeilijke seizoen ‘16-‘17 oogstte hij 60 zakken mais 
van zijn land. In een goed regenseizoen, zoals afgelopen jaar, oogst hij ongeveer 5 keer zoveel. “Ik hoop zo’n 1,6 
miljoen Oegandese shilling (circa 400 euro) te ontvangen door de verkoop van mijn mais”, vertelt hij.“Door het 
opwaarderen van mijn product, bijvoorbeeld door het te malen, zal de waarde extra stijgen!” 

Lokale boeren 
leren marktgericht 
ondernemen dankzij 
Tear en PAG
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Eén persoon kan de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel de 
wereld veranderen voor één persoon. Dat is de positieve instelling van 
de stichting VLOK (Vrienden van Lombok), die al sinds 2002 actief is in 
5 dorpen op dit Indonesische eiland. Dankzij de samenwerking met – 
en financiële steun van – Stichting Wees een Kans heeft VLOK in 2017 
weer diverse families kunnen helpen met nieuwe huizen, toiletten en 
verbeterde scholen. 

Toiletten Orong
In oktober 2017 hebben we enkelvoudige toiletten 
gebouwd voor 2 arme gezinnen in de bergen van het 
dorp Orong. Dat was niet makkelijk, want er ontbreken 
begaanbare wegen naar de hoger gelegen locaties. 
Alle bouwmaterialen werden over honderden meters 
met menskracht naar boven gesjouwd. Meestal waren 
het de vrouwen die deze klus uitvoerden, met een 
maximum van 8 keer per dag op en neer lopen met 
materialen. Dankzij de nieuwe toiletten is de hygiëne 
van 2 gezinnen sterk verbeterd en de kans op ernstige 
ziekten drastisch verminderd.

Toiletten Teloke
In het dorpje Teloke hebben we 2 ‘zelfgebouwde’ 
toiletten voorzien van vloer- en wandtegels, nieuwe 
deuren en daken. Het resultaat: een flinke verbetering 
van de hygiëne.

Woning Teloke
Het huis van mevrouw Rum in het dorp Teloke was 
nauwelijks bewoonbaar. De aangesmeerde wanden 
waren van bamboe, matten en gips en het golfplaten 
dak lekte van alle kanten. Vernieuwing was  
noodzakelijk. Na afloop van de werkzaamheden was 
mevrouw Rum zielsgelukkig met haar eenvoudige 
maar solide huisje. Als extraatje heeft VLOK haar 
verrast met een stevig bamboe bed, een matras en 
2-pits gascomfort. Ze hoeft nu niet meer te stoken op 
hout en de ruimte, de pannen en haar longen blijven 
nu schoner. We hopen dat ze er nog jarenlang van 
mag genieten!

Vlok kliniek Teloke
Ook de Vlok kliniek in Teloke hebben we aangepakt. 
Het dak aan de voorzijde was aan vervanging toe en 
is nu voorzien van zinken dakplaten. De vervuilde 
wanden hebben we gereinigd en de vloeren van de 
veranda en beide openbare toiletten zijn betegeld. 
Ook de gehele goot aan de voorkant van de kliniek is 
vervangen.

Woonhuizen IJobalit 
In IJobalit zijn door oud-bouwvakstudenten 2 
woningen van hetzelfde type gebouwd. De nieuwe 
woningen bestaan uit 2 kamers en een klein halletje 
inclusief een hoog dak. Door het hoge dak blijft het 
binnen relatief koel. De voorstellen van het dorpshoofd 
en de mate van armoede bepalen wie een woning van 
VLOK krijgt. 

School IJobalit
Het opknappen van een klaslokaal en lerarenkamer in 
IJobalit was noodzakelijk om de kinderen en  
leerkrachten fatsoenlijke ruimtes te geven. De school 
puilt uit van het aantal leerlingen. In het dorp waren 
mensen al begonnen met een uitbreiding van  
klaslokalen en een vertrek voor de leraren, maar het 
geld was op. Er stonden alleen muren en een deel 
van het dak was aanwezig. In een lokaal werd al les 
gegeven, zonder verlichting en afgewerkte vloer,  
met ruwe wanden zonder ramen en deuren.  
De nood was hoog. Dit project is mede gefinancierd 
door de Stichting Wees een Kans en is deels uitgevoerd 
door oud-bouwvakkersleerlingen van de stichting 
VLOK. In totaal zijn 6 mannen opgeleid in het maken 
van Solair Power installaties. Met de steun van Wees 
een Kans gaan we deze installaties in 2018 maken en 
installeren. Dit doen we in zeer arme gehuchten waar 
geen elektriciteit aanwezig is. 

We willen 
Stichting Wees een Kans 

oprecht bedanken voor dit 
geschenk, het vertrouwen en de 

jarenlange, positieve 
samenwerking. 

Onderdak, toiletten, 
betere hygiëne en onderwijs 
op Lombok, dankzij VLOK
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Update beekeeping
Het beekeeping-project loopt zoals gepland. 
Momenteel hebben de 20 bijengroepen 480 korven in 
gebruik, waar er nog ongeveer 100 aan zullen worden 
toegevoegd. De groepen krijgen binnenkort training 
in het bouwen van KTB bijenkorven. Met die kennis 
kunnen de groepen hun honingproductie opschalen 
en/of starten met het fabriceren en verkopen van 
korven. De honing die we in 2018 hopen te oogsten, 
is van uitzonderlijke kwaliteit. We verwachten dat we 
deze tegen een goede prijs voor de boeren aan de 
man kunnen brengen. In de toekomst hopen we de 
honing zelfs te kunnen exporteren. 

Update horticultuur en irrigatie 
Binnen het horticulture deel van het ZBA-project zien 
we erg mooie ontwikkelingen. Het was voor het eerst 
dat er gedurende het hele jaar productie  
plaatsvond, zelfs tijdens de droogste maanden. 
Er werden gewassen geteeld die normaal gesproken 
alleen in het regenseizoen verbouwd worden, zoals 
mais. Dit zorgde voor meer voedselzekerheid voor de 
families van de boeren én voor meer voedselaanbod 
op de markt. De marketing van de producten is met 
behulp van de tricycles (brommers met een kar) enorm 
vooruit gegaan. De boeren bereiken nu niet alleen de 
markt in Amudat, maar ook in andere plaatsen en over 
de grens in Kenia. ZOA probeert de boeren in contact 
te brengen met verkopers van zaden en andere  
benodigdheden. Met als doel: hun zelfstandigheid 
vergroten, zodat zij van hun winst zelf meer zaden 
kunnen kopen.

Update scholenbouw 
In samenwerking met de ZBA heeft ZOA ook op 
educatiegebied haar steentje bijgedragen en een 
school in Nakipom gebouwd, met een lerarenwoning 
en latrines. Ook is er een regenwatersysteem gebouwd 
om meer water vast te houden. In 2018 bouwt de 
lokale aannemer er nog 2 lokalen bij, 

met een waterpomp voor de gemeenschap. 
De bouwmaterialen hiervoor zijn al aangeleverd en de 
voorbereidingen zijn gestart.

Update hulp vrouwenbesnijdenis 
Tot slot ondersteunen we hulpactiviteiten voor 
vrouwen die voorheen jonge meisjes besneden, iets 
wat verboden is in Oeganda. Deze vrouwen krijgen nu 
hulp bij het vergaren van andere inkomsten. 
Zij ontvangen sinds december een maandelijkse 
vergoeding via ZOA/ZBA en ondertussen zijn zij 
getraind in hun nieuwe vak: het houden van bijen. 
De vrouwen hebben ieder 10 bijenkorven in gebruik. 
We hopen dat ze straks hun geld kunnen verdienen 
met de inkomsten van de honing.

Dank
ZOA en de ZOA Business Ambassadeurs willen Wees 
een Kans hartelijk bedanken voor de steun in 2017 en 
het vertrouwen. ZOA en de ambassadeurs hebben een 
perfecte samenwerking en hopen in de toekomst nog 
veel te kunnen betekenen in dit deel van Oeganda. 
In Amudat kunnen we echt een verschil maken en 
we hopen dat Wees een Kans dit samen met ons wil 
blijven doen!

Een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie (NGO) die zich 
vooral inzet om vluchtelingen in de wereld te helpen. 
Dat is hulporganisatie ZOA. Het uitgangspunt: zorgen voor hulp, hoop 
en herstel. Stichting Wees een Kans heeft, in samenwerking met de 
ZOA Business Ambassadeurs (ZBA), een deel van een project in het 
Oegandese Amudat gefinancierd. Hier wordt onder meer gewerkt 
aan het houden van bijen (beekeeping), horticultuur, irrigatie en 
scholenbouw. 

ZOA: hulp, 
hoop en 
herstel voor 
vluchtelingen 
in Oeganda
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Al is de oorlog in Noord Oeganda inmiddels sinds 
2006 voorbij en zijn vele mensen teruggekeerd naar 
hun gebied, het oppakken van het dagelijkse leven 
gaat niet zonder slag of stoot. Veel kinderen kunnen 
niet naar school; de scholen zijn verwoest, de afstand 
naar school is groot of de weg ernaartoe gevaarlijk. 
Ook zijn veel kinderen getraumatiseerd door wat ze 
hebben meegemaakt tijdens de oorlog. Hierdoor  
kunnen zij zich moeilijk concentreren tijdens de les. 
ZOA is dankbaar voor de bijdrage van Stichting Wees 
een Kans, zodat we kunnen werken aan goed  
basisonderwijs in Noord Oeganda. 

Onderwijsproject
Het doel van ons onderwijsproject is tweeledig: 
we willen zorgen voor een betere toegang tot het 

basisonderwijs en de kwaliteit ervan verbeteren. 
Zo hebben we in 2017 3 klaslokalen, 1 kantoor en 1 
lerarenkamer gebouwd voor de Got Moko  
community school. Voor elk klaslokaal zijn ook  
schoolbanken aangeschaft, zodat 90 kinderen nu 
niet meer op de grond hoeven te zitten; prettiger en 
hygiënischer dus. Het onderwijsproject staat niet op 
zichzelf en wordt uitgevoerd in combinatie met andere 
projecten. Deze zijn onder meer gericht op het creëren 
van werkgelegenheid en bewustwording als het gaat 
om landrechten. Ook trainen we ouders op het gebied 
van positief ouderschap.

Als christelijke, internationale hulporganisatie helpt ZOA mensen die 
moeten vluchten voor oorlogsgeweld of natuurrampen. Dit doen wij door 
te voorzien in primaire levensbehoeften als water, voedsel, onderdak en 
onderwijs. Sinds 2011 kunnen we, mede dankzij Stichting Wees een Kans, 
in Noord Oeganda structureel hulp, hoop en herstel bieden. 

Onderwijsproject ZOA: 

hulp voor schoolgaande 
kinderen, jongeren en 
volwassenen in Noord 
Oeganda
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Vaktraining
50 jongeren hebben een korte vaktraining gevolgd, inclu-
sief stage. Zij leerden bijvoorbeeld brommers repareren, 
haren knippen, metselen of kleding naaien. 

Zo kunnen zij een eigen inkomen genereren. 
Dezelfde jongeren hebben ook een training gevolgd over 
HIV/AIDS (ter voorkoming van verdere  
verspreiding) en levensvaardigheden. Hierbij worden 
zij aangemoedigd om een actieve rol in te nemen in de 
gemeenschap.

Conflicten opgelost 
Met de terugkeer van ontheemden naar een gebied waar 
land schaars is, zijn er allerlei conflicten over landrechten 
ontstaan. Om de inwoners van Nwoya te helpen om deze 
conflicten op een vredige manier op te lossen, zijn er 
verschillende dialoogbijeenkomsten voor de gemeenschap 
georganiseerd. Deze zijn bezocht door 1.662 mensen. Na 

de dialoogbijeenkomsten konden mensen aangeven of zij 
bemiddeling nodig hadden bij een conflict. 
In 13 gevallen hebben de religieuze leiders de rol als 
mediator op zich genomen en is een aantal hevige 
conflicten over landsgrenzen – die vaak al jarenlang 
speelden – opgelost. Families en stammen zijn herenigd 
en mensen slaagden er in om weer vredig met elkaar te 
leven.

Positief ouderschap
De rol van religieuze leiders beperkt zich niet tot het 
bemiddelen bij landconflicten. Zo hebben de kerkleiders 
892 mensen bereikt tijdens trainingssessies over huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Ook zijn 30 kerkleiders 
getraind op het gebied van positief ouderschap. Hierdoor 
zijn zij in staat om ouders bewust te maken van de  
verplichtingen die ze hebben richting hun kinderen. 

We zijn dankbaar dat de 
support van Stichting Wees 

een Kans het mogelijk 
maakt om schoolkinderen 
en jongeren – door een 

integrale aanpak – 
een stabiele basis voor de 

toekomst te bieden.22 23
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MAF verzorgt luchtverbindingen in 27 
landen; de stichting ondersteunt vredes- en 
verzoeningsinitiatieven, verzorgt medische 
ambulancevluchten en vervoert 
hulpverleners en hulpgoederen zoals 
medicijnen en lesmateriaal. Vaak zijn de 
MAF-vliegtuigen voor mensen de enige 
verbinding met de bewoonde wereld.

Vliegschool voor bushpiloten
Een paar jaar geleden richtte MAF Nederland 
de eerste vliegschool voor bushpiloten in 
Europa op: Mission Aviation Training Centre 
(MATC) op vliegveld Teuge. Met als doel: 
het aanbieden van een professionele 
opleiding voor toekomstige MAF-piloten. 
Door MAF-procedures en veiligheidsnormen 
te integreren in de opleiding kunnen nieuwe 
kandidaten in kortere tijd worden voorbereid 
op het veldwerk. Met lagere opleidingskosten 
en een snellere instroom van nieuwe piloten. 

Stichting Mission Aviation Fellowship (MAF) Nederland 
is een christelijke hulporganisatie die deel uitmaakt van 
een wereldwijd netwerk van autonome MAF-organisaties. 
MAF richt zich op mensen in afgelegen gebieden: met 
vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen 
bereikbaar voor hulp. Met hulp van Stichting Wees een 
Kans kon in 2017 een vliegsimulator worden aangeschaft.

Eerste vliegsimulator 
voor bushpiloten in 
Nederland, dankzij 
Stichting MAF 
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Vliegsimulator
Om de kwaliteit van de vliegschool verder te 
verbeteren én om kosten te besparen, was de  
aanschaf van een zogenaamde ‘Flight Simulation  
Training Device’ essentieel. Deze vliegsimulator geeft 
veel trainingsmogelijkheden die in een vliegtuig lastig 
of zelfs onmogelijk zijn. Juist voor de training van 
noodprocedures leidt het gebruik van een  
vliegsimulator tot een beter en veiliger resultaat. 
En door de flexibele inzet van een vliegsimulator wordt 
een veel hogere efficiëntie van de training bereikt; 
er is geen lesuitval vanwege weersomstandigheden.

Flinke besparing
Een deel van de vlieguren in een simulator mag  
worden meegerekend voor het brevet. Dit scheelt 
enorm in de kosten, want in die uren hoeft er geen 
vliegtuig de lucht in. Hoewel de aanschafprijs van een 
vliegsimulator hoog is, is er minimaal onderhoud en 
geen brandstof nodig. De simulator werd in  
december 2016 aangekocht, in juli 2017 geïnstalleerd 
en in augustus 2017 officieel in gebruik genomen. 
Vanwege de uitgebreide uitrusting en vele  
mogelijkheden is dit de eerste simulator in Nederland 
die kan worden gecertificeerd voor PBN (GPS)  
operaties. 

Positieve reacties
Volgens Marco Koffeman, directeur van de vliegschool, 
overtreft de vliegsimulator de verwachtingen: 
“De vele keuzemogelijkheden en met name de  
mogelijkheden voor visualisaties zijn erg goed. 
De eerste ervaringen van onze studenten bevestigen 
dat de hoge kwaliteit van de visualisaties de  
leerervaring verbetert. Bovendien biedt de simulator 
veel mogelijkheden voor trainingscenario’s.” Ook een 
piloot in opleiding is enthousiast: “Wauw, ik had niet 
gedacht dat het zo realistisch zou zijn! De visualisaties 
zijn indrukwekkend; het voelt echt alsof ik in de bergen 
vlieg. Ook zijn de besturingselementen vergelijkbaar 
met een vliegtuig.” 
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Mede dankzij de steun 
van Stichting Wees een Kans 

kon dit project 
gerealiseerd worden, 
waarvoor nogmaals 

hartelijk dank! 
We hopen ook voor de 
toekomst op een goede 

samenwerking.
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Nekemte Catholic Secretariat doet dit via een driejarig 
project dat zich richt op 2.000 gezinnen (ruim 10.000 
mensen) in 3 lokale gemeenschappen in de Sayo Wo-
reda. Het merendeel van de boeren heeft kleine stukjes 
land; 65% heeft 1 hectare of minder. De oogsten ver-
slechteren de laatste jaren. Dit komt door het verande-
rende klimaat, erosie, ziekten en ongedierte, een slecht 
functionerend adviessysteem van de overheid, slecht 
zaaigoed en de afhankelijkheid van regenval. Ook het 
feit dat boeren niet in staat zijn om verbeterde zaden 
te kopen en kleine investeringen te doen, heeft een 
negatief effect op de opbrengsten. 

Het uiterste westen van Ethiopië ziet er een deel van het jaar groen 
uit. Het lijkt een rijk landschap, maar schijn bedriegt. Achter deze 
groene waas gaat bittere armoede schuil. De overgrote meerderheid 
van de bevolking is boer en slechts een kleine 15% van hen kan 
voldoende produceren om hun familie het gehele jaar te voeden. 
Nekemte Catholic Secretariat – 
de ontwikkelingsorganisatie van het bisdom Nekemte – stelt hen in 
staat hun voedselzekerheid te vergroten, mede dankzij de steun van 
Stichting Wees een Kans.

Nekemte Catholic 
Secretariat vergroot de 
voedselzekerheid van 
boeren in Ethiopië
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Nulmeting
In het eerste jaar (2017) is een nulmeting uitgevoerd onder 431 gezinnen. Deze meting maakt het mogelijk om 
gedurende en aan het eind van het project de resultaten te meten. Er zijn nu vooral voorbereidingen getroffen 
en in 2018 verwachten we de eerste resultaten. In de loop van dit jaar vindt er een externe meting plaats die de 
vooruitgang in kaart brengt. 

Hoe werken we?
De kern van het project is het begrip ‘eigenaar zijn’. Dit betekent bijvoorbeeld dat mannen én vrouwen van de 
gemeenschappen zelf de coöperaties beheren, dat ze materiaal leveren en meewerken bij het realiseren van 
waterpunten. Ook houdt het in dat zij mannen en vrouwen uit hun midden kiezen die de bronnen beheren en 
onderhouden. 

Stichting Wees een Kans heeft een vooronderzoek bekostigd dat de problemen in 
de regio Dembi Dolo in kaart heeft gebracht. Nu financiert Wees een Kans, 
samen met Stichting Dioraphte, het ‘Dembi Dolo Voedselzekerheid Project’.
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Integrale aanpak
Met het project wil Nekemte Catholic  
Secretariat de volgende resultaten bereiken:  
•  boeren gebruiken effectieve landbouwtechnieken 

en hebben de beschikking over lokaal veredelde 
gewassen. Er zijn kwekerijtjes waar boeren  
zaaigoed kunnen kopen;

•  samen met de bewoners zijn tappunten met 
schoon drinkwater aangelegd en goede  
drinkplaatsen voor het vee;

•  elke gemeenschap heeft een eigen nieuwe  
operationele multifunctionele coöperatie;

•  elke gemeenschap heeft een eigen werkende 
spaar- & leningcoöperatie;

•  voor de boeren zijn functionerende  
adviesdiensten beschikbaar op het gebied van 
gewasbeheer, veeteelt en het beheer van  
natuurlijke hulpbronnen;

•  er is een functionerende diergezondheidsdienst in 
elke Kebele;

•  mensen zonder eigen grond worden onder-
steund om eigen bedrijfjes op te zetten, bijvoor-
beeld het houden van bijen of kippen.

PROJECT AREA
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Het Rabo Foundation Klantenfonds helpt via economische ontwikkeling 
kansarme groepen mensen om zelfredzaam te worden. Dit fonds is 
opgericht voor klanten van de Rabobank die een persoonlijke bijdrage 
willen leveren aan het welzijn in de wereld. Stichting Wees een Kans 
steunt via het Rabo Foundation Klantenfonds koffieboeren in Tanzania. 
Met die steun helpen we de lokale economie en de gemeenschap zich 
verder te ontwikkelen. Het resultaat? De boeren en hun gezinnen krijgen 
steeds betere prijzen voor hun koffie.

Betere prijzen voor 
koffieboeren in Tanzania 
dankzij het Rabo 
Foundation Klantenfonds

We werken samen met Progreso Foundation, Fairtrade  
Organization of Kenia en Ushiri Agricultural Marketing  
Co-operative Society LTD (AMCOS). Laatstgenoemde is 
een coöperatie van ongeveer 1.300 boeren die  
koffie produceren. Het project steunt deze boeren 
in de koffieproductie en geeft trainingen over de 
beste productiemethodes. Ook steunt het project de 
coöperatie om te professionaliseren, zodat zij de koffie 
kan verhandelen en de koffie met UTZ-certificering 
voor een hogere prijs kan verkopen dan veel andere 
coöperaties. 

Mannen én vrouwen
Vorig jaar heeft de organisatie trainingen gehad over 
onder andere gendergelijkheid. Met resultaat: binnen 
de wereld van koffie, die voornamelijk wordt  
gedomineerd door mannen, zijn er op dit moment 
twee sterke vrouwen aan het werk binnen de  
coöperatie. Een jonge vrouw als manager en een 
slimme meid als assistente aan haar zijde. Zij zijn 
samen verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten 
binnen de organisatie en houden alle administratie 
bij van de koffiehandel. Ze zijn nu hard bezig om ook 
hun digitale administratie verder uit te breiden en 
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volgen samen een computercursus. 
Dit is belangrijk voor de toekomst van Ushiri: zo is direct contact 
mogelijk met koffiekopers en zo kunnen de projectpartners op de 
hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. 

Meer koffie voor een betere prijs
Dankzij de trainingen op het gebied van koffiekwaliteit en de  
koffiemarkt, is het de coöperatie gelukt de totale hoeveelheid 
koffie meer dan te verdubbelen ten opzichte van vorig jaar.  
Ook kunnen zij een veel hoger percentage van hun koffie  
verkopen onder de UTZ-certificering. In het seizoen 2017-2018 
heeft de coöperatie ongeveer 66.000 kg parchment (nog  
ongebrande koffie met een hoornschil) verhandeld. Hiervan is 
meer dan 80% voor een premiumprijs verkocht. Per kilo krijgen 
de boeren voor deze koffie ongeveer €2,50, tegen €1,40 voor 
koffie die niet onder de certificatie verkocht wordt. Op dit  
moment onderzoekt Ushiri hoe ze nog meer kopers kunnen 
vinden voor hun gecertificeerde goede koffie, om zo te kunnen 
onderhandelen voor nog betere prijzen. 

Een sterke samenwerking
De samenwerking met Ushiri Cooperative is nog sterker aan het 
worden. Partners van Progreso Foundation zijn onlangs op  
bezoek geweest bij de coöperatie. Daar werd voornamelijk 
gepraat over de plannen om de coöperatie naar een nog hoger 
niveau te tillen. Hierbij is gesproken over een klein lab om zelf 
de koffie te kunnen testen op de ‘cup-taste’. Dit betekent dat 
de coöperatie zelfstandig de kwaliteit van de koffie zou kunnen 
vaststellen, maar ook zelf goed kan proeven waarom de koffie zo 
geliefd is bij de kopers in Europa. 
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Met lokale partnerorganisatie SAO (Share An Oppor-
tunity) Uganda werkte Red een Kind 7 jaar lang in het 
Oegandese Bukedea. We focusten op de rechten van 
kinderen, een beter inkomen voor jongeren en het 
verhogen van gezinsinkomens. 2017 stond in het teken 
van de afronding van het programma in Bukedea. 
De dorpsbewoners kregen handvatten om zélf hun 
ontwikkeling verder te sturen. 

Enorme verandering
Tijdens de afsluitende ceremonie was goed te zien 
hoeveel levens er door het programma zijn veranderd. 
Kinderen vertelden dat ze meer weten over hun  
rechten en hoe ze hier voor op kunnen komen. 
Door vaktrainingen zijn de inkomens van jongeren 
verhoogd. Afgelopen jaar werden jongeren gelinkt aan 
organisaties die microkredieten verstrekken en 2 
jeugdgroepen ontvingen al een lening. De inkomens 
van gezinnen zijn verbeterd, onder andere door  

commerciële landbouw. De zelfhulpgroepen hebben 
een enorme verandering in de dorpsgemeenschap 
gebracht. Louis, een lid van een van de  
zelfhulpgroepen, vertelt: 

“In mijn zelfhulpgroep heb ik geleerd 
hoe ik de armoede het hoofd kan  
bieden. Ook nu het project stopt,  

zal dat blijven bestaan. De kennis en 
training die we kregen, kan niemand 

ons afnemen!” 

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. We helpen gezinnen met het verhogen 
van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen zij 
hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Mede dankzij de steun van 
Stichting Wees een Kans konden we in 2017 aan de slag in een nieuw 
gebied: Abim in Oeganda.

Red een Kind 

verandert levens van arme 
gezinnen in Oeganda
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Van armoede naar vaardigheden 
die geld opleveren
In 2014 volgde Bernard (toen 25 jaar) uit Bukedea een 
vaktraining in het repareren van radio’s, telefoons en tv’s. 
Hij ging aan de slag in zijn eigen reparatieshop. Hij vertelt 
wat hij in de afgelopen jaren bereikt heeft: 

“Voordat ik aan de vaktraining begon, was 

ik arm. Ik was gestopt met school omdat er 

geen geld voor was en niemand me ernaar-

toe bracht. Tot SAO in ons dorp aan de slag 

ging en mij een kans gaf. Ik heb veel kennis 

opgedaan en heb een inkomen waarmee ik 

voor mijn vrouw en 2 kinderen kan zorgen; 

ik ben nu een échte man! 

Mijn leven verandert en ik ben trots dat ik 

geld kan sparen om dingen voor mijn gezin 

te kopen en dat we dagelijks een gezonde 

maaltijd hebben. 4 jaar geleden had ik 1 

geit, nu heb ik er 3 en ook 2 varkens en 10 

kippen. De vaardigheden die ik heb geleerd, 

geven me het zelfvertrouwen dat mijn gezin 

en ik een goede toekomst zullen hebben.”

Nieuw project in Abim
De dorpsgemeenschap in Bukedea werkt nu 
zelfstandig verder aan hun toekomst en Red 
een Kind kon – met steun van Stichting Wees 
een Kans – vorig jaar aan de slag in een nieuw 
gebied: Abim, in het noordoosten van 
Oeganda. Samen met SAO werken we hier 
aan het verbeteren van de gezondheidszorg 
en hygiëne. Ook zetten we zelfhulpgroepen 
op om de productie van voedsel te vergroten, 
werken we aan beter onderwijs en besteden 
we aandacht aan de allerjongste kinderen. 

We zijn erg blij met de 
samenwerking met Stichting 

Wees een Kans. Het is fijn dat 
we altijd open kunnen zijn; zo 
moeten we soms ook vertellen 
over zaken die minder goed 
gingen dan verwacht of zelfs 

verkeerd liepen. 
Als organisatie moet je 

transparant zijn. 
Stichting Wees een Kans 

waardeert die openheid altijd 
en wij waarderen het dat we 

alles kunnen vertellen.
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De provincie Karamoja in het noorden van Oeganda 
worstelt met armoede en klimaatverandering. 
Hier zetten we ons, samen met ADP, in voor structurele 
verandering. We verbinden hiervoor 3 eerder uitge-
voerde projecten met elkaar: voedselzekerheid, 
economische ontwikkeling en vakonderwijs. 
Boeren die willen meedoen, zowel mannen als 
vrouwen, krijgen een training om – naast hun huidige 
inkomstenbron – honing en/of sorghum te gaan 
produceren. Dit product en gewas hebben we 
geselecteerd vanwege hun populariteit op de markt en 
hun veerkracht in extreme weersomstandigheden. 

Klimaatvriendelijk boeren
Tijdens de trainingen leren boeren om klimaatvriende-
lijk met de grond en het water om te gaan en vrucht-

bomen te planten. Deze bomen bieden een bron 
van nectar voor de bijen en tegelijkertijd een extra 
inkomstenbron. Tot slot worden boeren gestimuleerd 
zich aan te sluiten bij boerengroepen die gezamen-
lijk sparen. Zo kunnen ze samen financiële schokken 
opvangen en kleine investeringen doen. Jongeren 
krijgen concrete vaktrainingen die zijn gelinkt aan het 
project, waarna ze support krijgen bij het vinden van 
werk.

Sparen en investeren
Door boeren en jongeren te trainen en te verbinden 
aan elkaar en de markt, kunnen ze elkaar versterken. 
Concreet kan deze verbinding betekenen dat een 
jongeman op een vaktraining leert bijenkasten te 
maken, die hij vervolgens verkoopt. Een boer heeft op 

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, 
streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend 
Koninkrijk. Woord en Daad verbindt mensen wereldwijd, samen 
met lokale partners en actoren uit relevante sectoren. Zo willen 
we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een 
menswaardig bestaan voor armen en rijken. Ook scheppen we hoop 
en kansen om armoede te overstijgen en duurzame verandering 
mogelijk te maken.

Woord en Daad werkt 
aan gebiedsontwikkeling 
in Oeganda

de training van ADP geleerd hoe hij bijen kan houden. 
Doordat hij lid is van een spaargroep kan hij een  
bijenkast kopen. En omdat de boerengroep een contract 
heeft gesloten met een bedrijf, kan alle honing  
gezamenlijk en voor een goede prijs worden verkocht. 
Zo willen we 3.000 mensen handvatten geven om hun 
productie uit te breiden en hun inkomen te verhogen. 
Zodat ze in staat zijn om te sparen en investeren in plaats 
van alleen te overleven. De kracht van dit project zit in de 
verbinding tussen verschillende sectoren en de  
langdurige investering. We werken niet aan een beperkt 
project, maar we verbinden interventies die elkaar 
kunnen versterken en werken sectorbreed om echt een 
verschil te kunnen maken.  

We zijn dankbaar voor de trouwe  
en betrokken steun van Wees een Kans. 
Het is mooi dat deze stichting zich 
voor lange tijd aan de regio en het 
project verbindt om zo de impact te 

kunnen zien en echt betrokken  
te kunnen zijn. 

De resultaten
Met steun van Stichting Wees een Kans hebben we 
in 2017 de volgende resultaten geboekt: 

•  1.406 boeren zijn getraind in sorghumproductie en 
ontvingen 4 kg zaad om het geleerde in de praktijk te 
brengen;

•  1.406 boeren zijn georganiseerd in boerengroepen, 
waarin zij samenwerken en samen sparen om  
investeringen te kunnen doen;

• 300 boeren zijn getraind in honingproductie;

•  28 jongeren zijn getraind in het maken van bijenkasten, 
zij hebben er 900 op de markt gebracht;

•  1.406 boeren hebben fruitbomen geplant, als extra bron 
van inkomsten en bron van nectar en stuifmeel voor de 
bijen;

•                88 jongeren hebben succesvol een praktische  
vaktraining afgerond en een ondernemerschapstraining 
gevolgd. 52 jongeren hebben binnen 2 maanden een 
eigen bedrijfje opgezet;

•    het Bee Diverse Matching Fund is opgezet, waaruit  
partnerschappen financiering kunnen krijgen voor 
investeringen of opschalingen in de honingketen. 
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We werken nauw samen met lokale en 
internationale organisaties. Zonder te kijken 
naar geloof, ras of politieke voorkeur pakken 
wij de hoofdoorzaken van armoede aan. Na 
een vastgestelde periode waarin we samen 
optrekken, verlaten wij het gebied. Omdat 
we weten en geloven dat ze het dan zonder 
ons kunnen, op eigen kracht. Het werkt: 
wereldwijd hebben we de levens van 200 
miljoen kwetsbare kinderen blijvend veran-
derd. Iedere 60 seconden krijgt een gezin 
water, wordt een hongerig kind gevoed en 
krijgt een gezin de middelen om armoede 
voorgoed te verslaan. Onze wens voor ieder 
kind: een leven dat helemaal tot bloei komt.
Ons gebed voor ieder hart: de wil om dit 
waar te maken. 

Kansen in Tanzania
Eén van de gebieden waar we werken 
is Isanga, Tanzania. Hier zorgen we dat 
kinderen goed onderwijs krijgen en naar een 
goede dokter kunnen. Daarnaast werken 
we aan economische ontwikkeling, duur-
zame landbouw én toegang tot water- en 
sanitaire voorzieningen. We willen de stem 
van kinderen zélf horen en we willen dat zij 
veilig zijn. Daarom maken we ons daar in 
dit project ook sterk voor, door hen erbij te 
betrekken en te beschermen.

World Vision gelooft dat ieder mens, ieder kind, krachtig 
is. Omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat iemand 
geen kansen krijgt. Daarom zijn we erg dankbaar voor de 
samenwerking met Stichting Wees een Kans. Hierdoor 
kunnen we die kansen ook echt geven, en zien we de 
kracht van mensen naar boven komen. Zo zijn we in staat 
om verandering te brengen in de levens van kwetsbare 
kinderen. 

Ieder kind 
verdient een kans. 
World Vision geeft die
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Samenwerking
We zijn dankbaar dat Stichting Wees een Kans al sinds 2012 bij het projectgebied 
Isanga betrokken is. Met een bijdrage van €75.000 in 2017 hebben zij de levens van 
duizenden kinderen in Isanga blijvend veranderd. We noemen graag enkele voor-
beelden van wat we in 2017 hebben kunnen doen.

•  Meer kinderen kunnen naar school, door de bouw van 3 nieuwe klaslokalen (bij 2 
verschillende scholen). 

• 80 tienermeisjes volgen nu een middelbare schoolopleiding. 

•  4.220 families zijn in 2017 geregistreerd voor de ziektekostenverzekering die is 
opgezet in samenwerking met het Maswa District Gezondheidscentrum. Tegen 
geringe betaling staan ze nu niet met lege handen als er iets gebeurt, maar 
kunnen ze in de kliniek de gezondheidszorg ontvangen die ze nodig hebben.

•  Het totaal aantal kinderen met toegang tot sanitaire voorzieningen bij scholen is 
toegenomen van 1.1811 in 2016 tot 1.3301 in 2017. 

•  Er zijn 27 nieuwe spaargroepen opgezet met in totaal 534 leden. Hierdoor kregen 
257 van de meest kwetsbare kinderen toegang tot essentiële schoolmaterialen. 

•  80 jongeren hebben een vakopleiding gevolgd, met bijbehorende cursus over het 
belang van boekhouden. 14 jongeren zijn als gevolg daarvan een eigen bedrijfje 
begonnen, zoals een restaurant of een groentewinkel. 

•  We hebben 100 bijenkorven uitgedeeld aan lokale vrouwen van een ‘business-
group’ met begeleiding. De honing is van zulke goede kwaliteit dat wordt onder-
zocht of deze ook geëxporteerd kan worden.

•  500 van de meest kwetsbare kinderen hebben nu een identiteit omdat ze een 
geboortecertificaat van ons ontvingen. Hierdoor kunnen ze naar school en 
hebben ze toegang tot gezondheidszorg.
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Onze visie is eenvoudig maar ambitieus: in 2025 willen 
we – samen met onze partners wereldwijd – in iedere 
levende taal waarin dat nog nodig is een goedlopend 
Bijbelvertaalproject hebben gestart. Hiermee geven we 
invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) 
om alle volken tot zijn leerlingen te maken. 
Onze veldwerkers zijn gericht op taalkundig 
onderzoek, Bijbelvertaling en het stimuleren van het 
gebruik van de Bijbel. 

Les in de moedertaal
Ook zorgen we voor alfabetisering en moedertaalon-
derwijs. Hierbij krijgen kinderen en volwassenen les 
in hun eigen taal; de taal die zij thuis spreken. Dit 
betekent voor kinderen dat zij grotere kans hebben om 
de basisschool af te maken en door te stromen naar 

het vervolgonderwijs. Wanneer kinderen les krijgen in 
een andere taal dan hun eigen moedertaal, dan zie je 
dat de schooluitval zeer hoog is.

Het project
De overheid van Ethiopië werkt hard om de toegang 
tot – en de kwaliteit van – het onderwijs en de 
gezondheidszorg te verbeteren. Belangrijk,
 omdat ongeveer 30% van de bevolking onder de 
armoedegrens leeft. Er zijn nog steeds groepen die 
extra ondersteuning nodig hebben, zoals de Chara en 
Mursi. Doordat zij erg geïsoleerd leven, bereiken de 
inspanningen van de overheid hen nauwelijks en 
hebben zij slechts zeer beperkt toegang tot onderwijs 
en gezondheidszorg. 

De Bijbel is één van de oudste en populairste boeken uit de 
geschiedenis. Wycliffe Bijbelvertalers gelooft dat wereldwijd harten en 
levens vernieuwd worden door de Bijbel, Gods woord. Maar bijna 1.700 
taalgroepen wachten nog op een Bijbel in hun eigen taal: 
dit zijn miljoenen mannen, vrouwen en kinderen. Iedereen toegang 
geven tot een Bijbel in zijn eigen taal is ons doel. Mede dankzij de 
steun van Stichting Wees een Kans kunnen we dit bereiken. 

Wycliffe Bijbelvertalers zorgt voor 
Gods woord in elke taal, 
moedertaalonderwijs en 
alfabetisering 
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Alfabetiseringsprogramma
Onze partner Wycliffe Ethiopië heeft goede contacten ter plekke en 
is op 1 oktober 2016 in beide talen een Bijbelvertaalproject gestart, 
met ondersteuning van Wycliffe Nederland. Ook is in januari 2018 
een driejarig alfabetiseringsprogramma van start gegaan. Zo kunnen 
Chara- en Mursi-kinderen in hun eigen taal leren lezen en schrijven 
en met meer succes hun school afronden. Ook volwassenen draaien 
mee in de alfabetiseringsklassen. Hierdoor kunnen zij beter  
economische activiteiten ontplooien, hun kinderen helpen als ze naar 
school gaan en het goede nieuws van Jezus Christus lezen in de taal 
van hun hart. 

Gezondheidsvoorlichting
Daarnaast wil een lokale gezondheidsorganisatie graag gebruik 
maken van de kennis van Wycliffe Ethiopië om de kwaliteit van de 
gezondheidszorg te verbeteren. Zij zetten in op zorg voor moeder en 
kind rondom de zwangerschap. Dit is erg belangrijk, omdat de sterfte 
onder moeders en hun pasgeboren kinderen in Ethiopië onveranderd 
hoog is vanwege het ontbreken van goede medische zorg. Diverse 
keren per jaar zal een aantal weken voorlichting gegeven worden in 
de lokale klinieken. Preventie helpt! We zijn dan ook erg blij met dit 
initiatief en de rol die Wycliffe hierin zal spelen: het vertalen van het 
voorlichtingsmateriaal, het leggen van contacten met de klinieken en 
het stimuleren van de gezondheidswerkers om aan de  
voorlichtingsactiviteiten deel te nemen. 

Samen met Stichting Wees een Kans 
delen we het verlangen om onze naasten 
in nood levensvreugde en een hoopvolle 
toekomst te geven. We zijn God dankbaar 
dat we hierin samen met Stichting Wees 
een Kans mogen optrekken en de toekomst 

voor maar liefst 1.800 kinderen en  
volwassenen kunnen verbeteren.
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Zeewolde, juni 2017

Foto voorzijde: World Vision

Vormgeving: V1 Communicatie, Ermelo

S T I C H T I N G  W E E S  E E N  K A N S

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. 


