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Voorwoord
Stichting Wees een Kans is sinds 2006 actief en ondersteunt
voornamelijk projecten in Oost-Afrika. Daarnaast steunen we
een aantal projecten in Nederland en andere delen van de wereld,                                
maar hier ligt niet onze focus. Alle projecten dienen te vallen binnen
de doelstelling van onze stichting. In dit jaarverslag vindt u een
overzicht van de activiteiten, donaties en aanpak van Stichting Wees
een Kans in het jaar 2019. Ook vindt u vanaf pagina 52 een beknopt 
bestuurs- en financieel verslag van 2019.

Doel van Stichting Wees een Kans
Stichting Wees een Kans wil het leven van duizenden 
hulpbehoevende mensen positief beïnvloeden, zodat 
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
We willen kansen bieden aan kansarmen, met als doel: 
duurzame armoedebestrijding en het verschaffen 
van levensvreugde. Hiervoor hebben we drie 
zogenoemde focuslanden gekozen: Ethiopië, Tanzania 
en Oeganda. In deze landen bieden we ondersteuning 
met de achterliggende waarden: liefde, respect en 
vertrouwen.

Onze strategie
De afgelopen jaren is veel nagedacht over de 
conceptuele aanpak voor het doen van donaties. 

Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de donaties, 
gericht en met zoveel mogelijk impact, aangewend 
worden om uiteindelijk kansarmen een toekomst 
te bieden. In de eerste jaren hebben we veel 
samengewerkt met gerenommeerde stichtingen 
die ervaring hebben in het werkveld. Momenteel 
verleggen we onze aandacht meer en meer naar 
het rechtstreeks ondersteunen van projecten in de 
focuslanden. Het bestuur van Stichting Wees een 
Kans is ervan overtuigd geraakt dat een integrale 
gebiedsaanpak een voorwaarde is voor duurzame 
ontwikkeling. Hierbij gebruiken we een model dat 
uitgaat van vier pijlers: Voeding, liefde & onderdak, 
Basisvoorzieningen, Educatie en Economie. Deze 
pijlers moeten in specifieke geografische gebieden 
parallel worden ontwikkeld om kansarmen blijvend 
een goede toekomst te bieden.

Tot slot is het bij het selecteren en ondersteunen van 
projecten van groot belang om vanaf het begin al te 
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benadrukken dat de ondersteuning in de 
toekomst weer beëindigd wordt. Tegen 
die tijd zullen de mensen in het gebied in 
staat moeten zijn om de in gang gezette 
ontwikkeling zelf voort te zetten.

Ontwikkelingen in 
de afgelopen jaren
Sinds 2006 is het beleid van onze stichting 
stapsgewijs doorontwikkeld. Vrij snel 
hebben we focus aangebracht in de 
geografische spreiding van de projecten. 
Verder hebben we een bewuste keuze 
gemaakt om veel te leren van andere 
goede-doelen-organisaties. Onze focus ligt 
nu op het ontwikkelen van communities in 
Ethiopië, Oeganda en Tanzania. Inmiddels 
zijn we ook gegroeid in het denken over 
een conceptuele aanpak. We vertelden al 
eerder over Greening for Life. We wilden 
deze aanpak verder stimuleren, omdat we 
overtuigd waren dat dit veel voor kansarmen 
zou kunnen betekenen. Helaas zijn we met 
de bedenker van het concept niet tot een 
oplossing gekomen om dit verder voort te 
zetten en hebben we in 2019 besloten dat 
dit concept niet meer door ons uitgerold 
gaat worden. Vanaf de start van Stichting 
Wees een Kans in 2006 is het al onze 
wens geweest om tot een onderscheidend 
concept te komen. Als bestuur hopen we nu 
een andere aanpak verder te kunnen laten 
groeien, om op deze manier het leven van 
vele kansarmen te laten opbloeien. In 2020 
en 2021 zullen we proberen een concept 
verder te ontwikkelen en dit langzaam te 
implementeren. 

Onze uiteindelijke visie blijft: grootschalig 
investeren in projecten en organisaties die 
gericht zijn op economische ontwikkeling. 
Met als doel, zoals genoemd: het bieden van 
kansen aan vele kansarmen.

Olievlekwerking
Het bestuur streeft ernaar om ook andere 
organisaties en personen enthousiast te 
maken voor duurzaam ontwikkelingswerk 
en is bereid fondsen ter beschikking te 
stellen om dit te realiseren.

Overzicht projecten en donaties
In dit verslag vindt u een overzicht van 
de resultaten die in 2019 zijn bereikt met 
behulp van de donaties van Stichting Wees 
een Kans. We geven ook dit jaar een aantal 
goede-doelen-stichtingen, waarmee we in 
2019 hebben samengewerkt, de gelegenheid 
om iets te vertellen over zichzelf en wat zij 
met de donatie van Stichting Wees een Kans 
hebben kunnen realiseren.

De stichtingen die op deze wijze aan dit 
jaarverslag hebben meegewerkt, willen we 
hiervoor hartelijk bedanken. Daarnaast willen 
we alle gesteunde stichtingen bedanken voor 
al hun 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 geeft 

kinderen in Tanzania een
beter toekomstperspectief
World Vision gelooft dat ieder mens, ieder kind, waardevol en krachtig 
is. Soms zorgen de omstandigheden ervoor dat iemand geen kansen 
krijgt om tot bloei te komen. Daarom zijn we erg dankbaar voor de 
samenwerking met Stichting Wees een Kans. Hierdoor konden we 
de levens van duizenden kinderen in Tanzania blijvend veranderen. 
Zij hebben nu een kans op een betere toekomst. Een kans die ze met 
beide handen aangrijpen! 

Samen met andere organisaties, overheden en lokale 
en religieuze leiders verlenen we noodhulp. Daarnaast 
werken we samen aan duurzame ontwikkeling en 
komen we op voor gelijkheid. Met als doel: ervoor 
zorgen dat ieder mens ter wereld toegang heeft tot 
gezondheidszorg, schoon drinkwater en voldoende 
voedsel. Daarnaast zorgen we dat kinderen naar 
school kunnen gaan, in zichzelf geloven en opgroeien 
in een veilige omgeving. Hierdoor krijgen kinderen 
niet alleen meer kennis, maar ook vertrouwen: 
belangrijke zaken waarmee zij zelf verder kunnen 
bouwen aan hun toekomst. 

Hulp in Isanga, Tanzania  
Ook afgelopen jaar hebben we ondersteuning 
geboden in Isanga, in het noordwesten van Tanzania. 
Hier leven vrijwel alle mensen van de opbrengsten 

van stukjes land, maar door beperkte gewaskennis, 
aanhoudende droogte en geen toegang tot markten 
zijn de opbrengsten laag. Armoede en ondervoeding 
blijven een grote zorg.
Wij zijn dan ook heel blij dat Stichting Wees een Kans 
ook in 2019 actief betrokken was en ons werk opnieuw 
heeft gesteund. Door onze samenwerking dragen 
we bij aan onze gezamenlijke doelen: duurzame 
armoedebestrijding en het teweegbrengen van 
positieve en structurele verandering in het leven van 
kinderen, hun gezinnen en de bredere gemeenschap. 

Onze resultaten in 2019
Mede dankzij de schitterende bijdrage van 100.000 
euro van Stichting Wees een Kans konden we in 
2019 waardevolle en levensveranderende activiteiten 
uitvoeren. Een greep uit de resultaten:

7
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* Er zijn 51 nieuwe spaargroepen opgezet met 
 in totaal 921 nieuwe leden. De extra inkomsten 
 bedragen in totaal $28.681, gegenereerd 
 door de leden van de nieuwe spaargroepen. Zij 
 volgden cursussen om meer gewasopbrengsten 
 te genereren door een betere kwaliteit van de 
 producten aan te bieden.
* 40 boeren woonden een training bij over het 
 belang van irrigatiesystemen voor het 
 besproeien van akkers in het droge seizoen. 
 Deze training heeft geresulteerd in 11 
 nieuwe ‘waterpannen’. Dit zijn lokaal gegraven 
 waterreservoirs waarin regenwater opgevangen 
 wordt. Boeren zijn hierdoor in staat een grotere 
 oogst zoete aardappelen te verkrijgen en hun 
 kinderen een gevarieerde maaltijd te geven. 
 Zoete aardappelen bevatten carotine en 
 vitamine A: belangrijke voedingsstoffen die 
 kinderen nodig hebben. 
* Er is een fabriek opgezet waar zoete aardappelen 
 worden verwerkt tot poeder. 
* Er is een nieuwe kliniek gebouwd en geopend. 
 De inwoners zijn hier erg blij mee, want ze 
 hebben nu veel sneller toegang tot zorg. 
 Voorheen moesten sommige inwoners erg ver 
 lopen voor de meest nabijgelegen kliniek.
* 5.660 inwoners van 10 dorpen zijn aangesloten 
 bij een ‘gemeenschapszorg-verzekering’. 
 Dankzij dit initiatief krijgen kinderen, na een 
 minimale financiële bijdrage, toegang tot basale 
 gezondheidszorg.
* 1.032 kinderen van kwetsbare ouders ontvingen 
 gratis een gezondheidskaart. Hierdoor 
 krijgt deze kwetsbare groep direct toegang 
 tot bijvoorbeeld vaccinaties en eerste hulp bij 
 gezondheidsklachten. 
* 620 kinderen ontvingen een geboortebewijs. 
 Ze hebben nu een identiteit en zijn hierdoor 
 beter beschermd. 

* In één van de dorpen is een grootschalig 
 waterproject uitgevoerd in samenwerking 
 met de lokale overheid. Deze installatie met 5 
 waterpunten kan in totaal 12.300 liter water 
 per uur oppompen. De waterleidingen bereiken 
 ook een lagere en middelbare school. Dit project 
 geeft in totaal 4.320 mensen toegang tot water 
 voor huishoudelijk gebruik of irrigatie. 
* Kinderen van basisscholen hebben hygiëne op 
 scholen gepromoot, zo dringen we ziekte onder 
 kinderen terug.

Met als doel: ervoor 
zorgen dat ieder mens ter 
wereld toegang heeft tot 
gezondheidszorg, schoon 
drinkwater en voldoende 
voedsel.

98
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Leraren in arme Afrikaanse landen worden niet 
opgeleid in de didactische vaardigheden die nodig 
zijn om sport- en spelactiviteiten te begeleiden. De 
kennis over de positieve impact van fysieke activiteit op 
de ontwikkeling van kinderen ontbreekt, materialen 
zijn te duur en fysieke ontwikkeling wordt niet als 
een prioriteit beschouwd. Een gemiste kans, want 
betekenisvol onderwijs is meer dan alleen maar goed 
zijn in rekenen of taal. 
Sport en spel inspireert! Door te sporten en te spelen 
kunnen kinderen beter omgaan met de uitdagingen 
waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden, zoals 
geweld, kinderarbeid, tienerzwangerschappen, 
kindhuwelijken, gebrek aan hygiëne en 

genderongelijkheid. Sport en spel maakt school 
aantrekkelijker: deze activiteiten motiveren kinderen 
om naar school te komen en op school te blijven. 

Onze ondersteuning
Join for Joy helpt basisscholen bij het opzetten van 
een sport- en spelprogramma. We trainen lokale 
basisschoolleraren en stellen materialen beschikbaar. 
Ook lobbyen we op lokaal niveau voor meer aandacht 
voor sport op school en bezoeken we maandelijks 
de scholen ter ondersteuning. Ten slotte organiseren 
we sporttoernooien waar we de hele gemeenschap 
voor uitnodigen. We focussen specifiek op publieke 
basisscholen. De basisschool is een constante en 

11

Join for Joy gebruikt de kracht

van plezier om kinderlevens 
te veranderen
Op het platteland van lage inkomenslanden in (Oost-)Afrika is 
vaak weinig aandacht voor sport en spel op school. Join for Joy 
ondersteunt basisscholen bij het opzetten van een structureel, 
inclusief en leuk sport- en spelprogramma om spelenderwijs leren op 
school te stimuleren. Dankzij de financiële steun van Stichting Wees 
een Kans konden in 2019 vier basisscholen in Oeganda een start 
maken met dit leerzame programma. 

10
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betrouwbare factor in het leven van kinderen. Op 
school leren kinderen de kennis en vaardigheden die 
ze later nodig hebben. Ook leren ze hoe ze deze zelf 
moeten bijhouden. Zo worden ze steeds competenter. 
Kinderen brengen veel van hun tijd op school door. 
Naast het gezin en de gemeenschap vormt de school 
dan ook een belangrijk aspect van hun leefomgeving. 
Daarom investeren we in de capaciteitsopbouw van 
scholen.

Ondersteuning Wees een Kans
Stichting Wees een Kans steunt zes basisscholen 
in Kabale, een rurale regio in het zuidwesten van 
Oeganda. Twee basisscholen zijn in 2018 begonnen 
met het sport- en spelprogramma, dat twee tot drie 
jaar duurt. Dankzij de financiële steun van Wees een 
Kans konden in 2019 vier nieuwe basisscholen een 
mooie start maken met het Join for Joy-programma. 
Hierdoor kunnen ruim 3.900 kinderen drie tot vijf 
keer per week sporten en spelen op school. Ook leren 
zij – door de specifieke spelactiviteiten die gericht 
zijn op het bespreekbaar maken van sociale thema’s 
– hoe ze elkaars grenzen kunnen respecteren, samen 
kunnen werken en zichzelf kunnen beschermen tegen 
veelvoorkomende ziektes zoals hiv/aids en malaria. 

De resultaten
Inmiddels heeft ons programma het volgende 
opgeleverd:
* 54.600 spelende kinderen; 
* meer dan 336 getrainde leerkrachten;
* meer dan 84 scholen in training.

En sinds de implementatie van het sport- en 
spelprogramma op de scholen zijn de volgende 
resultaten vastgesteld:
* minder uitval van leerlingen;
* weerbare meisjes en jongens;
* ontwikkelde talenten;
* energieke kinderen;
* meer concentratie in de klas;
* bewustwording van sociale thema’s.

Duurzame impact in Kabale
Join for Joy gelooft in duurzame groei met een sterke 
lokale verankering. Dat betekent dat we elk jaar 
meer investeren in kennisoverdracht van trainer naar 
leraar. Leraren nemen, sinds de implementatie, een 
centrale rol in bij de uitvoering van het sport- en 
spelprogramma. Zij worden ondersteund met de 
expertise, materialen en support van onze lokale 
sport- en spelcoördinatoren & de fondsen-wervende 
activiteiten plus programmaontwikkeling vanuit 
het hoofdkantoor in Amsterdam. Zo kunnen zij de 
verandering die we nastreven, teweegbrengen: een 
curriculum voor publieke basisscholen waar – naast 
het onderwijs in cognitieve vaardigheden – ook ruimte 
is voor bredere talentontwikkeling, fysiek en emotio-
neel, door middel van sport en spel.

Sport en spel 
inspireert! Door te 
sporten en te spelen 

kunnen kinderen 
beter omgaan met 

de uitdagingen waar 
zij dagelijks mee 

geconfronteerd worden.

13
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Met steun van Wees een Kans konden we in 2019 
een project uitvoeren in een van de armste gebieden 
van Ethiopië; de regio Benshangul-Gumuz. Hier 
kunnen we kinderen uit de meest achtergestelde 
dorpsgemeenschappen naar school laten gaan en 
goed onderwijs bieden. Een van de belangrijkste 
uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd, 
is de extreme armoede van met name gezinnen uit 
Gumuz-gemeenschappen. De kinderen hebben de 
minste kansen om naar school te gaan. Gaan ze al 
naar school, dan vallen ze uit of blijven zitten, ook 
omdat ze een lokale taal spreken en moeilijk mee 
kunnen komen op scholen waar les wordt gegeven in 

De ontwikkelingsorganisatie VSO maakt zich sterk voor de rechten 
van mensen die het meest worden buitengesloten, zoals meisjes, 
kinderen van etnische minderheden en kinderen met een beperking. 
We werken in de armste gebieden, meestal ver van de hoofdstad, 
waar ondersteuning het meest nodig is. Zo zorgen we – met hulp van 
Stichting Wees een Kans – dat kinderen uit de meest arme buurten 
naar (de kleuter)school kunnen en de nationale taal leren.

Arme kinderen kunnen naar school 
dankzij de hulp – en het 
geitenproject– van VSO

de nationale spreektaal. Daarom hebben we gezorgd 
voor kleuteronderwijs op verschillende scholen, waar 
deze kinderen spelenderwijs de voertaal leren. 

Geiten voor de armste families
Om meer kinderen naar school te kunnen laten 
gaan, heeft VSO Ethiopië een deelproject opgestart: 
‘Geef een geit om de armste kinderen naar school te 
brengen in Ethiopië’. VSO ondersteunde dit project. 
Dankzij de bijdrage van Stichting Wees een Kans 
kregen tweehonderd families van de armste kinderen 
ondersteuning: er werden inkomstengenererende 
activiteiten georganiseerd en er werd directe hulp 
gegeven. Zo zijn zeshonderd geiten verdeeld over 
tweehonderd families; elke familie ontving drie geiten. Er 
is onderwijsmateriaal gekocht en verdeeld onder de 466 
kinderen van deze families. Ook kregen de gezinnen 
trainingen die waren gericht op het grootbrengen, 
beheren en fokken van geiten, het bereiden van voedsel 
voor de geiten, gezondheidszorg en management. Zo 
leerden de families welke soorten planten ze kunnen 
gebruiken als extra voedsel voor de geiten en hoe vaak ze 
de geiten kunnen voeren. Daarnaast leerden ze letten op 
symptomen wanneer geiten ziek zijn, werden vaccinaties 
verstrekt door dierenartsen en kwam het belang van het 
opzij zetten van inkomsten aan bod. Bovendien werden 
de ouders bewust gemaakt van het belang van school, 
dagelijkse voeding en kleding voor hun kinderen. 

Etnisch geweld 
In april 2019 braken in de regio etnische onlusten 
uit. De gezinnen hadden toen al training, 
onderwijsmateriaal en geiten gekregen en hokken 
gebouwd. Omdat deze onlusten zich vooral 
voordeden in de regio waar onze Gumuz-families 
wonen, hebben we sindsdien de ontwikkelingen 
alleen op afstand kunnen monitoren. 
Toch komen er duurzaam positieve berichten binnen 
van de betreffende schooldirecteuren. Zij vertellen 
dat de families nog altijd profiteren van de geiten, 
ondanks het conflict in het gebied. Sommige gezinnen 
hebben hun geiten moeten verkopen wegens de 
actuele crisis, maar bij andere families zijn er nieuwe 
geitjes geboren en loopt het goed.

14
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Boeren leren markt-
gericht ondernemen 
met hulp van Tear, 
PAG en TEDDO

Een organisatie met 
een passie voor God 
en mensen, die gelooft 
in de kracht van de 
lokale kerk in de strijd 
tegen armoede en 
onrecht. Dat is PAG. 
Als samenwerkende 
partner Tear willen 
we bij kerken passie 
losmaken om integraal 
kerk te zijn, door 
agrarische initiatieven 
te ontplooien tegen 
armoede. Samen kunnen 
we mensenlevens 
veranderen.  Dankzij de 
hulp van Stichting Wees 
een Kans helpen we vele 
boeren in Oost-Oeganda 
met het verbeteren van 
de voedselzekerheid en 
het huishoudinkomen.

16
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Tear waardeert de samenwerking met Wees 
een Kans; door de support zijn we in staat om 
structureel waardevolle agri-businessprogramma’s 
te steunen. Dit doen we via onze partner PAG 
en sinds eind 2019 ook via onze nieuwe partner 
TEDDO. Deze organisatie is ook actief in Oost-
Oeganda; in het gebied Kaberamaido waar 
ondernemende boeren kansen zien in de teelt van 
sesam. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat 
Wees een Kans heeft in ons en onze partners. 

Resultaten 2019
Het eerste deel van het afgelopen landbouwseizoen 
werd gekenmerkt door regelmatige regenval, 
waardoor de boeren in Oost-Oeganda goed konden 
oogsten. Helaas werd dit gevolgd door een stevige 
droogte. Gelukkig hebben de boeren van PAG hier 
goed op geanticipeerd door gewassen te verbouwen 
die resistent zijn tegen de droogte, zoals cowpeas 
(erwten van kousenband). Zo wisten ze toch een 
goede oogst te verkrijgen. De boeren waren zelfs 

in staat een deel van de totale oogst (van vijftien 
ton) voor een goede marktprijs te verkopen aan de 
East-African Seed Company: voor 2.500 Oegandese 
shilling (circa 65 eurocent) per kilo in plaats van de 
gangbare 1.800 Oegandese shilling per kilo. Ook 
experimenteren ondernemende boeren met nieuwe 
marktgewassen om hun inkomsten te vergroten, zoals 
‘health food’ chiazaden.

Nieuw werkdistrict 
We waren al actief in het district Serere. Sinds 2019 
werken we ook in het Kamuli-district. Hier is een sterke 
band tussen de lokale kerk en de gemeenschap. Er 
zijn twaalf nieuwe boerengroepen gevormd, van elk 
circa vijftig leden. De eerste boeren(zelfhulp)groepen 
in Kamuli ontstonden door het initiatief van de lokale 
kerken. De eerste trainingen voor tweehonderd 
boeren hadden als thema ramppreventie/
rampenreductie, om de impact van nieuwe 
droogteperiodes te verminderen. In de eerste helft 
van 2019 heeft in Kamuli veel overleg en afstemming 

plaatsgevonden over de bouw van een coöperatieve 
opslagschuur en ontmoetingsruimte voor de boeren. 
De PAG-kerk heeft land beschikbaar gesteld voor de 
schuur, die in augustus is afgebouwd en in gebruik 
genomen. De schuur is voorzien van bijpassende 
verwerkingsapparatuur, zoals een maismolen die 
wordt aangedreven door een elektromotor (er is een 
eenvoudig elektriciteitsnet in Kamuli). 

Impact en toekomst
Er vindt een mentaliteitsverandering plaats: de 
armoedespiraal wordt doorbroken doordat de 
deelnemers hun eigen hulpbronnen en talenten 
(beter) gaan inzetten: boeren gaan ondernemen 
en benutten hun kansen. Ze krijgen het advies om 
te blijven experimenteren met nieuwe, high-value, 
gewassen zoals chiazaden, Spaanse pepers, gember, 
knoflook en citrus. Deze gewassen kunnen financieel 
gezien (veel) meer opbrengen per oppervlakte. Met 
de verhoogde toezegging van € 75.000 van Stichting 

Wees een Kans voor het komende landbouwseizoen, 
gaat PAG het programma versterken onder 
zeshonderd boeren/huishoudens in Kamuli. Daarnaast 
gaat onze partner TEDDO van start met een sesam-
agri-businessprogramma in het district Kaberamaido.  

Het budget
Het budget kent een boekjaar van juli 2018 tot juni 
2019 en vervolgens van juli 2019 tot juni 2020. In 2019 
steunde Wees een Kans met een totale toekenning van 
€ 75.000 de agri-businessprogramma’s van PAG 
(€ 16.173 netto / € 20.000 bruto) en TEDDO (een 
bruto bedrag van € 55.000). In het bruto bedrag (circa 
10% van het totaal) is monitoring, kwaliteitsbewaking 
en expertise van Tear meegenomen. Helaas kon door 
interne problemen binnen PAG geen overboeking 
worden gedaan voor het nieuwe landbouwseizoen 
2019-2020.

Er vindt een 
mentaliteitsverandering 

plaats: de armoedespiraal 
wordt doorbroken doordat 
de deelnemers hun eigen 
hulpbronnen en talenten 
(beter) gaan inzetten
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2019 was het laatste jaar van ons eerste project in het 
district Babati (Manyara, Tanzania), terwijl ons tweede 
project aan het einde van dat jaar nog maar vijf 
maanden te gaan heeft. Boeren die deelnemen aan het 
project tekenen hun toekomstdromen op de muren 
van hun huisje. Meestal gaat het om het planten van 
vruchtbomen, struiken die jaarrond groenvoer leveren 
voor het vee en bomen voor hout. Wij zorgen voor 
de bomen en struiken, de deelnemers planten ze. 
Fruitbomen leveren een gezonder dieet op én meer 
inkomen, omdat deelnemers het overtollige fruit 

kunnen verkopen. Ander voordeel: koeien die beter 
voer krijgen, geven meer melk. 

Het project Greening Africa heeft in vier dorpen 
gewerkt, met in totaal 2.700 families. Maar liefst 85% 
van al die families nam actief deel aan het project. Aan 
de hand van het verhaal van vier families vertellen we 
met veel trots wat er is bereikt.

Lidya Meshack (Bulkeri)
Lidya is 30 jaar heeft twee kleine kinderen. Ze 

verbouwt maïs, gierst en zonnebloem(pitten) voor 
eigen consumptie. Samen met haar man heeft ze 
meegedaan aan alle wedstrijden die door Greening 
Africa waren georganiseerd. Ze hebben één keer een 
prijs gewonnen. Ze vertelt dat, voordat het project 
begon, er haast geen bomen waren in haar dorp en 
dat inmiddels alle families bomen hebben geplant: 
voor veevoer, hout en fruit – voor hun toekomst.
Lidya is erg trots op haar huis. Ze heeft het helemaal 
zelf verbeterd, ook de muren. Op het huis heeft ze 
geschilderd hoe het huis van haar dromen eruitziet. Ze 

vertelt haar wens: “Een goed leven en een goed huis… 
Een goed leven voor mijn gezin, en dat mijn kinderen 
naar school kunnen gaan en kunnen studeren. 
Veel mensen in het dorp zijn er trots op dat ze deel 
uitmaken van Greening Africa, omdat ze hun leven van 
nu vergelijken met het leven van vóór het project. Ze 
zien allemaal dat ze een stap vooruit zijn gegaan.”

Amina Ramadhani (Taifa Njema)
Amina Ramadhani is 42 en woont in het dorp 
Taifa Njema, vlakbij Magugu. Zij en haar man Issa 

Greening Africa: bomen 
planten voor een beter 
leven van mens en dier

In Tanzania motiveert Greening Africa arme boerengezinnen om 
de uitgeputte grond te herstellen en (fruit)bomen en struiken te 
planten. Deze bomen en struiken leveren voedsel voor mens en 
dier én hout om mee te bouwen. Met hulp van Stichting Wees 
een Kans hebben vele boerengezinnen op deze manier kunnen 
werken aan een beter, gezonder leven en een hoger inkomen.
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hebben vijf kinderen. Amina en haar familie hebben 
deelgenomen aan het project sinds de derde wedstrijd, 
“omdat alles wat Greening Africa voorstelt, goed is 
voor de families en voor het dorp. Daar wilden we aan 
meedoen!” Amina heeft twee keer gewonnen. Voordat 
ze aan het project deelnamen, hadden Amina en Issa 
er niet over nagedacht om hun huis te verbeteren, 
maar nu hebben ze het huis groter gemaakt en kamers 
gebouwd voor hun kinderen.
Wat Amina het meest waardeert aan haar deelname 
aan het project, is dat ze heeft geleerd bomen te 
planten. Haar familie heeft nu 456 bomen voor hout, 
plus vijf mangobomen, zesendertig papaja’s, vijf 
sinaasappelbomen en drie citroenbomen. Ze koopt 
geen fruit meer op de markt, want het gezin heeft 
nu meer dan genoeg. Als er fruit over is, verkoopt ze 

dat. Met het geld verbetert ze haar huis nog verder en 
betaalt ze de studie van haar kinderen. “Nu kan ik mijn 
kinderen helpen en kunnen ze blijven studeren.”

Johan Tingatinga (Changarawe)
Johan is 50 en woont met zijn vrouw, Margaret, en vijf 
van hun zeven kinderen in het dorp Changarawe in 
het district Vilima Vitatu. Hij verbouwt sesamzaad en 
katoen en heeft dertig koeien en twintig geiten.
Het gezin heeft meegedaan met twee wedstrijden en 
beide keren gewonnen. Wat Johan het meest trots 
maakt als het gaat om zijn deelname aan het project, 
is dat hij zijn bomen als garantie kan gebruiken als hij 
krediet wil aanvragen bij de bank. Tot nu toe heeft hij 
op één hectare voedergewasbomen en op een halve 
hectare bomen voor hout geplant.

Johan wil doorgaan met het planten van bomen en met 
het verbeteren van zijn koeien. Hij is van mening dat 
hij, door zijn vee te verbeteren, het tegen een betere 
prijs kan verkopen op de markt. Zo kan hij zijn twee 
tienerdochters financieel helpen de middelbare school 
af te maken en ze hoger onderwijs laten volgen.

Geweyi Gutaya (Maarewa) 
De 50-jarige Geweyi komt uit een herdersfamilie. 
Samen met zijn vrouw, Tabulet, en de familie van 
zijn zoon wonen ze in het dorp Maarewa. Ze hebben 
vee en verbouwen maïs. Ze hebben drie hectare land 
om te bewerken. Eén is nu beplant met hout- en 
fruitbomen.  

Geweyi heeft aan bijna alle wedstrijden meegedaan 
en er twee gewonnen. Vóór het project begon, was 
water halen een groot probleem. Samen met het 
projectteam heeft de familie kunnen vinden waar ze 
op hun eigen land goed grondwater hebben en daar 
heeft Geweyi zijn eigen waterput gebouwd. Dankzij 
deze put hebben ze water om te wassen en voldoende 
water om hun moestuin te bevloeien.

Wat Johan het meest trots maakt 
als het gaat om zijn deelname aan 
het project, is dat hij zijn bomen 
als garantie kan gebruiken als hij 
krediet wil aanvragen bij de bank.
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Het behulp van slimme technologie 
kleinschalig werkende boeren en coöperaties 
zo goed mogelijk ondersteunen. Dat 
doet Rabo Foundation. Met financiële 
hulp van Stichting Wees een Kans is een 
managementinformatiesysteem ontwikkeld 
dat Oegandese zuivelcoöperaties én de 
aangesloten boeren mooie resultaten oplevert. 

Om onze doelgroep – kleinschalig werkende boeren – 
nog beter te kunnen bedienen, werkt Rabo Foundation 
samen met technologiepartners. We richten ons 
hierbij op ontwikkelingen in Financial Technology 
(FinTech) en Agricultural Technology (AgTech): 
deze kunnen worden ingezet om betere diensten te 
bieden of om deze groep boeren beter te bereiken. 
Bij FinTech draait het om innovaties in de financiële 
dienstverlening. Hiermee kunnen we slimmer, sneller 
en efficiënter financiële diensten leveren. Bij AgTech 
gaat het om ‘smart farming’; het toepassen van 
moderne informatie- en communicatietechnologieën 
in de landbouw. De nadruk ligt op schaalbare en 
datagedreven innovaties. Zo worden agrarische data 
en keteninformatie gebruikt om transparantie en 
beslissingen in de keten te verbeteren en processen te 
optimaliseren.

Oplossingen voor zuivelcoöperaties 
In Oeganda werken we onder andere samen 
met technologiepartner Laboremus. Dit bedrijf 
heeft een managementinformatie-systeem (MIS) 
ontwikkeld waarmee zij zuivelcoöperaties in Oeganda 
helpen digitaliseren. Geen overbodige luxe, want 
zuivelcoöperaties in Oost-Afrika hebben veelal geen 
of slechts beperkte toegang tot digitale oplossingen. 
De meeste coöperaties maken nog altijd gebruik 
van handgeschreven documenten of eenvoudige 
Excel-bestanden. Deze handmatige processen zijn 
tijdrovend, foutgevoelig en leveren de organisatie vaak 
maar beperkte managementinformatie. Digitalisering 
kan een oplossing zijn. Het geeft de organisaties 
meer inzicht in de bedrijfsvoering, waardoor zij in 
staat zijn betere beslissingen te nemen. Ook draagt 
digitalisering bij aan een meer transparante organisatie 
en reduceert het eventuele fraudegevoeligheid. 
Maar het belangrijkste is de toegevoegde waarde 
voor de kleinschalig werkende boer: door deze 
digitaliseringsslag zijn coöperaties in staat betere 
diensten te leveren aan haar leden.  

Rabo Foundation onder-
steunt slimme innovaties 
voor beter agrarisch 
management in Oeganda 
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Inzicht dankzij dashboard 
Laboremus bundelde haar krachten met Rabo 
Foundation en het Agricultural Development Center 
(ADC) in Oeganda. (Dit is een trainingsorganisatie 
voor boerencoöperaties die mede opgericht is door 
Rabo Foundation). Samen hebben we een dashboard 
ontwikkeld voor zuivelcoöperaties. Coöperaties 
besteden namelijk elke maand maximaal acht 
dagen aan het berekenen en voorbereiden van de 
betalingen aan boeren. Het – met steun van Stichting 
Wees een Kans ontwikkelde – Emata MIS reduceert 
dit tot één dag. 

De voordelen
Het systeem levert de volgende voordelen op:

* boeren krijgen sneller betaald en hebben meer 
 inzicht in hun eigen productieniveau. Na iedere 
 levering ontvangen ze namelijk een SMS met onder 
 meer de cijfers rondom de geleverde hoeveelheid 
 melk;
* coöperatiemanagers krijgen, door het digitaliseren 
 van papieren dossiers, eindelijk inzicht in trends in 
 melkinzameling, prijsgrafieken, inkomsten- 
 overzichten en meer.

Kortom, Emata biedt managers inzichten die ze 
nooit hebben gehad en helpt hen groeien en 
hun coöperaties te verbeteren. 

Gerichte trainingen
ADC gebruikt de inzichten uit het dashboard 
om trainingen aan coöperaties en haar 
leden verder te verbeteren. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld samen met een coöperatie 
analyseren hoe zij presteren ten opzichte van 
andere coöperaties en op welke fronten nog 

ruimte voor verbetering is. Vervolgens kan ADC 
de coöperatie en/of haar leden trainen om 
zo tot bijvoorbeeld een hogere productie te 
komen. Dit zou in de toekomst moeten leiden 
tot meer inkomsten voor de boer en daarmee 
een grotere financiële zelfredzaamheid. Deze 
hogere inkomsten zijn vervolgens te gebruiken 
voor de aanschaf van kwaliteitsvoer voor 
de koeien en kalveren, of bijvoorbeeld voor 
medicatie tegen veelvoorkomende ziektes 
onder runderen. 

In de toekomst hoopt Emata haar diensten nog 
verder uit te breiden, zodat de impact op de 
coöperaties en de leden nog verder vergroot 
kan worden.

27
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Alle kinderen horen erbij. Dus ook de allerarmste en kinderen met een 
handicap. Red een Kind helpt hen met voorlichting over gezondheid, het 
aan de kaak stellen van kindermishandeling en onderwijs. Met financiële 
hulp van Stichting Wees een Kans waren we ook afgelopen jaar in staat 
om de leefomstandigheden van vele kinderen in Oeganda te verbeteren. 

Een gezonde, 
betekenisvolle toekomst 
dankzij Red een Kind 

29

Het noordoosten van Oeganda is afgelegen, 
heel arm en getroffen door de gevolgen van 
klimaatverandering. Hier startte Red een Kind – samen 
met de Oegandese organisatie Share An Opportunity 
(SAO) – in 2017 een project. In 2019 functioneerden al 
diverse structuren – zoals schoolcomités, kinderclubs, 
gezondheidsvrijwilligers en zelfhulpgroepen – 
waarmee we verdere stappen kunnen zetten. Want 
hier is Red een Kind goed in: het bouwen van sterke 
structuren. We kiezen er bewust voor om kinderen 
te helpen op de plek waar ze wonen. Wij geloven 
dat God kinderen bewust in gezinnen en in een 
gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek 
is om op te groeien. Het kind staat centraal in onze 
aanpak om te helpen, maar de families en de hele 
omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit 
armoede te groeien.

Werken aan een betere gezondheid
In 2019 hebben we veel energie gestoken in 
voorlichting over het belang van schoon water en 
sanitaire voorzieningen. Basale kennis die ontzettend 
belangrijk is voor het voorkomen van allerlei ziektes!

Op de bres voor kinderrechten
We hebben kindermishandeling aan de kaak 
gesteld en hierbij ook de politie betrokken. Dit 
laatste is belangrijk, omdat we hiermee zorgen voor 
bewustwording: mishandeling is niet ‘normaal’. Ook 
draaien er veertig kinderclubs waarin kinderen onder 
andere leren om voor zichzelf op te komen. Ten slotte 
hebben we voor tien kinderen met een handicap 
hulpmiddelen gefinancierd, zodat zij mee kunnen 
doen in het dagelijks leven. Hiermee geven we meteen 
een signaal af: deze kinderen horen erbij!
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Werken aan beter onderwijs
Ouders en leerkrachten kregen trainingen over 
schoolmanagement. Hoe houd je een school 
draaiend? Wat is nodig voor goed onderwijs? Wat 
is het belang van spelen voor de kleinsten? En hoe 
zorg je dat alle kinderen elke dag naar school komen? 
Ouders en leerkrachten kregen antwoord op hun 
vragen en handvatten om de situatie te verbeteren. 
Ook hebben we op de scholen themadagen over 
hygiëne georganiseerd.  

Beroepstraining voor jongeren
Veel jongeren hebben nooit de kans gehad hun 
school af te maken en worstelen om rond te komen. 
In 2019 kregen negenennegentig jongeren een 
beroepstraining, onder wie Robinson. Hij groeide op 
bij zijn oma, samen met een aantal jongere broertjes 
en zusjes. Op zijn vijftiende stopte hij met school 
omdat zijn oma het schoolgeld niet meer kon betalen. 
Zijn toekomstperspectief was zeer beperkt; hij had 
geen opleiding waarmee hij een baan zou kunnen 
vinden en ook had hij niet geleerd wat hij zelf kon 
doen om geld te verdienen. Dat veranderde toen Red 
een Kind in zijn dorp een jongerengroep opstartte. 
Robinson vertelt: “We hebben veel geleerd over allerlei 
aspecten waar jongeren mee te maken krijgen in hun 
leven. Ook kreeg ik de kans een cursus te volgen om 
kralen te maken. Na die cursus heb ik tachtigduizend 
shilling geleend (ongeveer 20 euro). Dat was wel 
spannend, want ik moest het binnen een maand 
terugbetalen, plus rente. Maar dat is me prima gelukt. 
Ik heb nu inkomsten van deze kralen, want er is een 
goede markt voor. Niet alleen hier in de buurt, maar 
ook in andere regio’s. Ik hoop snel andere jongeren 
aan te nemen en op te leiden, want echt, er is werk 
genoeg. Met mijn inkomsten betaal ik het schoolgeld 
van mijn jongere broers en zussen. Zo worden zij geen 
schoolverlaters, zoals ik.”

Economische aanpak:
In Abim werken we met de PIP-methode. Deze 
afkorting staat voor ‘Plan Integré du Paysan’: een 
geïntegreerd landbouwplan. Dit model, mede 
ontwikkeld door de Universiteit Wageningen, richt 
zich op het hele gezin. Met elkaar wordt gewerkt 
aan (economische) verbetering van het leven. Ook 
stimuleren we via dit model de bedrijvigheid. De 
boeren worden opgeleid om te investeren in de 
kwaliteit van hun grond, op zo’n manier dat het 
ecosysteem gerespecteerd en hersteld wordt en de 
boeren tegelijk voldoende opbrengst hebben van 
hun land. Er is dit jaar gewerkt met tweeëntwintig 
innovatieve boeren die elk weer tien andere boeren 
zullen trainen. Door al die bedrijvigheid ontstaan weer 
nieuwe bedrijfjes; bijvoorbeeld toeleveranciers en 
transporteurs. Zo wordt gewerkt aan meer inkomen 
voor gezinnen: dat is belangrijk voor kinderen in 
armoede. 

Om de toegenomen bedrijvigheid te stimuleren, zijn 
investeringen nodig. Lenen is voor kleine boeren 
en jongeren een grote bottleneck. Hier komen we 
aan tegemoet door de inzet van een revolving fund. 
Hiermee wilden we in 2019 starten, maar dit is 
verschoven naar medio 2020, onder andere vanwege 
de uitbraak van mond-en-klauwzeer. 

Bedankt Wees een Kans!
Dank jullie wel voor het vertrouwen dat jullie ons 
geven. We zijn erg blij dat we mede dankzij jullie 
fonds ons economische programma verder kunnen 
opschalen, waardoor mensen na verloop van tijd de 
armoede echt ontgroeien. We zijn er nog niet in dit 
gebied, maar met jullie hulp wordt het doel bereikt: 
hoop voor de kinderen in Abim.

Veel jongeren hebben nooit de kans gehad 
hun school af te maken en worstelen om 

rond te komen. 



333332

Woord en Daad zet bijen in om het leven 
van de arme bevolking 
van Noord-Oeganda te 
veranderen
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft 
Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. 
Samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren 
verbinden we mensen wereldwijd. Op die manier werken we aan een 
menswaardig bestaan voor iedereen; arm en rijk, dichtbij en ver weg. 
Stichting Wees een Kans helpt ons met een financiële bijdrage voor 
het trainen van imkers. 

Bijen vormen de spil in het project van Woord en 
Daad en onze lokale partnerorganisatie ADP. Deze 
kleine insecten veranderen de levens van honderden 
gezinnen in de afgelegen regio Karamoja. Dit gebied, 
in het uiterste noordoosten van Oeganda, lijdt onder 
de gevolgen van klimaatverandering en ontbossing. 
Een groot deel van de bevolking leeft in armoede. De 
bijen brengen verandering: ze leveren inkomsten en 
promoten natuurbehoud.

Herstel na moeilijk jaar
Na het onrustige 2018, waarin ADP met een aantal 
grote uitdagingen werd geconfronteerd, kwam onze 
partner in 2019 in rustiger vaarwater terecht. Hierdoor 

kon de focus weer verlegd worden naar het veld; het 
trainen van imkers en investeren in honingactiviteiten. 
Enkele honderden imkers werden getraind, onder 
wie tweehonderdzeven vrouwelijke imkers. Zij 
kregen cursussen in verschillende aspecten van het 
bijen houden, bijvoorbeeld de gezondheid van de 
bijenkolonie en het voorkomen dat een kolonie gaat 
zwermen. 
De driehonderd imkers wonen verspreid over drie 
deelregio’s: Abim, Kaabong en Kotido. De honingoogst 
was goed. Zo oogstten de imkers in Abim gemiddeld 
tweeënvijftig kilo honing. Een mooi resultaat. ADP 
koopt (een deel van) de honing op, maar de imkers zijn 
niet verplicht om aan deze partij te verkopen. Via ADP 
hebben de imkers een link met de lokale honingmarkt. 
Door de honing van een aantal imkers samen te 
voegen, wordt de regio een interessante leverancier van 
bijvoorbeeld een honingfabriek. 

Het BIJ-effect
Dankzij de honing kunnen de imkers een goed 
inkomen verdienen, maar de impact van de bijen is 
groter. Tijdens de trainingen wordt ook het belang 
van voldoende bloesem uitgelegd. Hierdoor groeit de 
bewustwording onder de lokale bevolking dat bomen 
en planten belangrijk zijn. Niet alleen voor de bijen, 
maar ook voor hun eigen leven. Tegelijkertijd zetten we 
in op herbebossing in de regio. Er werden 7.400 bomen 
geplant. Deze bomen zullen op termijn het leefklimaat 
voor de mensen in Karamoja verbeteren en zorgen voor 
inkomsten. Bij de aanplant wordt namelijk gekozen 
voor vruchtdragende bomen, bijvoorbeeld mango’s, 
cashews of sinaasappels. 
Een derde manier waarop de bijen verandering brengen, 
is door hun dagelijkse activiteiten. Terwijl de bijen van 
bloem naar bloem vliegen, bestuiven ze de bloesem. 
Het is aangetoond dat in gebieden waar veel bijen en 
insecten de bloesem bestuiven, de opbrengsten van 
het land gemiddeld hoger zijn dan in gebieden waar 
nauwelijks bijen zijn. Zo stimuleren de bijen niet alleen 
het inkomen van de imkers, maar ook van de andere 
boeren in de omgeving. 

Plannen voor 2020
In 2020 willen we een belangrijke stap zetten om ADP 
meer toekomstbestendig te maken. Concreet willen 
we ADP helpen ontwikkelen tot wat Wageningen 
Universiteit een RTC (Rural Transformational Center) 
noemt. Een RTC vormt een kenniscentrum waar mensen 
die willen beginnen met bijen houden – of imkers die 
met hun business een volgende stap willen zetten – 
terecht kunnen voor kennis (training), gereedschappen, 
bijenkasten en alle andere zaken die ze nodig hebben. 
Ook kunnen ze hier hun honing verkopen. Het RTC 
verzamelt honing van imkers uit de omgeving en 
verkoopt deze aan de verwerkers. Door de honing in 
grotere batches te verkopen, is het RTC een interessante 
partij voor de grotere honingverwerkers in het land. 
Zodoende krijgen de boeren een betere prijs voor de 
honing en toegang tot de nationale en internationale 
markt.

Wees een Kans, een trouwe partner
De mooie resultaten die we in 2019 en in voorgaande 
jaren konden realiseren, zijn alleen mogelijk dankzij de 
trouwe steun van Wees een Kans. Woord en Daad is 
dankbaar voor zo’n trouwe donateur die zich niet laat 
afschrikken door tegenvallende resultaten, maar verder 
kan kijken. Door de trouw in 2018 konden we in 2019 
mooie resultaten neerzetten en kunnen we in 2020 
verder vooruitkijken naar de toekomst van het project. 
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In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede 
en natuurrampen ondersteunt ZOA mensen die 
lijden als gevolg van gewapende conflicten en 
natuurrampen. Dit doen we door langdurige 
betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. 
Stichting Wees een Kans steunde ook in 2019 de 
groep ondernemers (ZOA Business Ambassadors) 
die als team betrokken zijn bij het verbeteren van 
levens in het gebied Amudat in Oeganda. 

35

ZOA Business Ambassadors:

van noodhulp 
naar wederopbouw, 
bijenteelt en 
tuinbouw

34
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Eén groep die bezocht werd, maakte zelf al de 
KTB-bijenkasten en ze produceren daarmee nu rond 
de veertig kilo ruwe honing per jaar per kast.

Chemchin Lokoroto, één van de vrouwen die (na een 
verleden in de vrouwenbesnijdenis) nu deelneemt 
aan het bijenteeltonderdeel van het project, vertelt: 
“Toen ik door ZOA voor dit project werd geselecteerd, 
was ik huiverig. Ik was erg bang voor bijen en vond 
het niets voor een oude vrouw om bijen te houden. 
Maar inmiddels ben ik van mijn bijen gaan houden. 
En ben ik ervan overtuigd dat ik na de oogst een goed 
inkomen zal verdienen.”

Update tuinbouw
Ook het tuinbouwonderdeel van het project verloopt 
goed. Het is duidelijk te zien hoe deze activiteiten 
een spreekwoordelijke olievlek vormen: steeds meer 
groepen gaan het voorbeeld van anderen volgen en/
of komen bij ZOA voor ondersteuning. De boeren 
hebben de basistechnieken onder de knie en er is veel 
vruchtbare grond aanwezig. Ook zijn de producten 
op de markt prima te verkopen, tegen een goede 
prijs. Daarnaast werken de groepsstructuren goed: 
mensen stimuleren elkaar, werken samen en door een 
spaarsysteem is er ook ruimte om te investeren.

Tijdens het veldbezoek in oktober 2019 trok het 
ZBA-team samen op met Practica. Deze stichting, 
zonder winstoogmerk, adviseert onder meer bij allerlei 
water- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden. 
Zij hebben de kennis en de (eenvoudige) middelen om 
laagdrempelig irrigatieprojecten te verwezenlijken. Als
zodanig zijn zij gevraagd een advies uit te brengen 
over het gebruik van pompen op zonne-energie, om 
de velden van de tuinbouwprojecten te irrigeren. De 
algemene conclusies zijn dat pompen op basis van 
zonne-energie goed kunnen werken; er is voldoende 
grondwater aanwezig en de pompen hebben 
de voorkeur van de lokale boeren. Wel is hierbij 
technische ondersteuning nodig.

We zijn er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt. 
Samen met onze trouwe achterban kunnen we in 
noodsituaties snel te hulp schieten. En ook daarna 
kunnen we mensen trouw blijven, door te helpen 
bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo 
lang totdat ze zichzelf weer kunnen redden. Wees 
een Kans heeft in 2019 een directe bijdrage geleverd 
aan het project: ‘Verandering en verbetering van 
levensonderhoud in Amudat, Oeganda’. Dit project 
richt zich in dit gebied op de ontwikkeling van 
levensonderhoud in de vorm van bijenteelt en 
tuinbouw.

Bijenteelt en tuinbouw 
Het project in Amudat is in maart 2017 gestart met 
fase 1. In deze fase werden de volgende groepen 
ondersteund:

* 14 bijenteeltgroepen (elke groep bestaat uit 20 leden);
* 9 tuinbouwgroepen (elke groep bestaat uit 20 leden);
* 10 vrouwen die gestopt zijn met beroepsmatige 
 vrouwenbesnijdenis.
 In deze fase van het project, die liep tot en met 
 november 2018, werd tevens een onderwijs- en 
 kerkenproject gesteund. In januari 2019 is ZOA 
 gestart met fase 2 van het project. Deze fase bouwt 
 door op de eerste fase en ondersteunt hiermee – 
 naast bovenstaande bijenteelt- en – nieuwe 
 groepen, te weten:
* 14 bijenteeltgroepen (elke groep bestaat uit 20 leden);
* 15 tuinbouwgroepen (elke groep bestaat uit 20 leden);
* 400 mensen die deelnemen aan activiteiten gericht 
 op andere inkomen   genererende activiteiten (IGA);
* 50 mensen worden ondersteund en volgen 
 vaardigheids-/beroepstrainingen;
* 5 deelnemers ontvangen een beurs om de 
 opleiding tot basisonderwijsdocent  te volgen.
 Omdat niet alleen de direct betrokkenen, maar ook 
 hun families van dit project profiteren, bereiken we 
 ruim 10.000 mensen.

Update bijenteelt
Het bijenteeltproject verloopt volgens planning. 
Begin 2019 is er binnen het project gestart met 
het selecteren van de nieuwe bijenteeltgroepen. 
Hiermee wordt voortgebouwd op de groepen die 
in de vorige fase van het project zijn geselecteerd 
en waar we goede verwachtingen van hebben. In 
totaal worden nu achtentwintig bijenteeltgroepen 

(twintig gezinnen per groep, totaal vijfhonderdzestig) 
begeleid in de ontwikkeling van bijenteelt. In eerste 
instantie was het plan om alleen te gaan werken met 
zogenoemde KTB-bijenkasten (‘topbar hives’) maar 
dat was te hoog gegrepen. In eerste instantie zijn er 
daarom vijfhonderd lokale bijenkasten (uitgeholde 
boomstammen) aangeschaft voor boeren die in de 
beginfase staan, met de bedoeling ze later over te 
laten schakelen naar de KTB-bijenkasten. Dit doen 
we mede om het eigenaarschap in de eerste fase 
te vergroten. In het project is het de bedoeling om 
uiteindelijk 1.400 bijenkasten te verdelen onder de 
boeren, met de bedoeling hun inkomens te vergroten. 
Tijdens het veldbezoek van de ZOA Business 
Ambassadors in oktober 2019 werden 
bijenteeltgroepen bezocht die volop bezig waren. 

‘Verandering en 
verbetering van 

levensonderhoud in 
Amudat, Oeganda’
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Stichting VLOK werkt op Lombok

actief aan vernieuwing 
en verzelfstandiging 
Never ever give up. Een spreuk die de stichting VLOK (Vrienden van 
Lombok) al sinds 2002 gebruikt. We zijn al die jaren actief geweest in 
vijf dorpen op dit Indonesische eiland en 2018 maakte duidelijk dat 
we deze spreuk moeten blijven gebruiken: de ernstige aardbevingen 
hebben veel van wat we hadden opgebouwd, kapot gemaakt. 
Gelukkig hebben we in 2019 weer veel moois weten te bereiken, mede 
dankzij de ondersteuning van Stichting Wees een Kans.

Stichting VLOK wil de levensomstandigheden van 
de bevolking van Lombok verbeteren. Hiervoor 
werken we op basis van vier pijlers: economie, 
opleidingen, infrastructuur en het verbeteren van de 
gezondheidszorg. Na jarenlange vooruitgang werden 
we eind juli 2018 abrupt geconfronteerd met zware 
aardbevingen, waardoor ruim 1.200 huizen ernstig 
beschadigd werden. Dankzij de vele donaties konden 
we honderden huizen herstellen. Eind 2018 was het 
geld op en hadden we nog een flinke wachtlijst met 
herstelwerk. Wederom dankzij een extra donatie van 
onder meer Wees een Kans konden we een honderdtal 
beschadigde huizen weer herstellen. 

Elektriciteit en een hospitaal 
Diverse nieuwbouwwoningen kregen van de 
overheid onvoldoende geld voor de aanleg van 
een elektriciteitsinstallatie. Gelukkig konden wij 
bijspringen: we hebben in totaal dertig woningen 
voorzien van de meest simpele maar wel veilige 
installatie, zodat de bewoners verlichting hebben en 
een stopcontact. In mei 2019 zijn we begonnen met 
bouwfase 1 van een nieuw hospitaal op Oost-Lombok. 
Hard nodig, want in een straal van dertig tot veertig 
kilometer is geen ziekenhuis te bekennen, terwijl er 
ruim 300.000 mensen in de omgeving wonen. Eind 
november was de ruwbouw gereed. Begin 2020 gaan 
we verder met fase 2: de afbouw. 

Opknapbeurt voor basisschool
Een basisschool in Teloke was volledig aan het 
verpauperen. De binnen- en buitenmuren waren sterk 
vervuild en alle schoolbankjes versleten, waardoor 
de kinderen zittend op de grond les kregen. Ook de 
toiletten waren verstopt en kapot. Veel ouders vonden 
de school niet meer geschikt voor hun kinderen: er 
was sprake van leegloop. We hebben alle muren 
opgeknapt en geverfd, de banken vervangen en de 
toiletten hersteld. Inmiddels gaan de kinderen weer 
met plezier naar school en is er weer een toename van 
het aantal leerlingen. 

Aan de voorkant van de school ligt een groot 
speelterrein: heel geschikt om meerdere soorten 
sporten te beoefenen. Wij hebben gezorgd voor een 
volleybalveld, inclusief een heus scorebord. Vera, 
studente van de TU Eindhoven en projectlid van VLOK, 
is een fervent speelster en heeft de inwoners de fijne 
kneepjes bijgebracht. 

Drinkwater en zonne-energie
Lombok heeft een ernstig tekort aan drinkwater. 
Om condens in de lucht om te zetten in drinkwater, 
hebben we door studenten twee torens van bamboe 
laten bouwen. De doelstelling was om zo’n vijftig 
tot honderd liter drinkwater per dag te produceren. 
Helaas kwamen we niet verder dan twee liter. In 
2020 gaan we verder met testen en daar waar nodig 
aanpassen. 

In 2018 zijn we begonnen met Solair Power in Oost-
Lombok. Dit jaar was het de beurt aan West-Lombok. 
In totaal hebben zes elektriciens gedurende twee 
weken een opleiding genoten en complete installaties 
aangelegd. Op drie locaties was straatverlichting 
noodzakelijk en die is nu gerealiseerd. In Penanggak, 
een dorp in de buurt van Teloke, was helemaal 
geen openbare verlichting. Daar hebben we tien 
lantaarnpalen voorzien van lampen en Solair Power 
units. De mensen zijn bijzonder blij met goede 
verlichting in hun heuvelachtige dorpje. Buiten deze 
grote projecten hebben we vele kleine klussen in de 
dorpen uitgevoerd, zoals het financieel ondersteunen 
van onderricht aan tientallen arme studenten en 
medische ondersteuning voor chronisch zieke 
patiënten, operaties en bestralingen.

Meer eigen verantwoordelijkheid 
We zijn nu ruim zeventien jaar actief op Lombok en 
achten de tijd nu rijp om de verantwoordelijkheden 
meer bij de lokale bevolking te leggen. Dat doen we 
in nauwe samenwerking met studenten, professoren 
en medewerkers van verschillende universiteiten, 
hogescholen en TNO. Het streven is om dit in twee 
jaar te bereiken. We zijn al op de goede weg: zo 
hebben we een lokale organisatie opgericht, een 
Memorandum Of Understanding (M.O.U.) met de Al 
Azar universiteit. De komende periode gaan we verder 
met trainingen voor optimalisering van de stichting 
LOMBOK SAHABAT BANGSA. 
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ZOA in Oeganda: 

landrechten voor duurzaam 
ondernemerschap

om ondernemingen op te zetten. Hierdoor kunnen ze 
zelfredzaam worden en bijdragen aan een groene en 
duurzame omgeving. Zij hoeven zich dan niet bezig te 
houden met schadelijke praktijken zoals het verbranden 
van houtskool en het stoken van alcohol, zoals vaak 
gebruikelijk is in de regio. We besteden speciale aandacht 
aan toegang, acceptatie en kansen voor jongeren met 
een handicap en tienermoeders, om een inclusieve, 
rechtvaardige samenleving te bevorderen. 

Resultaten
Inmiddels is het tweede jaar van dit project afgerond, en 
zijn onder andere de volgende resultaten bereikt: 
* 479 percelen zijn gemarkeerd. Er zijn 714 percelen 
 aangemeld voor een landregistratie-certificaat;
* in maart 2019 is er een voorlichtingsbijeenkomst 
 geweest voor alle partijen die betrokken zijn bij handel 
 in houtskool, om deze schadelijke productie aan 
 te pakken;
* 232 deelnemers volgden de training ter ondersteuning 
 van het opstellen van de jaarlijks actieplannen ter 
 verduurzaming van de economie;
* 160 boeren zijn getraind in het opzetten en beheren
 van landbouw- en bosgrond;
* projectmedewerkers zijn door ‘Light for the World’ 
 getraind om deelnemers met handicaps bij projecten 
 te betrekken;
* deelnemers volgden een training van 5 modules, dit 
 zorgde voor nieuwe agronomische vaardigheden;
* 450 leden hebben deelgenomen aan een training voor 
 geletterdheid voor volwassenen;
* alle tweedejaars groepen zijn verbonden aan een 
 netwerk voor het verhandelen van door hun 
 verbouwde producten.

Het project waar Wees een Kans aan meewerkt, is 
gestart in 2018 en richt zich op de meest kwetsbare 
jongeren en vrouwen in de regio Nwoya, in Noord-
Oeganda. De focus van dit project ligt op de 
bescherming van de landrechten van kwetsbare 
vrouwen en jongeren, waardoor toegang tot 
hun eigen stuk land wordt verbeterd. Dit is een 
basiszekerheid die nodig is om te kunnen werken aan 
duurzame economische landbouwproductie. 
 
Conflicten voorkomen
In de eerste plaats zorgt het project voor het 
formeel registreren van landgrenzen. In deze regio 
van Oeganda hebben mensen vaak conflicten met 
elkaar omdat er onduidelijkheid is over de verdeling 
van land en waar de grenzen lopen. Met name 
kwetsbare jongeren en vrouwen zijn hier de dupe 
van. Door het registreren van land ondersteunt 
ZOA – samen met lokale leiders – deze groep, zodat 
conflicten hierover voorkomen worden. We willen 
ook de gemeenschap betrekken bij het beheren 
van natuurlijke hulpbronnen. Denk hierbij aan het 
stoppen van onder meer ontbossing, vervuiling van 
grond en water en het gebrek aan afvalverwerking. 
Er zijn bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk 
met het lokale districtsbestuur en de inwoners van 
de gemeenschappen maatregelen op te stellen. 
Hierdoor kunnen de natuurlijke hulpbronnen beter 
beheerd worden, zodat zowel huidige als toekomstige 
generaties hiervan kunnen profiteren.

Duurzaam ondernemen 
In de tweede plaats willen we met dit project de basis 
leggen voor duurzame economische vooruitgang. De 
kwetsbare vrouwen en jongeren krijgen trainingen 

We zijn er. Als christelijke internationale noodhulporganisatie, 
is ZOA er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een 
oorlog of een ramp. We bieden hulp in noodsituaties en helpen 
bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo lang totdat 
ze zichzelf weer kunnen redden. Zo zorgen we voor water en 
voedsel, onderdak, onderwijs en werken we aan veiligheid en 
vredesopbouw. Met een bijdrage van Stichting Wees een Kans 
kunnen we in Noord-Oeganda onze hulpprojecten uitvoeren.
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Het grootste deel van de boeren in het westen van Ethiopië is niet in 
staat om voldoende voedsel te produceren om hun eigen gezinnen 
gedurende het gehele jaar te voeden. Terwijl de grond vaak vruchtbaar 
is en er meer dan voldoende regen valt. De ontwikkelingsorganisatie 
van het bisdom van Nekemte heeft in samenwerking met onder 
meer Stichting Wees een Kans een project opgezet om verbetering te 
brengen in het leven van 2.000 boerengezinnen (10.000 personen). 

Dembi Dolo Food Security werkt aan 
levensverbetering 
van boerengezinnen 
in Ethiopië

Het project is in februari 2017 gestart en duurt drie 
jaar. De politieke situatie in de projectregio Dembi 
Dolo was in 2019 toenemend instabiel. Rebellen van 
het Oromo Bevrijdings Front, die zich verschuilen 
in de bergen, en het reguliere Ethiopische leger 
botsen regelmatig met elkaar. Er worden aanslagen 
gepleegd en mensen ontvoerd zonder dat duidelijk 
is wie hiervoor verantwoordelijk is. De regering heeft 
de staat van beleg uitgeroepen in de regio. In Dembi 
Dolo stad heeft het leger het nog voor het zeggen, 
maar in de gemeenschappen buiten de stad regeren 

de rebellen. Het officiële bestuur functioneert daar 
niet meer, overheidskantoren zijn al tijden leeg. In 
deze context heeft de projectstaf de afgelopen jaren 
gewerkt, onderhandelend met de regering en de 
rebellen. Projectactiviteiten liepen door de instabiele 
situatie vertraging op en de instabiliteit heeft ook 
impact op de kosten. De gewone mensen in de 
regio zijn echter de grootste slachtoffers. Prijzen van 
voedsel zijn sterk gestegen en door de staat van beleg 
functioneren markten niet meer.
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wordt een final assessment gehouden dat dit moet 
meten. Wat weten we wel?

* Er zijn coöperaties opgericht in alle 
 gemeenschappen. De eerste resultaten zijn 
 zichtbaar, de coöperaties kopen het surplus aan 
 oogst op en vermarkten het voor de boeren.
* De eerste boeren hebben leningen gekregen en 
 hebben hun inkomen aanzienlijk verhoogd met het 
 vetmesten van stieren.
* De coöperaties hebben opslagruimte, ruimte voor 
 een kleine winkel en kantoren.
* In totaal zijn er 6 bronnen beschermd en 3 putten 
 gegraven, waardoor honderden families toegang 
 hebben tot schoon drinkwater.
* Er zijn 4 veedrinkplaatsen gebouwd, waardoor het 
 vee ook in de droge periode de beschikking heeft 
 over voldoende (schoon) water.
* Tientallen boeren gebruiken snelle 
 composteringsmethoden.
* 300 landloze kwetsbare gezinnen hebben kippen 
 of bijenkasten gekregen en zijn getraind.
* Er zijn verbeterde zaden (zaailingen) 
 geïntroduceerd en verspreid. 
* Wisselteelt is geïntroduceerd en wordt door een 
 grote groep boeren gebruikt.
* Grote groepen boeren zijn getraind en hebben 
 zaadgoed en soms gereedschap gekregen.
* Tienduizenden (fruit)bomen zijn beschikbaar 
 gesteld aan de boeren (verbeterde mango, 
 avocado, banaan, koffie en papaja).

Hoe werken we?
Kernwoord 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 aan 
het realiseren van waterpunten. Ook kiezen ze uit hun 
midden mannen en vrouwen die de bronnen beheren 
en onderhouden. Het zijn hun coöperaties en hun 
bronnen. 

De rol van Wees een Kans
Wees een Kans heeft een vooronderzoek bekostigd 
dat de problemen in de regio Dembi Dolo in kaart 
heeft gebracht. Nu financiert ze, samen met Stichting 
Dioraphte, het ‘Dembi Dolo Voedselzekerheid Project’. 
Eind 2019 is het besluit genomen om het project uit te 
breiden met nog drie gemeenschappen.

En hierna?
In 2020 begint een nieuw project in drie andere 
gemeenschappen in de regio Dembi Dolo. Daarnaast 
is er een bescheiden verlenging van het huidige 
project gepland, vooral gericht op het borgen van de 
coöperaties. De omstandigheden zijn moeilijk, maar 
tegelijkertijd is de nood hoog.

Integrale aanpak; de drie pijlers 
1. Verhoogde en gevarieerde agrarische productie en 
productiviteit (akkerbouw en veeteelt) en het 
beheren van de natuurlijke hulpmiddelen.

Om de akkerbouwproductie te verhogen:
* trainen we boeren in het gebruik van efficiëntere 
 (moderne) productietechnieken;
* voorzien we boeren van beter plantmateriaal en 
 gereedschappen;
* promoten we het gebruik van snel-
 composteertechnieken.

We ondersteunen veeteelt met trainingen over 
diergezondheid voor boeren en overheidsadviseurs. 
We distribueren zaad en zaailingen om de productie 
van veevoer te promoten en ondersteunen boeren bij 
het bouwen van veedrinkplaatsen. 
De bodem in ons werkgebied is sterk onderhevig aan 
erosie. Deels komt dit door de toenemend heftige 
regenval (klimaatverandering) en deels is het ’t 
gevolg van verkeerd beheer van de bodem. Daarnaast 
verslechtert de bodemkwaliteit door intensief gebruik. 
We trainen boeren hoe ze erosie kunnen voorkomen 
en de bodemkwaliteit verbeteren. 

2. We ondersteunen het oprichten en versterken van 
coöperaties. Coöperaties hebben twee doelen in de 
Ethiopische context:
* ze helpen bij het vermarkten van overvloedige 

 oogst en kopen gemeenschappelijk zaadgoed en 
 agrarisch gereedschap in. ‘Multi Purpose 
 Cooperatives’ (MPC’s) ondersteunen niet alleen de 
 leden van de coöperatie, maar de gehele 
 gemeenschap;
* kleine zelfvoorzienende boeren kunnen in Ethiopië 
 geen geld lenen bij de bank. In de praktijk betekent 
 het dat boeren geen noodzakelijke 
 investeringen kunnen doen die hun productiviteit 
 helpen verhogen. Via ‘Savings and Credit 
 Cooperatives’ (Sacco’s) kunnen boeren kleine 
 leningen krijgen. 

Het project is actief in drie gemeenschappen, in alle 
drie zijn deze twee soorten coöperaties opgericht en 
inmiddels (voorzichtig) werkzaam. In oktober 2019 
hadden de MPC’s 569 leden en de Sacco’s 334 leden.

3. Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH).
Samen met de lokale gemeenschappen bouwen we 
beschermde bronnen en waterputten. Leden van de 
gemeenschap helpen mee bij de constructie. Elke 
bron heeft een comité dat de bron onderhoudt. Leden 
(mannen en vrouwen) worden door ons getraind. 

Enkele resultaten
Helaas zijn we door de politieke situatie (nog) niet 
in staat geweest om alle resultaten van het project 
te meten. Zo weten we (nog) niet in welke mate 
het project ertoe bijdraagt dat het inkomen van de 
gezinnen is gestegen. Zo gauw de situatie het toelaat, 

We ondersteunen veeteelt met trainingen over 
diergezondheid voor boeren en overheidsadviseurs.



474746

Stichting Mission Aviation Fellowship (MAF) Nederland is sinds 
1986 werkzaam in Oeganda en vliegt nationale en internationale 
hulporganisaties, zendingsorganisaties en andere hulpverleners 
naar afgelegen gebieden in het noorden van Oeganda, Zuid-Soedan 
en Congo. Een onveilige reis van een dag of meer over land kost via 
de lucht slechts zestig tot negentig minuten! Ook in 2019 kon MAF, 
mede dankzij de bijdrage van Stichting Wees een Kans, weer vele 
hulpvluchten uitvoeren. Flying for Life!

MAF: vliegen voor de 
allerarmsten in Noord-
Oeganda
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Door de burgeroorlog in Oeganda, die 
jarenlang duurde, is een hele generatie 
getraumatiseerd en zijn met name de 
gemeenschappen in het noorden van het 
land erg kwetsbaar. Terugkerende rampen 
zoals droogte en overstromingen zorgen 
ervoor dat de oogst regelmatig mislukt en 
landconflicten belemmeren het sociale en 
economische herstelproces. Daarnaast heeft 
de komst van grote aantallen vluchtelingen 
uit Zuid-Soedan (meer dan een miljoen) en 
Congo de situatie nog moeilijker gemaakt. 
De vluchtelingenkampen waarin zij worden 
opgevangen, bevinden zich in grensgebie-
den waar al veel armoede is. Dit zorgt voor 
spanningen tussen de lokale bevolking en 
de nieuwkomers.

Vliegen naar afgelegen 
bestemmingen
Om een goede toegang tot basisvoorzie-
ningen te krijgen en een duurzaam bestaan 
op te bouwen, hebben de gemeenschap-
pen in het noordoosten van Oeganda 
ondersteuning nodig. Zij leven door de 
slechte conditie van de wegen echter nage-
noeg geïsoleerd van de buitenwereld. 
MAF vliegt voor honderden organisaties 
vijf dagen per week naar ongeveer vijftien 
afgelegen bestemmingen in het noorden 
en noordoosten van Oeganda. Op deze 
manier wil MAF de verbinding zijn tussen 
hulp en die plaatsen waar de nood het 
hoogst is. Belangrijke organisaties waar 
MAF voor vliegt, zijn onder andere: Action 
Against Hunger, Mercy Corps, Oxfam, Sa-
maritan’s Purse, Save The Children Interna-
tional, World Vision Uganda en ZOA. Om 
een voorbeeld te geven: in plaats van een 
moeizame, hobbelige, uitputtende en vaak 
ook gevaarlijke tocht van elf uur rijden naar 

Amudat, zijn ze daar met MAF in 
anderhalf uur!

In 2019 vloog MAF ruim 1.200 uur voor 
hulp- en zendingsorganisaties naar 
Noord-Oeganda. Hartelijk dank voor de 
bijdrage van Stichting Wees een Kans waar-
door dit mogelijk was!

Onze samenwerking 
met Tutapona 
Stichting Tutapona biedt gratis rehabilitatie-
cursussen aan voor vluchtelingen met een 
trauma. Tijdens een tweeweeks programma, 
waar tweehonderd mensen per keer aan 
kunnen deelnemen, wordt cognitieve ge-
dragstherapie gecombineerd met de Bijbelse 
principes van hoop, vertrouwen en verge-
ving. De cursussen hebben groot succes: 
53% geeft aan een afname van de sympto-
men van trauma te ervaren!
Een medewerker van Tutapona, Candice 
Lasse, vertelt: “De samenwerking tussen 
MAF en Tutapona betekent dat ondersteu-
nende medewerkers hun werkers in het veld 
regelmatig kunnen bezoeken. Adjumani ligt 
in het meest noordelijke gebied van Oegan-
da, dicht bij de grens met Zuid-Soedan. Daar 
leven 220.000 vluchtelingen uit Zuid-Soe-
dan. Omdat het gebied zo enorm afgelegen 
ligt en de omstandigheden moeilijk zijn, 
voelen de medewerkers van Tutapona die 
daar wonen en werken zich vaak geïsoleerd; 
hierom is regelmatig bezoek van mensen 
van het hoofdkantoor ontzettend belangrijk 
voor hen. De samenwerking met MAF zorgt 
ervoor dat Tutapona-projecten in dergelijke 
gebieden mogelijk zijn voor de lange termijn, 
wat heel belangrijk is voor het welslagen van 
het project!”

De samenwerking tussen 
MAF en Tutapona betekent dat 
ondersteunende medewerkers 

hun werkers in het veld 
regelmatig kunnen bezoeken. 
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Wycliffe Bijbelvertalers werkt aan de 
vertaling van de Bijbel in 
twee Ethiopische talen en 
geeft taalonderwijs
De Bijbel vertalen waar dat nog nodig is, zodat in alle talen en landen 
mensen bereikt worden met het woord van God. Dat is de missie 
van Wycliffe Bijbelvertalers. Hiermee geven we invulling aan de 
zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot zijn leerlingen te 
maken. Mede dankzij de steun van Stichting Wees een Kans konden we 
zorgen voor lees- en schrijfonderwijs in Ethiopië. 

Het is ons doel dat ieder mens op deze wereld 
toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. 
Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor 
miljoenen mensen die samen ruim 1.600 talen 
spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog 
geen toegang tot Gods woord in een taal die ze het 
best begrijpen. Het werk dat door Wycliffe wordt 
uitgevoerd, is gericht op taalkundig onderzoek, 
lees- en schrijfonderwijs, moedertaalonderwijs, 
Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken 
van de Bijbel. 

Mursi en Chara
Samen met partnerorganisatie Wycliffe Ethiopië 
werken we in Ethiopië aan de vertaling van de Bijbel 
in twee talen: het Mursi en het Chara. De sprekers 

van deze talen wonen in het zuidwesten van het land, 
bij de grens met Soedan en Kenia. Het gebied langs 
de Omo rivier waar de Mursi en Chara wonen, is erg 
geïsoleerd. Omdat goede infrastructuur ontbreekt, 
is het moeilijk hen te bereiken. De Mursi en Chara 
hebben weinig bestaansmiddelen en de voorzieningen 
die er zijn, zoals scholen en ziekenhuizen, zijn 
van zeer matige kwaliteit. Wycliffe Ethiopië is in 
samenwerking met de lokale gemeenschappen, 
kerken en overheidsinstanties een programma voor 
lees- en schrijfonderwijs gestart. Door dit werk leren 
kerkleiders, kerkleden en andere volwassenen in deze 
gemeenschappen Gods woord zelf lezen in hun eigen 
taal. Ook biedt het onderwijs hen de kans om hun 
kwaliteit van leven te verbeteren. 

Wat houdt het project in? 
* In 2018 zijn we samen met Wees een Kans 
 begonnen met het lees- en schrijfonderwijs. In 
 dat jaar is lesmateriaal ontwikkeld, zijn de docenten 
 getraind en is de eerste lichting van 300 mensen 
 begonnen met de lessen. In beide talen starten 
 elk jaar 150 mensen met de lessen, verspreid over 
 3 groepen. 
* In augustus 2019 is het tweede leerjaar gestart. 
 De nieuwe groep van 300 leerlingen leerde in dit 
 jaar basisvaardigheden in lezen en schrijven. 
* De groep die in 2018 is gestart, is in 2019 
 begonnen aan het tweede lesjaar. In dit jaar 
 leerden ze de nieuwe vaardigheden toe te passen 
 in hun eigen leven. Deze groep hoopt in juli 2020 
 het tweede jaar af te ronden. Zij hebben dan 
 het hele programma doorlopen. In augustus 
 2020 hoopt de organisatie met een nieuwe groep 
 te starten, waarin dan in totaal 450 leerlingen 
 kunnen deelnemen. 
* In 2019 is het lesmateriaal verbeterd en zijn 
 docentenhandleidingen bij het lesmateriaal 

 geschreven. Er waren in het afgelopen jaar 12 
 docenten bij het project betrokken: 6 mensen in 
 beide taalgroepen. Zij hebben een cursus gevolgd 
 om hun eigen vaardigheden te verbeteren. In 2020 
 staat een nieuwe cursus gepland, op het gebied 
 van didactiek. 
* De klassen maakten veel gebruik van leesboekjes 
 over onderwerpen die voor hun gemeenschappen 
 belangrijk zijn. Zo zijn er boekjes ontwikkeld over 
 onderwerpen als de geschiedenis van de Chara 
 en de Mursi, schoon water, ‘hoe bouw je een 
 huis?’, maar ook boekjes met Bijbelverhalen 
 zoals ‘De verloren zoon’. Deze leesboekjes zijn 
 in de zomer van 2019 geprint zodat de klassen ze 
 vanaf dat schooljaar konden gebruiken. Deze 
 boekjes werden goed gelezen door de leerlingen. 
 Deze kennis hebben zij weer toegepast in hun 
 dagelijks leven. 

Door dit onderwijsproject, met steun van Wees een 
Kans, hopen we de positie van de Mursi en Chara te 
versterken en hen hoop te bieden, op verschillende 
terreinen van hun leven.
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Financieel verslag 2019
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1.1 Missie en doelstelling

Stichting Wees een Kans is op 
28 november 2006 opgericht 
te Harderwijk. Het doel van de 
stichting is het verbeteren van 
het welzijn in de wereld, onder 
meer door het verlenen van hulp 
aan mensen in nood, een bijdrage 
leveren aan milieuverbetering en 
het bevorderen van dierenwelzijn.
Stichting Wees een Kans steunt kansarme mensen in 
ontwikkelingslanden om ze te helpen met:

•  Op eigen benen te staan;
•  Met duurzame middelen een bestaan te creëren;  
•  Ze levensvreugde te verschaffen.
     
Het anker van waaruit de stichting werkt is gebaseerd 
op Liefde, Respect en Vertrouwen.    
    
De stichting richt zich voornamelijk op gebieden in 
Tanzania, Oeganda en Ethiopië.   
 
Stichting Wees een Kans is, als vermogensfonds, 
gericht op zoek naar uitvoerende stichtingen die in 
deze landen met projecten werkzaam zijn of werkzaam 
willen zijn.      
  
Projecten van deze stichtingen moeten dan passen bij 
één of meerdere van de vier pijlers:

Pijler 1: Voeding, liefde en onderdak
Dit kunnen projecten zijn zoals de bouw van 
weeshuizen, of het onderbrengen van wezen bij 
familie waarna deze families op ondersteuning kunnen 
rekenen.

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

Pijler 3: Educatie
Bijvoorbeeld: de bouw en exploitatie van scholen en 
trainingscentra voor vakopleidingen.

Pijler 4: Economie
Voorbeelden zijn: microkredieten ter beschikking 
stellen, coöperaties opzetten, of mensen helpen 
een bedrijfje op te starten (mede via Funding 
Opportunities BV)

Stichting Wees een Kans wil daarnaast mensen 
aanzetten tot filantropie.

De stichting heeft de anbi status en is bij de
Belastingdienst geregistreerd onder RSIN 8173.37.854.

1.2 Samenstelling bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:

J. Schuuring voorzitter
B. Brouwer secretaris
J. Middel  penningmeester   
 
De bestuurders hebben in 2019 en 2018 geen 
bezoldiging ontvangen voor hun werkzaamheden.

1 Verkort bestuursverslag
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1.3 Gang van zaken gedurende het boekjaar

Een uitgebreid verslag van de gang van zaken in 2019 
en over de inhoud van de projecten is in dit jaarverslag 
terug te vinden.

De projectbestedingen over het jaar zijn ten opzichte 
van het jaar 2018 met ruim 25% gestegen.

Doordat zowel over 2019 als 2018 dividend is 
uitgekeerd vanuit Allinq Group BV en vanwege de 

positieve beleggingsresultaten in 2019 is in beide jaren 
een positief resultaat behaald. 

De liquiditeitspositie is in 2019 licht gedaald 
doordat het dividend van Allinq Group BV 2019 pas 
in 2020 wordt ontvangen. De stichting beschikt 
over voldoende liquiditeiten om de schulden en 
toezeggingen per balansdatum te voldoen. 

Het bestuur verwacht dat in 2020 de uitgaven aan 
projecten circa EUR 1,3 miljoen zullen bedragen hetgeen 
een verdere stijging betekent ten opzichte van de 
projectbestedingen in 2019. Hiervan is al een belangrijk 
deel voorwaardelijk toegezegd. 

In het eerste kwartaal 2020 is een wereldwijde 
verspreiding van het Covid-19 virus opgetreden waarbij 
door overheden in nagenoeg alle landen zeer restrictieve 

maatregelen zijn getroffen. Door de onzekerheid over 
hoe lang de gevolgen van het Coronavirus aanhouden, 
kan niet worden uitgesloten dat de stichting op termijn 
mogelijk met nadelige effecten van de gevolgen van 
het Coronavirus zal worden geconfronteerd. Inmiddels 
is bekend geworden dat Allinq Group BV over 2020 
geen dividend zal uitkeren. Gezien de vermogens- en 
liquiditeitspositie van de stichting is er geen onzekerheid 
over de continuïteit van de stichting.

1.4 Verwachtingen

Projecten 2019 2018

Oeganda  486.334  320.887 

Ethiopië  323.759  201.984 

Tanzania  244.583  272.676 

Indonesië  65.000  92.000 

Overige  35.000  15.000 

Totaal  1.154.676  902.547
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In 2019 is het bestuur 4 keer formeel bij elkaar geweest.
In 2019 is in totaal EUR 1.154.676 (2018:  EUR 902.547) besteed aan projecten voor goede doelen.   
De projecten zijn in de volgende landen gerealiseerd:
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2  Staat van baten 
en lasten over 2019

2019 2018

Baten  1.815.680 2.187.235

Lasten

Projectuitgaven  1.154.676  902.547 

Algemene kosten  24.408  26.311 

Rente en bankkosten  709  823 

Totaal van lasten  1.179.793  929.681 

Saldo baten en lasten 635.887 1.257.554

3 Toelichting
Algemeen
Dit financieel verslag wordt opgesteld op grond van de 
wettelijke eisen inzake stichtingen met een ANBI status.

Dit financieel verslag is ontleend aan de volledige 
jaarrekening, opgesteld op basis van Richtlijn voor 
de Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties zonder 
winststreven, zoals deze is opgesteld door het 
bestuur van de Stichting op 17 juni 2020 en welke is 
gecontroleerd door MTH Accountants. Dit financieel 
verslag is niet gecontroleerd.

Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde 
oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de 
resultaten van de stichting dient dit  financieel verslag 
te worden gelezen in samenhang met de volledige 
jaarrekening 2019, waaraan deze is ontleend.

De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling 
van continuïteit van de stichting.    
    
Alle bedragen zijn, voorzover niet anders vermeld, 
opgenomen in euro’s.

In dit financieel verslag is op grond van een vrijstelling 
geen balans opgenomen.

Begroting
In de staat van baten en lasten en in het 
bestuursverslag zijn geen begrotingscijfers 
opgenomen aangezien de begroting niet als belangrijk 
stuurinstrument wordt gebruikt voor beheersing van 
de activiteiten. 

Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben.

Ontvangen bijdragen, donaties en giften worden 
verantwoord in het jaar dat de bedragen 
onvoorwaardelijk zijn toegezegd.

Ontvangen dividenden worden in de staat van baten 
en lasten opgenomen in het jaar waarin het besluit tot 
uitkeren van dividend heeft plaatsgevonden. 

Aan derden toegezegde bijdragen worden verwerkt in 
het jaar waarin de toezeggingen zijn gedaan.

Personeel
Gedurende het boekjaar had de stichting, net als in 
2018, geen personeel in dienst.

Gebeurtenissen na balansdatum  
In het eerste kwartaal 2020 is een wereldwijde 
verspreiding van het Covid-19 virus opgetreden 
waarbij door overheden in nagenoeg alle landen 
zeer restrictieve maatregelen zijn getroffen. Door 
de onzekerheid over hoe lang de gevolgen van 
het Coronavirus aanhouden, kan niet worden 
uitgesloten dat de stichting op termijn mogelijk 
met nadelige effecten van de gevolgen van het 
Coronavirus zal worden geconfronteerd. Inmiddels 
is bekend geworden dat Allinq Group BV over 2020 
geen dividend zal uitkeren. Gezien de vermogens- 
en liquiditeitspositie van de stichting is er geen 
onzekerheid over de continuïteit van de stichting.
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Zeewolde, juni 2020

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. 


