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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
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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
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.
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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.

Eigen concept
Al vanaf de start van Stichting Wees een Kans
is het onze wens om tot een onderscheidend
concept te komen. Intussen wordt in
Tanzania een field study gedaan naar
een aanpak waarbij een gebied geholpen
wordt door de natuur te herstellen. Hierbij
wordt ook de economische ontwikkeling
in het gebied gestimuleerd. Binnen dit
concept werken we samen met Stichting
Greening Earth. Als bestuur hopen we deze
aanpak verder te kunnen laten groeien,
zodat we op deze manier het leven van
vele kansarmen kunnen helpen opbloeien.
In 2021 zullen we proberen dit 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:
vele kansarmen weer kansen bieden.
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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 2020 zijn behaald met
behulp van de donaties van Stichting Wees
een Kans. We geven ook dit jaar een aantal
goede-doelen-stichtingen, waarmee we in
2020 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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Dankzij Woord en Daad is de situatie

van arme Oegandese
gezinnen verbeterd
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht,
streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend
Koninkrijk. Samen met onder meer lokale partners verbinden we
mensen wereldwijd. Zo werken we aan een menswaardig bestaan
voor iedereen, zowel arm als rijk, dichtbij en ver weg. Met hulp van
Stichting Wees een Kans kunnen we inkomsten genereren voor arme
Oegandese gezinnen: dankzij honing van eigen bijen.
Het noorden van Oeganda telt honderden ouders die
moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Met het project Busy Bees ondersteunt Woord en Daad
– samen met lokale partners – imkers in dit gebied.
Bijen houden vraagt een kleine investering, terwijl
zuivere honing een mooie winst oplevert. Dat maakt
het een aantrekkelijke inkomstenbron voor de arme
bevolking op het Oegandese platteland.
Met alleen honingproductie zijn de imkers niet
geholpen, er moeten ook handelaren zijn die een
eerlijke prijs betalen voor de honing. Daarom werken
we samen met private partijen die de honing opkopen
en vermarkten. Akullo Immaculate is, naast trainer, één
van de ondernemers die de honing tegen een eerlijke
prijs opkoopt en doorverkoopt aan bijvoorbeeld
hotels, restaurants en winkels in de stad.
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Impact COVID-19
Ook in 2020 konden we – dankzij de loyale steun
van Stichting Wees een Kans – honderden imkers
trainen, al was 2020 natuurlijk een historisch jaar. Ook
Oeganda werd getroffen door de coronapandemie en
zeker in de eerste helft van het jaar nam de regering
forse maatregelen om verspreiding te voorkomen. Een
logische stap voor een land waar de gezondheidszorg
een flinke toename van het aantal patiënten
simpelweg niet aankan. Door die maatregelen viel de
keten stil. Transport vanuit de verzamelpunten (RTC’s)
naar de fabriek kwam stil te liggen. De pakhuizen
stonden vol honing, terwijl de portemonnees van
de handelaren leeg raakten. Daardoor konden ze
geen honing meer opkopen bij de imkers. Voor de
financiële positie van de imkers en hun gezinnen is
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We zijn dankbaar voor
de trouwe ondersteuning
door Wees een Kans en
de verbondenheid met
de imkers in Oeganda.
We zien hoe de levens
van mensen veranderen!

het cruciaal dat de honing tijdig verkocht wordt. Daar
komt bij dat de kwaliteit van de honing achteruit gaat
als de condities niet optimaal zijn. Om deze situatie
vlot te trekken, hebben we een noodfonds opgezet.
Vanuit dit fonds kon de honing opgekocht worden en
krijgen de imkers de nodige financiële middelen. Bij
verkoop van de honing vloeit de opbrengst terug in
het fonds en kan het geld opnieuw ingezet worden om
honing te kopen. Nu de handel weer op gang komt,
gebruiken we het geld om bijenwas op te kopen. Dit
is een interessant product voor de wereldmarkt, maar
alleen als er grote hoeveelheden tegelijk aangeboden
worden. Met het fonds kunnen we die grote voorraad
aanleggen en uiteindelijk verkopen.

Partner ADP
In de regio Karamoja werken we samen met partner
ADP. In 2020 hebben we deze partner ondersteund
om steeds meer de rol van RTC op zich te nemen
en honing op te kopen tegen een eerlijke prijs. Ook
ondersteunen we hen met het opkopen van bijenwas
en hebben we een onderzoek gedaan om een
businesscase op te zetten rond bijenwas. Vanuit ADP is
er hard gewerkt om een link met de markt te leggen.
Daarnaast zijn er trainers opgeleid die cursussen geven
aan de imkers, onder andere over ‘beekeeping as a
business.’
Een ander essentieel onderdeel is het planten van
bomen: belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied
én voor de bijen en de honingproductie. Tegelijk
bieden fruit- en notenbomen een extra inkomstenbron
voor boeren. ADP heeft inmiddels een boomkwekerij
opgezet. Deze draait nog niet break-even, maar via
radiocampagnes rond het planten van bomen worden
de mensen in de regio zich steeds bewuster van het
belang van bomen.
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Training in de praktijk
Betty Aceng is 50 jaar en woont in het
dorp Apeti ‘B’ Village in het Dokolo district.
Ze is getrouwd en heeft de zorg voor zes
eigen kinderen en vier mensen die van haar
afhankelijk zijn. Ze vertelt: “Ik ben blij met
de trainingen. Ze hebben mijn kennis over
bijen houden vergroot en het inspireert
me om mijn bedrijf uit te breiden. Onze
trainer Akullo Immaculate inspireert ons
als vrouwen en onderneemsters. Dankzij
het project is onze situatie sterk verbeterd.
Voorheen liep ik vaak achter met het betalen
van het schoolgeld, maar dankzij het bijen
houden en de stabiele verkoop kan ik de
rekening nu direct voldoen.”
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ZOA in Oeganda maakt zich sterk

voor landrechten
en duurzaam
ondernemerschap
We zijn er. Als christelijke internationale noodhulporganisatie, is
ZOA er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog
of natuurramp. We bieden mensen hulp in een noodsituatie en
helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo
lang tot ze zichzelf weer kunnen redden. We zorgen voor water,
voedsel, onderdak en onderwijs én werken aan veiligheid en
vredesopbouw. Mede dankzij de ondersteuning van Stichting Wees
een Kans kunnen wij in Noord-Oeganda onze projecten uitvoeren.
Het project waar Stichting 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 deze
kwetsbare vrouwen en jongeren, waardoor hun
zeggenschap over hun eigen stuk landbouwgrond
wordt vastgelegd. Het verkrijgen van landrechten is
een basiszekerheid die nodig is om te kunnen werken
aan duurzame economische landbouwproductie.
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Formele registratie landbouwgrond
In de eerste plaats zorgt het project voor het formeel
registreren van landbouwgrond. In deze regio van
Oeganda hebben mensen vaak conflicten met elkaar
omdat er onduidelijkheid is over de verdeling van
landbouwgrond en waar de grenzen lopen. Met
name kwetsbare jongeren en vrouwen zijn hiervan de
dupe. Door het registreren van land ondersteunt ZOA
deze groep. Dit doen we samen met lokale leiders,
zodat conflicten over landbouwgrond in de toekomst
voorkomen kunnen worden.

Duurzame economische vooruitgang
In de tweede plaats willen we met het project de basis
leggen voor duurzame economische vooruitgang. De
kwetsbare vrouwen en jongeren krijgen trainingen
om hun landbouwproductie te verbeteren en
ondernemingen op te zetten, waardoor ze zelfredzaam
kunnen worden. Het project besteedt speciale
aandacht aan acceptatie en kansen voor jongeren met
een handicap en tienermoeders. Zo bevorderen we
een inclusieve, rechtvaardige samenleving.

Resultaten
Inmiddels is het derde jaar van dit project afgerond, en
hebben we onder meer de volgende resultaten bereikt:
• In 2020 werden 326 percelen van landeigenaren
gemarkeerd. 45% van de aanvragen tot
landregistratie werd gedaan door vrouwen.
• Ten minste 62% van de landeigenaren die
deelnamen aan dit project kon een conflict met
betrekking tot hun landbouwgrond oplossen
met behulp van lokale bemiddelingscomités.
• Door regelmatige trainingen is de capaciteit
van de lokale autoriteiten op het gebied van
landdemarcatie in het afgelopen jaar enorm
toegenomen. We zagen veel vooruitgang in de
kwaliteit van ons werk en onze inzet.
• De graanoogst van de deelnemende boeren nam
substantieel toe van gemiddeld 336,5 kg in 2019
tot 679,6 kg in 2020. De inkomsten per boer
namen toe met 335 USD.
• 404 jongeren kregen training op het gebied van
agronomische vaardigheden. 76% van hen past
deze vaardigheden nu al toe in het dagelijks
leven.

Nieuwe vaardigheden dankzij
training
Ocen David is 17 jaar en woont in het dorp
Lapono in Anaka subcounty. Hij nam in
2019 deel aan de ZOA training nadat hij
gestopt was met school. In deze training
leerde hij allerlei nieuwe vaardigheden op
landbouwgebied. Na de training, begin 2020,
investeerde Ocen geld om kool te verbouwen.
Na aftrek van onkosten had hij na de oogst
een winst van 50 euro. Van de opbrengst
kocht hij een geit en investeerde hij in het
verbouwen van sojabonen. Hij hoopt met
de opbrengst van deze oogst weer terug te
kunnen naar school en zijn schoolgeld te
kunnen betalen.
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Rabo Foundation werkt aan

praktisch agrarisch
management met
volop voordeel voor
Oegandese boeren

Rabo Foundation werkt samen met
technologiepartners om haar doelgroep – kleinschalig
werkende boeren – nog beter te kunnen bedienen.
Met hulp van Stichting Wees een Kans kunnen we
werken aan praktische digitale oplossingen voor meer
transparantie, meer informatie en minder fouten.
We richten ons op ontwikkelingen rondom Financial
Technology (FinTech) en Agricultural Technology
(AgTech). Deze ontwikkelingen zijn in te zetten om
betere diensten te bieden of om deze groep boeren
beter te bereiken. Bij FinTech draait het om innovaties
in de financiële dienstverlening: slimmer, sneller en
efficiënter financiële diensten leveren aan kleinschalig
werkende boeren. 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.
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Digitale oplossingen voor
zuivelcoöperaties in Oeganda - Emata
In Oeganda werken we onder meer samen met
technologiepartner Laboremus Oeganda. Laboremus
heeft een MIS (management informatiesysteem)
ontwikkeld om zuivelcoöperaties in Oeganda
te helpen digitaliseren. De meeste coöperaties
maken nog altijd gebruik van handgeschreven
documenten of eenvoudige Excel-bestanden. Deze
handmatige processen zijn tijdrovend, foutgevoelig
en voorzien de organisatie vaak van slechts beperkte
managementinformatie. Door te digitaliseren, krijgen
de organisaties meer inzicht in de bedrijfsvoering

en kunnen ze goed gefundeerde beslissingen
nemen. Ook draagt digitalisering bij aan een meer
transparante organisatie en reduceert het eventuele
fraudegevoeligheid. Het belangrijkste is echter de
toegevoegde waarde voor de kleinschalig werkende
boer. Door deze digitaliseringsslag zijn coöperaties in
staat betere diensten te leveren aan haar leden.

De voordelen van een dashboard
Laboremus bundelde haar krachten met Rabo
Foundation en het Oegandese Agricultural
Development Center (ADC - een trainingsorganisatie
voor boerencoöperaties die mede opgericht is door

Rabo Foundation). Samen ontwikkelen we een
dashboard voor zuivelcoöperaties.

‘Door te digitaliseren,
krijgen de organisaties
meer inzicht in de
bedrijfsvoering’
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Digitalisering van spaar- en leengroepen
in Oeganda – Chomoka
We werken in Oeganda ook met Chomoka, een
initiatief van CARE. Chomoka is een mobiele applicatie
waarmee spaar- en leengroepen ¬– grotendeels
bestaande uit boerinnen – hun financiën digitaal
kunnen bijhouden.
Traditioneel wordt de administratie van een spaar- en
leengroep door de leden op papier bijgehouden en
het spaargeld in een kluis bewaard. Met Chomoka is
de administratie volledig digitaal bij te houden. Dit
vergroot niet alleen de transparantie en vermindert de
foutgevoeligheid van berekeningen, het zorgt er vooral
voor dat leden een financieel track record opbouwen,
waarmee zij gemakkelijker toegang krijgen tot
kredieten bij lokale financiële instellingen. Er wordt ook
een digitale marktplaats opgericht waar de leden in
de toekomst diensten en producten af kunnen nemen,
bijvoorbeeld agri inputs.
Chomoka is al succesvol geïmplementeerd in Tanzania
en wordt nu verder uitgerold naar andere Afrikaanse
landen. Rabo Foundation financiert de implementatie
in Oeganda. De eerste resultaten van dit project
worden in 2021 verwacht.

De voordelen:
• Boeren krijgen sneller betaald en hebben
meer inzicht in hun eigen productieniveau. Na
iedere levering ontvangen ze namelijk een sms
met onder andere de cijfers van de geleverde
hoeveelheid melk.
• Coöperatiemanagers krijgen door het
digitaliseren van papieren dossiers eindelijk
inzicht in trends in melkinzameling,
prijsgrafieken, inkomstenoverzichten en meer.
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Verder gebruikt ADC de inzichten uit het dashboard
om trainingen aan coöperaties en haar leden verder
te verbeteren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld analyseren
hoe zij presteren ten opzichte van andere coöperaties
en waar het beter kan. Vervolgens kan ADC de
coöperatieleden 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.

Dit is CARE
CARE bestaat meer dan 70 jaar, is actief in 93
landen en biedt directe hulp aan 62 miljoen
mensen. CARE heeft als missie: het redden
van levens, het bestrijden van armoede en het
bereiken van sociale rechtvaardigheid. Eén
van de manieren waarop zij dit ¬doen, is via
het promoten en ondersteunen van spaar- en
leengroepen.
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Dembi Dolo Food Security Project:

levensverbetering van
boerengezinnen in Ethiopië
Het verbeteren van de voedselzekerheid voor kwetsbare kleine
boerenbedrijfjes in de regio Dembi Dolo in Ethiopië. Dat is het
doel van het Dembi Dolo Food Security Project. Dit project wordt
uitgevoerd door de ontwikkelingsorganisatie van het bisdom van
Nekemte van de Ethiopian Catholic Church. Stichting Wees een Kans
is één van de donateurs.

Drie pijlers

tegen te gaan. Bovendien hebben ze door een gebrek
aan financiële middelen geen toegang tot onder meer
betere zaden en irrigatieapparatuur. De integrale
aanpak van het eerste project is doorgezet in het
nieuwe. Er zijn drie pijlers:
1. Een verhoogde en gevarieerde agrarische productie
en productiviteit (akkerbouw en veeteelt) en het
beheren van de natuurlijke hulpmiddelen. Om de
akkerbouwproductie te verhogen:
• leren boeren efficiëntere productietechnieken
gebruiken;
• krijgen ze beter plantmateriaal en
gereedschappen;
• stimuleren we het gebruik van snelcomposteertechnieken.

2. H
 et oprichten en versterken van coöperaties.
Coöperaties hebben twee doelen in de Ethiopische
context:
• ze helpen bij het vermarkten van overvloedige
oogst en kopen gemeenschappelijk zaaigoed
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.

De boeren hebben te maken met klimaatverandering,
de noodzaak tot beter waterbeheer en een afname
van de vruchtbaarheid van de grond. Ze hebben
geen kennis van landbouwtechnieken om deze
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zoals
natuurlijke methoden om verdamping van het water

De veeboeren krijgen ondersteuning via trainingen
over diergezondheid, zaden voor veevoer en hulp
bij het bouwen van veedrinkplaatsen. Ook leren
de boeren hoe ze erosie kunnen voorkomen en de
bodemkwaliteit verbeteren.

3. W
 ater, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH).
Samen met de lokale gemeenschappen leggen we
beschermde bronnen en waterputten aan. Leden van
de gemeenschap helpen mee bij de constructie en
het onderhoud.

Voordat we de ontwikkelingen in het project
beschrijven, willen we kort stilstaan bij het overlijden
van Jean Jacques Maouche. Jean Jacques was één van
de drijvende krachten achter dit project. Hij was vaak in
Ethiopië om alles in goede banen te leiden. Hij zal door
de donoren en de mensen daar erg gemist worden.
Met zijn grote sociale betrokkenheid heeft hij het leven
van vele mensen in Dembi Dolo blijvend veranderd.
We zijn hem daar zeer dankbaar voor.
Dit driejarige project is in februari 2017 gestart en
liep dus begin 2020 af, maar er is besloten tot een
bescheiden verlenging, vooral gericht op het borgen
van de coöperaties. Daarnaast is een nieuw driejarig
project opgestart, in drie nieuwe gemeenschappen.
In totaal worden 3.500 boerengezinnen (ongeveer
15.000 personen) geholpen. Het gaat om kleinschalig
werkende boeren die niet in staat zijn om genoeg
voedsel te produceren om hun gezinnen het hele jaar
door te eten te geven.
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COVID-crisis

‘De boeren hebben
te maken met
klimaatverandering,
de noodzaak tot
beter waterbeheer en
een afname van de
vruchtbaarheid van de
grond.’

Er is in 2020 op veel terreinen voortgang geboekt:
er zijn fruitbomen geplant, nieuwe gewassen
geïntroduceerd, modelboeren aangewezen,
kwekerijen opgezet, nieuwe composteermethoden
aangeleerd, spaarcoöperaties opgezet en er is een
begin gemaakt met het bouwen van opslagruimten
voor de geoogste producten.
Vanwege de COVID-crisis heeft de voortgang wat
vertraging opgelopen. Daarnaast is de Oromo
Liberation Armee nog steeds actief in het gebied. Dit
belemmert vaak de bewegingsvrijheid, omdat het
leger gebieden voor korte of langere tijd afsluit. De
Catholic Church weet tot nu toe goed onafhankelijk te
blijven, omdat ze het belang van de gemeenschap en
de mensen vooropstelt.

Resultaten
We hebben onder meer de volgende zaken bereikt:
• 50 zogenoemde agricultural extension experts
en 150 boeren kregen training over gewassen,
zaadveredeling en bemesting;
• er zijn 3 nieuwe Multipurpose Coöperaties
opgericht met 569 leden;
• er zijn 3 nieuwe Sacco’s (spaargroepen)
opgericht met 334 leden;
• er zijn flink wat bomen aangeplant:
6.250 avocadobomen voor 330 boeren,
500 mangobomen voor 200 boeren, 155
bananenbomen voor 120 boeren en 1.600
ananaszaailingen voor 327 boeren;
• er zijn 3 watervoorzieningen aangelegd voor
1.400 dieren;
• 3 boerengroepen beschikken over moderne
bijenkasten;
• 24 boeren werden getraind in de zorg en het
vetmesten van dieren;
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•
•

•
•

266 mensen volgden de training ‘natural resource
management’;
72 boeren kregen een training over het opzetten
van een kwekerij. Daarvan hebben 22 boeren
46.600 verschillende boomzaailingen opgekweekt
en 45 boeren hebben 134.112 koffiezaailingen
gekweekt;
300 arme families kregen een training in het
houden van kippen;
5 waterbronnen zijn beter beschermd en er zijn 2
waterputten gegraven.

Ook in 2021 hoopt de ontwikkelingsorganisatie van
het bisdom, met hulp van Stichting Wees een Kans,
weer veel voor de boeren in Dembi Dolo te kunnen
betekenen.
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Greening Africa:

werken aan een
gezondere grond,
beplanting en voedsel
Greening Africa motiveert arme boerengezinnen in Tanzania om de
uitgeputte grond te herstellen en (fruit)bomen en struiken te planten.
Op deze manier zorgen de boeren voor hun eigen voedsel en dat voor
hun dieren. Bovendien komen ze zo eenvoudig aan hout om mee te
bouwen. Mede dankzij de hulp van Stichting Wees een Kans hebben
vele boerengezinnen gewerkt aan een beter, gezonder leven en een
hoger inkomen.
Is 2020 is het project Greening Africa afgerond. In april
2020 zouden de laatste projectactiviteiten plaatsvinden.
Alleen al daarom zou 2020 een bijzonder jaar worden
voor dit project. Maar ook Greening Africa werd
overvallen door de pandemie. Toribio Huillca, de lokale
projectdirecteur, kwam op die manier vast te zitten in
Tanzania en kon de rest van het jaar niet meer terug
naar huis, in Peru.

Extra activiteiten
Gelukkig was er nog een klein budget over, waarmee
hij nog een aantal zinvolle activiteiten kon financieren,
hoewel het overgrote deel van het personeel van de
lokale projectorganisatie ontslagen moest worden.
Achteraf gezien is het maar goed ook dat Toribio langer
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moest blijven, want 2020 was extreem droog. De
boompjes die in de eerste maanden van 2020 waren
geplant, zouden zijn doodgegaan door gebrek aan
water. Een belangrijk onderdeel van het werk van Toribio
bestond dan ook uit de zorg voor al die boompjes. De
twee watertanks die we een paar jaar geleden hadden
gekocht, kwamen hierbij goed van pas.

Goed mangojaar
De mangoboompjes die in de loop der jaren zijn
geplant, en waarvan er nu al een groot aantal vruchten
dragen, zijn erg in trek. 2020 was voor veel families een
goed mangojaar. Er zijn het afgelopen jaar – ondanks
alle beperkingen –2.800 mangoboompjes geplant.

Voldoende veevoer
Ook het vee had veel te lijden onder de droogte. Maar
de afgelopen jaren, en ook in 2020, hebben de mensen
in de vier projectdorpen veel bomen aangeplant voor
veevoer. Die bomen wortelen heel diep en kunnen
daardoor bij water komen dat voor gewoon gras niet
bereikbaar is. Het gras verdroogt, maar deze bomen
blijven het hele jaar groen en groeien ook in de droge
tijd gewoon door. Ze kunnen worden geknot als
knotwilgen. Het hele jaar voldoende veevoer betekent
ook dat het vee het hele jaar door melk blijft produceren!

Verbeterde huizen
Dankzij dit project zijn de afgelopen zes jaar, op in totaal
305 hectare, bomen aangeplant in de dorpen Vilima
Vitatu, Mwada, Sangaiwe en Sarame. De meeste van
de in totaal 2.700 families van de vier dorpen hebben
vruchtbomen aangeplant, en daarnaast bomen voor
hout, cashewnoten en veevoer. Ook hebben de meeste
families hun huizen verbeterd, inclusief een verbeterde
kookplaats. Een bijzonder opvallend resultaat!
We bedanken Toribio Huillca en Pachamama Raymi
voor het realiseren van dit project. Er is ten behoeve van
de bevolking veel en veel meer tot stand gebracht dan
wij ooit hadden durven dromen.
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Stichting VLOK ondersteunt

de arme inwoners
van Lombok, met
fraaie resultaten

Sinds 2002 is de stichting VLOK (Vrienden van Lombok) actief op
Lombok. Hier werken we aan het bevorderen van de economie en
de bouw van infrastructuur, huizen, scholen, een hospitaal, sanitaire
voorzieningen en elektrische installaties. Verder zit het ondersteunen
van opleidingen, zieken en bejaarden standaard in ons pakket. Onze
leus: één persoon kan de wereld niet veranderen, maar we kunnen
wel de wereld veranderen voor één persoon of dorp. Dankzij de hulp
van Stichting Wees een Kans kunnen we veel voor de mensen op
Lombok betekenen.
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Onze strijdkreet is: NEVER EVER GIVE UP (geef nooit
op). Dit deden we ook in 2020 niet, een bizar jaar van
ups en downs. Het jaar werd gekenmerkt door de
wereldwijde coronacrisis. Ook Lombok kreeg hiermee
te maken, vooral de hoofdstad Mataram. ‘Onze’
vier dorpen op West- en twee op Oost-Lombok zijn
bijna gevrijwaard gebleven van besmettingen. Wel
hebben we vroegtijdig de nodige richtlijnen en geld
voor medicijnen opgestuurd. Dankzij de bijdragen
van Wees een Kans zijn afgelopen jaar weer mooie en
duurzame projecten opgestart en afgerond.

Nieuw hospitaal
Bijzonder trots zijn we op de bouw van een compleet
nieuw hospitaal. De noodzaak hiervan is duidelijk: in

de wijde omtrek – tot 40 kilometer – is geen ziekenhuis
te bekennen. Dit ondanks de aanwezigheid van vijftig
dorpen in de buurt, met enige honderdduizenden
inwoners. De omgeving is zeer arm, met weinig
werkgelegenheid. De casco bouw van het hospitaal
is begonnen in 2019 en was aan het eind van dat jaar
gereed. Begin 2020 volgde fase 2: de afwerking, de
audit en het verwerken van verbeterpunten. Vanwege
corona, de vertraagde levering van materialen van
buiten Lombok, de sterk gestegen prijzen van alle
soorten materialen en het niet tijdig aanvragen van
elektriciteit, werd de oplevering met een half jaar
vertraagd. Het ziekenhuis gaat aan ruim 100 full- en
parttimers werk bieden, een enorme stimulans voor de
gehele omgeving.
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Opleidingen
Vanaf de oprichting van de stichting VLOK
ondersteunen we arme gezinnen waarvan de kinderen
nog op school zitten en die geld missen voor vervoer,
kleding en schoeisel. Dit kunnen we doen dankzij de
hulp van Wees een Kans. Zorgen we niet voor deze
ondersteuning, dan is de kans groot dat tientallen
kinderen niet meer naar school kunnen. Het is een
kwestie van een lange adem, maar de resultaten zien
we: de kinderen van toen hebben werk in onder meer
hotels en bij de lokale overheid.

Stimuleren werkgelegenheid
Vanwege corona komen er geen toeristen naar
Lombok. Dit betekent dat alle hotels gesloten zijn:
geen werk, geen inkomen en geen uitkering. 80%
van de mensen is werkloos. Op West-Lombok zijn
we begonnen met het stimuleren van alternatieve
werkgelegenheid: het kweken van groenten en fruit
en de verkoop van deze producten op de markt.
Ook hielpen we bij het planten van bomen voor
erosiebestrijding en eigen gebruik. Ons budget voor

2020 was voldoende om 570 fruitstruiken te kopen,
zoals mangosteen, rambutan, jambu, banaan en
longan/kelengkeng. De fruitstruiken zijn geplant
rondom de woningen, zodat de bewoners de
verantwoordelijkheid voor hun eigen gewas dragen.
Verder hebben we 800 boompjes gekocht. Deze zijn
geplant in de heuvels rondom de dorpen, met als
doel de erosie op een natuurlijke manier te stoppen
en de natuur in de omgeving te herstellen. Met het
planten van jarak-, mahonie-, teak- en sengonbomen
is de eerste aanzet gedaan. Alle struiken en bomen zijn
geplant in de regenperiode.

Erosiebestrijding
Om ons project succesvol en bestendig te laten zijn, is
erosiebestrijding een belangrijke voorwaarde. In 2014
hebben vier studenten van de TU Twente op locatie
het gehele traject van de beek in kaart gebracht. In
totaal kwamen tweeënvijftig situaties in aanmerking
voor verbetering en herstel van de beek en het land.
Deze informatie was en is de leidraad voor stap voor
stap herstel. De eerste stap: over een lengte van 100
meter worden de wanden van de kali en de grond
eromheen hersteld.

Samenwerking
In nauwe samenwerking met de bevolking van
Lombok en de stichting Yayasan B.T.S. uit Indonesië
hebben we de mogelijkheden onderzocht voor
verdere uitbouw van deze tak van werkgelegenheid,
de verbetering van de soorten groenten en fruit en
het herstellen van de erosie in de heuvels en langs
de beek. Zodra de gelden beschikbaar zijn, gaan we
twintig gronden rond de dorpen geschikt maken voor
groenteteelt en worden twintig personen opgeleid tot
boer. In oktober 2020 zijn we met een pilot begonnen.
De resultaten zijn prima: de gewassen groeien goed,
de boer en zijn gezin hebben extra goede groenten te
eten en de verkoop verloopt naar wens. Met de winst
worden nu al nieuwe zaden gekocht. Kortom, het ziet
er hoopvol uit!
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Join for Joy:

sport en spel als motivatie
om naar school te gaan
Kinderen in Oost-Afrika door middel van sport- en spelactiviteiten
motiveren om naar school te komen en op school te blijven.
Hier zet Join for Joy zich al tien jaar voor in, met gebruik van de
kracht van spelenderwijs leren. Met een uitdagend en duurzaam
opleidingsprogramma leren we basisschooldocenten hoe ze sport
en spel kunnen inzetten voor het creëren van een leuke en veilige
omgeving op het sportveld, in de klas en op school. Kwaliteit en
gelijkwaardigheid staan hierbij voorop. Mede dankzij de hulp van
Stichting Wees een Kans boeken we mooie resultaten.
Sporten en spelen betekent in ons programma meer
dan alleen fysiek fitter worden. De activiteiten zijn er
specifiek op gericht om de basisschoolleerlingen life
skills mee te geven, zoals assertiviteit, zelfvertrouwen
en respect.

Uitdagingen
School is een ankerpunt in het leven van kinderen,
maar helaas laat de kwaliteit van het onderwijs op
basisscholen in de rurale gebieden van Oeganda vaak
te wensen over. Zo ontbreekt het de kinderen aan
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uitdaging en worden meisjes en kinderen met een
beperking vaak ongelijk behandeld of zelfs buitenspel
gezet. Extreme armoede is een harde dagelijkse
realiteit. Uitdagingen waar kinderen iedere dag mee
geconfronteerd worden, zijn: geweld, kinderarbeid,
tienerzwangerschappen, kindhuwelijken, ziektes en
genderongelijkheid. De gevolgen van de huidige
pandemie maakt de missie van Join for Joy belangrijker
dan ooit tevoren: het is onze gezamenlijke taak om
kinderen (weer terug) naar school te laten komen!
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Spelenderwijs leren op school
Stichting Wees een Kans steunt inmiddels negen
basisscholen in de regio’s Kabale en Rubanda, in
het Zuidwesten van Oeganda. Zeven scholen zitten
in verschillende fases van het opleidingstraject,
twee hebben het Join for Joy opleidingsprogramma
inmiddels succesvol afgerond. De leraren gebruiken
de sport- en spelactiviteiten niet alleen tijdens
de P.E. (Physical Education) lessen, maar ook bij
alle andere vakken. Dit zorgt ervoor dat de lessen
een stuk aantrekkelijker zijn voor de kinderen.
De leeromgeving van de kinderen is sinds de
introductie van het programma veiliger. Hierdoor
beklijft de kennisoverdracht beter. Dit is terug te
zien in de resultaten. De scholen waar het sport- en
spelprogramma is geïmplementeerd, behoren tot de
beste scholen van de regio en het aantal kinderen dat
naar school komt, is verdubbeld. In 2020 heeft de
financiële steun van Wees een Kans ervoor gezorgd
dat drie nieuwe basisscholen een mooie start hebben
kunnen maken met ons programma. Dit betekent dat
er ruim 2.000 extra kinderen sporten en spelen op
school en de kracht van spelenderwijs leren ervaren.

Community Based Approach
De gevolgen van de lockdown zijn groot in Oeganda.
Het aantal tienerzwangerschappen is zorgwekkend
gestegen. Alcohol- en drugsgebruik onder jongens
en meisjes is toegenomen en meer meisjes worden
op jonge leeftijd uitgehuwelijkt zodat er een klein
beetje geld is voor eten voor de rest van het gezin.
Daarnaast komt er veel meer geweld voor in de
communities. Om dit tegen te gaan, hebben de
leraren en de lokale sport- en spelcoördinatoren van
Join for Joy in 2020 het Community Based Approach
programma (CBA) ontwikkeld. Dit programma
is gestart in zes verschillende communities.
Eén van de grote probleemveroorzakers in de
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‘De leeromgeving van
de kinderen is sinds
de introductie van het
programma veiliger.
Hierdoor beklijft de
kennisoverdracht beter.’
communities is verveling bij de kinderen. Daarom
zijn er workshops ontwikkeld die dit tegengaan.
Kinderen leren onder meer om van gevonden spullen
sportmateriaal te maken. Ook worden wekelijks
sport- en spelactiviteiten georganiseerd, waarbij de
kinderen spelen met dit zelfgemaakte materiaal. We
combineren deze activiteiten met bewustwordings- en
weerbaarheidstrainingen voor jongens en meisjes.
We betrekken ook de ouders bij het CBA. Zij krijgen
workshops aangeboden over belangrijke thema’s
zoals: kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en
hygiëne. Ook wordt gesproken over de waarde van
onderwijs en het belang van het (terug) naar school
laten gaan van hun kind(eren).

Resultaten
Mede dankzij Wees een Kans:
• hebben meer dan 5.850 kinderen kunnen spelen
op school
• hebben meer dan 39 leraren trainingen van Join
for Joy kunnen volgen
• zijn inmiddels 9 scholen in training

“Sports and play activities have attracted children
to stay in school and the general performance
of the Join for Joy schools has greatly improved.
Children have learnt skills to deal with life
challenges. The program has contributed to
90% turn up after the lockdown, coupled with
CBA sessions we had with the parents to remind
them of their responsibility and what they can
do to keep the children in school. This is a great
result especially since other schools outside the
program experience difficulties with children not
coming back to school.

Our children have been granted an opportunity
to play due the program. As they come from
needy families they have a great time at school,
which has given them hope that situations can
change for the better at any time in life. Thank
you for all the support even in these hard times
of the pandemic that have affected the economy
worldwide. We are forever grateful.”
Hilda Mbabazi,
sport- en spelcoördinator Oeganda
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ZOA Business Ambassadors helpt

arme inwoners van
Oeganda een beter
leven op te bouwen

In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede en natuurrampen
ondersteunt ZOA mensen die lijden als gevolg van gewapende
conflicten en natuurrampen. Dat doen we door langdurige
betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. We zijn er voor
mensen die alles kwijt zijn geraakt. Samen met partners als
Stichting Wees een Kans kunnen we in noodsituaties snel te hulp
schieten en helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net
zo lang tot ze zichzelf weer kunnen redden.
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Stichting Wees een Kans steunde ook in 2020 de
ondernemers (ZOA Business Ambassadors) die
als team betrokken zijn bij het gebied Amudat in
Oeganda. Met het project ‘Verandering en verbetering
van levensonderhoud in Amudat, Oeganda’
richten we ons in dit gebied op de ontwikkeling
van levensonderhoud in de vorm van bijenteelt en
tuinbouw.

Oplossingen voor zuivelcoöperaties
Tijdens de rapportageperiode hebben deze zaken de
uitvoering van het project beïnvloed en/of bemoeilijkt:
• In het eerste kwartaal van 2020 zorgde een
sprinkhaneninvasie voor paniek en angst voor
verlies van oogst en graasland. Gelukkig is er
ingegrepen en is de schade beperkt gebleven
• Vanwege de totale lockdown i.v.m. COVID-19
werd het uitvoeren van activiteiten bemoeilijkt.
ZOA is gelijk gestart met het uitwerken van
specifieke procedures om ervoor te zorgen dat
de activiteiten op een aangepaste manier door
konden gaan (bijvoorbeeld op afstand via mobiele
telefoons en in kleinere groepen).
• Hevige regenval had gevolgen voor de
infrastructuur, landbouwgrond en bijenproductie.

Resultaten
De algehele doelstelling van het project is: het
verbeteren en veranderen van de mogelijkheden tot
levensonderhoud van kwetsbare rurale huishoudens
in Amudat om hen weerbaarder te maken. Hiervoor
hebben we drie ‘outcomes’ ontwikkeld. Onder deze
‘outcomes’ zijn ‘outputs’ en activiteiten geformuleerd
om de beoogde resultaten te bereiken. Een aantal
activiteiten en resultaten:

31

Outcome 1: Verbeterde productiviteit op
het gebied van bijenteelt en tuinbouw
•

•
•
•

De productie van honing is gestegen van 4.1 ton
onder oude groepen in 2018 tot 33 ton onder
nieuwe groepen in 2020.
De jaarlijkse oogst is gestegen van 3 tot 12 kilo
door training en verbeterd bijen-management.
De gemiddelde hoeveelheid landbouwgrond is
gestegen van 14 tot 28 hectare.
Tuinbouwgroepen produceren nu drie keer per
jaar in plaats van één keer per jaar (met name door
verbetere irrigatie)

Output 1: Het ondersteunen van begunstigden
op het gebied van bijenteelt
•

In het tweede jaar werden 6 nieuwe dorpen en
120 bijenhouders geselecteerd (94 mannen en
26 vrouwen) Zij werden getraind in verbeterde
methoden van buienteelt.
• 	 De groepen ontvingen bijenkorven,rokers,
bijenborstels, laarzen en handschoenen.
• Alle oude en nieuwe bijenteeltgroepen (in totaal
25) werden getraind in spaar- en leenmethoden
(VSLA) en ontvingen speciale ‘spaar-kits’. In
totaal hebben de groepen inmiddels 18.668
UGX (€4.444) gespaard en 7.718 UGX (€1.838)
uitgeleend aan hun leden.

•

Output 2: Het ondersteunen van begunstigden
op het gebied van tuinbouw (groenteteelt)

•

•

•
•
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Vanwege COVID-19 restricties moesten we
religieuze en lokale leiders inzetten om
begunstigden te selecteren.
In totaal werden 138 begunstigden geselecteerd
(48 mannen en 90 vrouwen).
7 nieuwe groepen werden gevormd en getraind
door projectmedewerkers en Community Based
Trainers (CBT’s)’ die voorafgaand getraind
werden. Deze groepen ontvingen zaden, planttouwen, harken, rugzakspuiten en gieters

•

om hun groentetuinen op te zetten, plus een
irrigatiesysteem op basis van voetpompen. In de
toekomst ontvangen succesvolle groepen een
pomp op zonne-energie.
2 van de 20 groepen die in jaar 1 gevormd werden,
succesvol zijn en in staat om 20% van de kosten te
dragen, ontvingen een pomp op zonne-energie.
3 progressieve groepen die in staat zijn om 30%
van de kosten te dragen ontvingen een ‘tricycle’
(driewiel-motor) om hun goederen naar de markt
te vervoeren.
Binnen het project is €8.095 toegekend om te
gebruiken voor leningen om zo investeringen in
productie en verwerking te stimuleren. Hierdoor
hebben 9 groepen (bijenteelt en tuinbouw) de
mogelijkheid gehad om hun businessplannen in
te dienen en in aanmerking te komen voor deze
fondsen.

Outcome 2: Verbeterde toegang tot de
markt voor kleinschalig werkende boeren
en producenten
De resultaten voor deze outcome meten we bij de
eindrapportage. De data die we tot nu toe in ons
bezit hebben, laten al zien dat er een groei is in het
verkoopvolume van honing onder zowel de oude als
nieuwe bijenteeltgroepen. Zo is de totale verkoop van
honing door de oude groepen gestegen van ongeveer
€6.428 in 2018 naar €53.095 in 2020. Dit zorgde voor
een toename in inkomen per huishouden van 23 in
2018 naar €98 per huishouden per jaar in 2020.

Output 3: Bevorderen van
agro-ondernemingen door opleiding
en institutionele versterking
Er werden 3 bijeenkomsten georganiseerd, gericht op
alle deelnemende groepen aan het project.

• 	Groepsleden werden aangemoedigd om
netwerken (boerenassociaties) te vormen om
op die manier collectief op te treden en meer
onderhandelingsmacht en grotere schaalgrootte te
bereiken.
• In totaal zijn er 3 netwerken gevormd.
• Er is een link gelegd met Malaika honey, één van
de grotere honingbedrijven in Oeganda.
• 	 9 oude groepen zijn ondersteund in het opzetten
van een registratiesysteem waardoor ze in staat
zijn aanspraak te maken op leningen voor hun
businessplannen.

Output 4: Ondersteuning van diversificatie via
steun voor startende ondernemers
•

In totaal werden er onder deze output 205
begunstigden (38 mannen en 167 vrouwen)
geselecteerd in het tweede jaar.
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levensvaardigheden. Vervolgens krijgen ze
ondersteuning bij het opstarten van een eigen
bedrijfje of het vinden van een baan.

Output 5: Niet-formele vaardigheidstraining
bij een beroepsopleidingsinstituut
•

In totaal zijn er nu 60 jongeren (33 mannen
en 27 vrouwen) verbonden aan het ‘REHH
Vocational Training Institute’ in Soroti. Ze
volgen trainingen op het gebied van metselen
en beton leggen (7), catering (2), timmerwerk
(2), kapper (8), motorvoertuigen mechanica (5),
motorfietsmechanica (14), kleermakerij (16) en
lassen (6).

Output 6: Toekenning van beurzen
aan 5 gemotiveerde studenten om een
lerarenopleiding te volgen
•
•
•

•
•

Zij werden getraind in onder meer planning en
management.
In totaal ontvingen 184 deelnemers (29 mannen
en 155 vrouwen) die een haalbaar businessplan
ingediend hadden, een toelage om hun
onderneming te starten.
Ook 10 voormalige uitvoerders van
vrouwenbesnijdenis kregen deze toelage.
De toelages werden via de bank overgemaakt,
nadat de betreffende huishoudens een rekening
hadden geopend. Dit verbetert ook de financiële
integratie van deze huishoudens.

•

•

Inmiddels zijn er 9 jongeren aangemeld voor een
lerarenopleiding.
De twee studenten die in jaar 1 gestart zijn, zullen
naar verwachting in maart 2021 hun training
afronden.
De studenten hebben collegegeld en de
benodigde schoolmaterialen ontvangen.

Outcome 3: Toegenomen aantal
(zelfstandig) werkenden onder de
begunstigden in Amudat
De resultaten voor deze outcome meten we bij de
eindrapportage. Deze outcome richt zich op het
vergroten van het aantal mensen in Amudat dat
(zelfstandig) werkt. We bieden hen vaardigheids-/
beroepstraining aan bij trainingsinstituten en les
op het gebied van ondernemerschap en andere
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De wens van World Vision voor ieder kind:

een leven dat tot
bloei komt!

Wold Vision gelooft dat ieder mens, ieder kind,
krachtig is. Omstandigheden kunnen ervoor zorgen
dat iemand geen kansen krijgt. In onze duurzame
ontwikkelingsprogramma’s pakken we de oorzaken
van armoede aan. Samen met de gemeenschap,
lokale overheid en andere organisaties zetten we
ons in om te zorgen dat iedereen in het gebied vooral de meest kwetsbare gezinnen - toegang
heeft tot gezondheidszorg, voldoende voedsel,
schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en
onderwijs. Mede dankzij de hulp van Stichting Wees
een Kans krijgen we dit voor elkaar.
We verbeteren de levens van arme gezinnen en maken ons sterk voor kinderen die
in zichzelf geloven en kunnen opgroeien in een veilige omgeving. We zorgen ervoor
dat mensen weten hoe ze op kunnen komen voor hun rechten. Met resultaat! Wij
zijn heel dankbaar en gezegend dat Stichting Wees een Kans al zo lang betrokken
is bij ons werk. Samen werken we aan onze gezamenlijke doelen: duurzame
armoedebestrijding en het realiseren van positieve en structurele verandering.
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Duurzame ontwikkeling in Isanga

•

Sinds 2006 zijn we actief in het projectgebied
Isanga, in het noordwesten van Tanzania. Na jaren
samenwerken, kunnen we stellen dat echt een verschil
is gemaakt in het leven van velen! Het programma
bevindt zich dan ook in de afrondende fase. 2021
zal in het teken staan van verzelfstandiging en het
voorbereiden en toerusten van de gemeenschap op
transitie naar volledige zelfredzaamheid. Wij kunnen
ons dan bijna helemaal terugtrekken uit dit gebied. En
dat is heel goed nieuws! Want dit is waar we het voor
doen: kinderen een hoopvolle toekomst geven.

•

•

Resultaten
We zijn er trots op dat in 2020 in totaal zeker 12.513
mannen, vrouwen, jongens en meisjes baat hebben
gehad bij onze activiteiten in Isanga. We lichten graag
een aantal hoogtepunten uit:
•

•

•
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Na jarenlange inzet is de gezondheidskliniek
in Wigelekelo volop in gebruik. De lokale
gemeenschap heeft veel zelf bijgedragen om deze
kliniek op te zetten, zoals het aanleveren van zand
en stenen. Ook heeft de gemeenschap gepleit
bij de overheid om hun verantwoordelijkheid te
nemen door het gebouw van een dak te voorzien
en personeel, apparatuur en medicatie voor de
kliniek te leveren. Met resultaat! Ruim 2.000
mensen hoeven nu niet meer anderhalf uur te
lopen naar de dichtstbijzijnde kliniek.
4 watercomités (bestaande uit 28 mannen en 12
vrouwen) kregen training en begeleiding in het
onderhoud van de waterpompen en het goed
distribueren van water.
120 boeren zijn getraind in de toegevoegde
waarde van zoete aardappel en het telen hiervan.
Zij ontvingen in totaal 121.000 stekjes. De meeste
boeren hadden een oogst van 7 zakken.

•

•

Er zijn 59 nieuwe spaargroepen opgezet. Een
deel van de inkomsten uit de gezamenlijke pot
wordt opzij gezet om de gemeenschap te helpen.
131 van de meest kwetsbare kinderen kregen,
dankzij het geld uit deze nieuwe spaargroepen,
schoolmaterialen en voedsel.
2.000 gezinnen werden benaderd en voorgelicht
over de speciale zorgverzekering (‘community
health fund’). Met een minimale financiële
bijdrage geeft deze verzekering toegang tot basale
gezondheidszorg. 157 huishoudens hebben zich
aangesloten en betalen zelf de kosten.
Ook 200 van de meest kwetsbare gezinnen
hebben een kaart ontvangen, zonder dat
zij hiervoor betaalden. Hierdoor hebben
1.200 mensen direct toegang tot basale
gezondheidsdiensten zoals vaccinaties en eerst
hulp bij gezondheidsklachten. Vanaf 2021 betalen
zij zelf hun bijdrage.
Direct nadat in maart ook in Tanzania corona
uitbrak, hebben 121 belangrijke en invloedrijke
personen uit de gemeenschap geleerd hoe
het virus zich verspreidt. Zij vervulden een
voorbeeldrol als het gaat om handen wassen e.d.
Zo weten mensen hoe zij zich kunnen beschermen
en werd verdere verspreiding tegengegaan.
Daarnaast vond een grootschalige coronahygiëne-voorlichtingscampagne plaats. Ook
werden handenwasstations bij scholen en
klinieken geïnstalleerd en mond-neusmaskers
uitgedeeld. Deze kennis en middelen hebben
eraan bijgedragen dat mensen gezond bleven.

Zoals de collega’s in Tanzania zouden zeggen:

Asante Sana!

“Ik ben heel blij met alle veranderingen in mijn
dorp Njiapanda sinds de komst van World Vision.
Ik ben nu lid van de boerengroep die zoete
aardappelen verbouwt en de meeropbrengst
verkopen we. We hebben een training ontvangen
van World Vision en een lokale spaargroep
opgezet. Hierdoor kan ik geld lenen om zelf
een klein bedrijfje op te starten. Zo kan ik de
schooluniformen en boeken voor mijn kinderen
aanschaffen. Bij de school van onze kinderen
worden nieuwe latrines gebouwd en kinderen
leren het belang van hygiëne. Onze kinderen
zijn gezonder, kunnen naar school en hebben
geleerd zichzelf te beschermen.”
Rachel John,
deelneemster aan één van de
spaargroepen.

39

MAF vliegt om hulp
te bieden in het
Oegandese Karamoja
40

Door een jarenlange burgeroorlog in Oeganda, die eindigde in
2006, is een hele generatie getraumatiseerd en zijn met name de
gemeenschappen in het noordoosten erg kwetsbaar. Deze regio
wordt ook wel het Karamoja-gebied genoemd. Meer dan de helft
van de bevolking leeft in extreme armoede en ondervoeding komt
veel voor. Dankzij de gift van Stichting Wees een Kans kon Stichting
Mission Aviation Fellowship (MAF) ook in 2020 deze allerarmsten in
Oeganda bereiken met hulp en hoop!
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De meerderheid van de bevolking in dit gebied
is afhankelijk van landbouw, maar vaak is er
een voedseltekort. Terugkerende rampen zoals
droogte en overstromingen zorgen ervoor dat de
oogst regelmatig mislukt en conflicten over de
landbouwgronden belemmeren het sociale en
economische herstelproces. Ook heeft de komst van
grote aantallen vluchtelingen uit Zuid-Soedan en
Congo de situatie verslechterd.

werken. Ik heb door deze oorlog vrienden, familie en
mijn eigen kindertijd verloren. Er was niets wat mij in
leven hield, tot het moment dat ik deelnam aan een
project van Tutapona. Hier leerde ik met mijn trauma
omgaan en dat ik een toekomst heb, ook met de
ervaringen uit mijn verleden.”

Sneller hulp
Om een goede toegang tot basisvoorzieningen te
krijgen en een duurzaam bestaan op te bouwen,
hebben de gemeenschappen in het Karamoja-gebied
ondersteuning nodig. Zij leven door de slechte
conditie van de wegen echter nagenoeg geïsoleerd
van de buitenwereld.
MAF is al tientallen jaren werkzaam in Oeganda en
vliegt nationale en internationale hulporganisaties
naar afgelegen gebieden om op deze manier hulp aan
de allerarmsten mogelijk te maken. Een onveilige reis
van een dag of meer over land kost via de lucht slechts
60 tot 90 minuten!

Omgaan met trauma’s
Afgelopen jaar is door partnerorganisatie Tutapona
voor het eerst een trauma- en revalidatieprogramma
opgezet voor vluchtelingenkinderen, met de naam
‘Heroes journey’. MAF vloog het team met hun spullen
naar Adjumani, Noord-Oeganda. Aan boord was ook
Issa, die als kind door Tutapona was geholpen en nu
voor het programma werkt. Hij vertelde: “Vandaag
ben ik een man die zelfbewust en gedreven is en een
hart voor kinderen heeft. Een paar jaar eerder had je
een heel andere man gesproken. Als kind moest ik
twee keer vluchten voor de oorlog in Zuid-Soedan en
deze ervaringen lieten grote littekens achter. Toen ik
na een vredesakkoord terugging, werd ik gevangen
genomen door de LRA en moest ik als kindsoldaat
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Hoop voor de toekomst
Aangekomen in Adjumani leren we Anna kennen, één
van de eerste deelnemers aan het Heroes programma.
Ze lijkt heel vrolijk, maar wij weten dat ook zij veel
geweld in haar korte leven heeft meegemaakt. Anna:
“Ik herinner mij alles: het vechten, de gewapende
mannen die kwamen om te vernietigen en te doden.
Ik kon niet slapen en was bang. Maar God is goed. Ik
mocht bij Tutapona komen en heb hier veel geleerd.
Dat je alles kunt bereiken als je erin gelooft en dat dit
een proces is. Je leert elke dag iets meer en dan kun
je het. Het heeft mij aangemoedigd hard te studeren
om mijn dromen waar te maken. Als ik ouder ben,
wil ik ook mensen helpen. Ik heb geleerd wat de
superkrachten van een held zijn: dankbaarheid, geloof
en hoop. Ik slaap weer beter en weet dat dingen beter
worden.”

Als een luchtbrug de enige optie is
In mei 2020 werd de Oegandese regio Kasese
getroffen door veel regen en overstromingen.
Huizen, scholen, ziekenhuizen en bruggen werden
weggevaagd of beschadigd. Honderdduizend mensen
hadden hulp nodig, waaronder 46.000 daklozen. Voor
de Oegandese regering was het een grote uitdaging
om binnen de COVID-19 richtlijnen hulp te bieden.
Met spoed werden er negentien evacuatiecentra
opgericht, die meer dan 30.000 ontheemden uit
het getroffen gebied huisvestten. Er was een grote
behoefte aan tijdelijk onderdak, dekens, voedsel,
schoon water en medische benodigdheden. Door
de overstromingen was de brug tussen Fort Portal
en Kasese kapot, waardoor de eerste hulpgoederen
van de overheid de wanhopige mensen in het
overstroomde gebied niet konden bereiken. MAF
bood uitkomst! We kregen toestemming om te
vliegen en begonnen de vliegtuigen vol te laden met
hulpgoederen. In de eerste week werd er met een
vracht van 30.242 kg aan hulpgoederen verlichting
gebracht op de plekken met de grootste nood.

Werken aan een nieuwe taxibaan
We zijn dankbaar dat wij, samen met onze sponsors
als Wees een Kans, deel mogen uitmaken van een
hulplijn voor mensen in nood. Naast steun voor de
hulpvluchten in Oeganda heeft Wees een Kans de
bestrating van de taxibaan op het MAF-vliegveld in
Kajjansi gefinancierd. Het bestraten van deze taxibaan
en aangrenzende zandpaden zal leiden tot aanzienlijk
minder onderhoud en stof. We zien hiernaar uit, maar
omdat er in de tussentijd problemen ontstonden met
de landingsbaan door overstromingen, is de eerste
prioriteit nu het herstellen en ophogen hiervan. Zodra
dit project is uitgevoerd, wordt zo snel mogelijk
gestart met de bestrating van de taxibaan. Dank ook
voor jullie steun aan dit project!

‘Ik herinner mij alles:
het vechten, de gewapende
mannen die kwamen om te
vernietigen en te doden.
Ik kon niet slapen
en was bang.’
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Red een Kind geeft

kinderen, hun ouders en
omgeving zicht op een
betere toekomst

De christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie Red een
Kind helpt kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving.
Dit doen we samen met verschillende Nederlandse, internationale
en lokale organisaties. We helpen kinderen met voorlichting over
gezondheid, het aan de kaak stellen van kindermishandeling en
onderwijs. Ook in 2020 heeft Stichting Wees een Kans bijgedragen aan
het programma van Red een Kind in Abim, Oeganda. Hierdoor hebben
duizenden kinderen (*), hun ouders en hun hele omgeving zicht
gekregen op een betere toekomst.
Om te beginnen, willen we onze dank uitspreken
vanwege de steun en het vertrouwen van Stichting
Wees een Kans. Ook waarderen we zeer dat we onze
plannen en resultaten jaarlijks in alle openheid kunnen
voorleggen aan het bestuur van Wees een Kans.

Credits voor de foto’s van dit project naar:
Qroost Beeldmakers/Red een Kind
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Hulp in Abim
Ons programma in het Oegandese Abim loopt van
2017-2023. Dit verslag betreft het vierde jaar van
het programma, dat wordt uitgevoerd door onze
partnerorganisatie Share an Opportunity (SAO). In
het ‘coronajaar’ 2020 werkten we aan de volgende
doelen.
(*) We werken in dit gebied met 5.000 huishoudens, 15.155 kinderen (0-18 jaar)
en 4.918 jongeren (19-25 jaar).
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Credits voor de foto’s van dit project naar:
Qroost Beeldmakers/Red een Kind

Problemen

• Gezonde kinderen
Er is sterk ingezet op hygiëne en sanitatie en op het
betrekken van kinderen met een beperking bij de
samenleving.
• Bescherming van kinderen
SAO is bezig geweest om belangrijke personen
(stakeholders) te beïnvloeden op het gebied van
bescherming van kinderen en zo het programma in te
bedden in een groter geheel. Er zijn by-laws opgesteld
en mobiele rechtszalen opgezet. By-laws zijn wetten
en regels die door de gemeenschappen zelf worden
gemaakt en verspreid, met bijbehorende sancties.
Voorbeelden zijn: kinderen worden niet geslagen,
kinderen mogen naar school en meisjes mogen niet
worden uitgehuwelijkt.
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• Toegang tot scholing
Dit was in 2020 vanwege corona erg moeilijk, maar
er zijn wel leraren getraind in ‘positive parenting’.
Veel opvoeding vindt namelijk plaats op school. Hoe
belangrijk is het dan dat dit positief gebeurt.
• Levensonderhoud
In de zelfhulpgroepen leren mensen hier wekelijks
over en via PIP-trainingen wordt het hele gezin erbij
betrokken. PIP staat voor Plan Integré du Paysan: een
geïntegreerd landbouwplan. Dit model, dat mede is
ontwikkeld door de Wageningen Universiteit, richt
zich op het hele gezin. Met elkaar wordt gewerkt aan
(economische) verbetering van het leven. Het werken
met PIP heeft een positief effect op de betrokkenheid
van de kinderen.

Er waren nogal wat struggles dit jaar: COVID-19
op nummer 1. Daarnaast had het gebied te maken
met overvloedige regen en daardoor misoogsten,
verkiezingen, stammentwisten/veeroof en mond-enklauwzeer. De scholen gingen vanaf april 2020 dicht
en zijn dit nu (een jaar later) nog steeds.

Economische ontwikkeling
SAO heeft dit jaar een cursus over PIP gevolgd, die
gegeven werd vanuit de Wageningen Universiteit. Het
gaat hierbij om een verandering van houding. Zijn
mensen gemotiveerd om een visie voor hun boerderij
te maken, samen met het hele gezin? Na het eerste
jaar blijkt het al heel goed te werken: kinderen zijn
enthousiast, de verhoudingen tussen mannen en
vrouwen worden beter en de inkomens verdubbelen.
We blijven dit monitoren en meten aan de hand van
een baseline die in 2019 is bepaald. We hopen meer
variatie in de gewassen te gaan zien, net als een
betere verdeling tussen landbouw en veeteelt en meer
ecologische bewustwording.

Revolving Fund
Verder zijn we bezig met de opzet van een Revolving
Fund waaruit jongeren kunnen lenen om een bedrijf
op te starten. Er staan inmiddels 40 jongeren/
vrouwen op de lijst voor zo’n lening: zij hebben
een businessplan gemaakt voor de bank. Het
is de bedoeling dat de lening in drie jaar wordt
terugbetaald. Er is echter nog geen goed Micro
Finance Instituut gevonden dat dit kan uitvoeren. We
hopen hier volgend jaar veel verder mee te zijn.
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Boeren leren
marktgericht
ondernemen met
hulp van Tearfund,
KIDEP en TEDDO
Tearfund Nederland steunt structureel waardevolle agribusinessprogramma’s. Dit doen we in Oost- en NoordoostOeganda via onze partners KIDEP (nieuw in 2020) en
TEDDO, de diakonale afdeling van de Anglikaanse kerk van
Oeganda. TEDDO werkt o.a. in de gebieden Kaberamaido
en Amuria, waar ondernemende boeren kansen zien in de
teelt van sesam. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van
Stichting Wees een Kans in ons en onze partners. Dankzij hun
ondersteuning kunnen we veel bereiken.
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TEDDO resultaten

Resultaten nulmeting

Ook in Oeganda maakt corona het leven zwaarder. In
Kaberamaido is het nieuwe agri-businessprogramma
begin 2020 gelanceerd, op vier locaties met meer
dan honderd deelnemers. In totaal zijn er 900 boeren
bij betrokken, onderverdeeld in 30 groepen. Vanuit
deze boerengroepen zijn spaargroepen getraind die
wekelijks een klein bedrag inleggen om gezamenlijk
te sparen voor een groter groepskapitaal. Hierdoor
kunnen uiteindelijk kortlopende leningen tegen
lage rente worden verstrekt. Voor de begeleiding en
ondersteuning zijn 30 lokale vrijwilligers getraind.
Zij zijn ook toegerust om beter om te gaan met de
rol (en positie) van man en vrouw in dit programma.
Aanvullend worden lokale kerken gemotiveerd om iets
te doen aan de armoede in hun leefgemeenschappen.
In dit agri-businessprogramma wordt Church and
Community Transformation (CCT) toegepast,
een proces waarbij de kerk en de gemeenschap
worden gemobiliseerd om de ontwikkeling van hun
gemeenschap in eigen hand te nemen. Deze aanpak
stimuleert deelnemers om naar hun naasten, die in
armoede leven, om te zien.

Uit de nulmeting, uitgevoerd onder 300 deelnemers,
kwam naar voren dat 75% van de mannelijke boeren
land bezit, tegenover 25% van de boerinnen. Vrouwen
zijn ook in het nadeel als het gaat om krediet krijgen:
1/3 van hen heeft enige toegang tot leningen, terwijl
dit 72% is onder de mannen.

Wat gaat het project opleveren?
Het uiteindelijke doel is dat de boeren in coöperatief
verband sesam en andere hoogwaardige
marktgewassen - zoals soja, Spaanse pepers en
wortels - gaan produceren voor eerlijke, winstgevende
marktprijzen. Hierdoor kan het inkomen toenemen
en kunnen de families (inclusief de kinderen) zich
beter ontwikkelen. De rol van de lokale kerk is
hierbij belangrijk om het proces van eigenaarschap,
eigen initiatief, eerlijkheid, transparantie,
verantwoordelijkheid en onderlinge omgang te
versterken.

De groepsactiviteiten gaan gepaard met trainingen in
betere landbouwmethodes voor meer opbrengst van
hun grond. Deelnemende boeren zijn stap voor stap
getraind in bijen houden en hebben de eerste stappen
richting een commerciële bijenhouderij gezet. Hierbij zijn
120 huishoudens betrokken die allemaal een substantieel
bedrag betalen voor de aanschaf van de bijenkasten.

Wat gaat het project in 3 jaar onder meer
opleveren?
•

•

•

KIDEP resultaten
In het meest arme gebied van Oeganda, Karamoja,
is partner KIDEP actief met een programma
waarin lokale kerken en gemeenschappen worden
gemobiliseerd om zélf stappen te zetten richting
een betere toekomst. Veel hulporganisaties die actief
zijn in Karamoja delen gratis dingen uit. Het effect
daarvan is maar tijdelijk en zorgt voor passiviteit
en afhankelijkheid. KIDEP wil die afhankelijkheid
doorbreken en werken aan een duurzame oplossing.

Investeren en verbeteren
Doordat kerken in actie komen, zijn zes spaaren leengroepen gevormd voor mensen uit de
gemeenschap. Ieder lid legt telkens een klein bedrag
aan spaargeld in. Uit dit gezamenlijke kapitaal kunnen
de leden om beurten een lening afsluiten tegen een
beperkte rente. De groepsleden helpen elkaar op die
manier en zijn daardoor niet meer aangewezen op
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woekeraars die torenhoge rentes vragen. Zo kunnen
de boeren investeren in landbouwactiviteiten.

•

Toenemende voedselzekerheid van 120 boeren
huishoudens. Zij werken samen in een officieel door
de Oegandese overheid erkende coöperatie.
Meer dan 6 spaar- en leengroepen met gemiddeld
20 leden bouwen microkredieten op en verstrekken
deze. Ook leren ze hoe ze meer opbrengst uit hun
gewassen kunnen realiseren.
De afhankelijkheid van anderen wordt doorbroken
door mensen stap voor stap te helpen om zelf hun
eigen hulpbronnen beter te benutten.
De bouw van een centrale coöperatieve schuur voor
ontmoetingen en de opslag, verwerking en verkoop
van honing en andere producten.

“Voor ons bestaan zijn wij afhankelijk van de landbouw. Daarnaast houd ik bijen, maar kopers zeiden
dat mijn honing van slechte kwaliteit was. Ik was bevoorrecht dat ik kon deelnemen aan het KIDEP
programma. Door de training ontdekte ik dat de lage kwaliteit van mijn honing o.a. werd veroorzaakt
doordat wij de bijen uitrookten wanneer we de honing oogstten. Dit doodde een deel van de bijen
en zorgde voor asresten in de honing. Dankzij KIDEP heb ik veel geleerd om bijen op een goede
manier te houden. Door het programma werd er beschermende kleding beschikbaar gesteld en ook
wat apparatuur voor het oogsten en de verwerking, zoals een honingpers. Hierdoor is mijn situatie
verbeterd. Kwaliteitshoning betekent meer inkomsten, dus meer investeringsmogelijkheden en een
betere levensstandaard voor ons gezin. Ik zet me in om een voorbeeld te zijn voor anderen.“
Esther Kedi
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Wycliffe Bijbelvertalers verzorgt

lees- en schrijfonderwijs
in Ethiopië
Ieder mens op deze wereld toegang geven tot de Bijbel in zijn of
haar eigen taal, de taal van het hart. Daar zet Wycliffe Bijbelvertalers
zich voor in. Hiermee geven we invulling aan de zendingsopdracht
(Mattheus 28:19) om alle volken tot zijn leerlingen te maken. Onze
projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering,
moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het gebruiken van de Bijbel.
Mede dankzij de trouwe steun van Stichting Wees een Kans kunnen
we de Chara en Mursi in Ethiopië lees- en schrijfonderwijs aanbieden.
Wij geloven dat God mensen verandert door zijn
woord. Daarom gunnen we iedereen de Bijbel in
zijn eigen taal. Maar van de ruim 7.000 talen die
wereldwijd worden gesproken, hebben er bijna 5.000
nog geen complete Bijbel. Achter deze cijfers gaan
verhalen schuil van mensen die verlangen naar Gods
woord in hun eigen taal.

Bijbelvertaalwerk en lees- en
schrijfonderwijs
Samen met onze partnerorganisatie Wycliffe Ethiopia
zijn we in 2016 gestart met het vertalen van de Bijbel
in het Chara en het Mursi. Het gebied waar de Chara
en Mursi wonen, is erg geïsoleerd. Door het ontbreken
van infrastructuur is het gebied moeilijk te bereiken.
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De Chara en Mursi hebben niet veel bestaansmiddelen
en er zijn weinig voorzieningen, zoals scholen en
ziekenhuizen. Veel mensen spreken geen Amhaars,
de landstaal van Ethiopië, en kunnen niet lezen of
schrijven.

•

•
Inmiddels zijn de conceptvertalingen van het Nieuwe
Testament in beide talen klaar. We willen heel graag
dat de Bijbelvertaling straks ook door de mensen
zelf gelezen kan worden en dat Gods woord in het
Chara en Mursi gebruikt wordt in de kerk. Daarom
zijn we in 2018, met hulp van Wees een Kans, gestart
met lees- en schrijfonderwijs voor de Chara en
Mursi. Door te leren lezen en schrijven, nemen de
ontwikkelingskansen voor deze bevolkingsgroepen toe
en kunnen ze straks Gods levensveranderende woord
in hun eigen taal lezen.

Activiteiten in 2020
Helaas heeft het onderwijs als gevolg van COVID-19
een tijd stilgelegen. Ook trainingen en andere
bijeenkomsten konden niet plaatsvinden. Vanaf
september heeft de overheid de scholen toestemming
gegeven om weer open te gaan. We zijn dankbaar dat
een groot deel van de geplande activiteiten alsnog
kon plaatsvinden. Dit hebben we weten te bereiken in
2020:

•
•

•

•
•

Per taalgroep zijn er in 2020 weer 3 basisklassen
van start gegaan. In totaal zijn er 322 leerlingen
gestart met basisvaardigheden in lezen en
schrijven, deze lessen worden begin 2021
afgerond.
149 leerlingen uit het eerste leerjaar van 2019
gingen in 2020 verder met hun tweede leerjaar en
bouwden hun basisvaardigheden uit.
Het lesmateriaal voor de Chara werd herzien.
12 docenten zijn bezig geweest met
het verzamelen van woorden voor de
woordenboeken in het Chara en Mursi, en met
het verzamelen van verhalen en spreuken in de
beide taalgroepen.
Er werden twee workshops gegeven bij de
Chara.Tijdens de eerste workshop werden de
lesmaterialen herzien, terwijl er in de tweede
docenten werden getraind.
Er werd een workshop gegeven aan de Mursidocenten.
Het lees- en schrijfonderwijs van 2018 tot en
met 2020 werd geëvalueerd aan de hand
van een ‘desk review’: betrokkenen zijn met
elkaar in gesprek gegaan over het verloop van
het onderwijs. Aan de hand daarvan werden
aanbevelingen geformuleerd die Wycliffe Ethiopia
in het komende jaar hoopt te implementeren.
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Dankzij VSO kunnen

ook arme kinderen in
Ethiopië naar school

We werken onder meer aan het bieden van goed
onderwijs aan kinderen in de Ethiopische regio
Benshangul-Gumuz. Kinderen met een beperking
geven we toegang tot scholen met behulp van
onder meer rolstoelen, aangepaste tafeltjes en beter
toegankelijke gebouwen. Ook trainen we leraren
in het omgaan met kinderen met een beperking.
Bij een aantal scholen zijn, en worden ook nu nog,
zogenaamde Special Needs Centra ingericht, met
extra hulpmiddelen en aangepast lesmateriaal. Ook de
ouders leren dat deze kinderen gewoon naar school
kunnen, zodat ze later een eigen bestaan kunnen
opbouwen.

Voorlichting

De ontwikkelingsorganisatie VSO werkt in de armste gebieden
van ontwikkelingslanden, ver weg van de hoofdstad. We
willen vooral voorkomen dat meisjes, kinderen van etnische
minderheden en kinderen met een beperking worden
buitengesloten van goed onderwijs. Daarom zorgen we ervoor
dat hun families kansen krijgen om voldoende eigen inkomsten
te genereren, zodat zij hun kinderen naar school kunnen laten
gaan. Dit doen we met hulp van Stichting Wees een Kans.
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2020 was ook voor Ethiopië een zeer uitdagend jaar.
Natuurlijk was er de coronapandemie. Daarnaast
waren er, evenals in 2019, etnische conflicten. Beide
hebben ook ons werk in Benshangul-Gumuz sterk
beïnvloed. Vooral de etnische conflicten brachten een
stroom van vluchtelingen op gang naar naastgelegen
gebieden. We hebben ons werk - er werken nu vier
National Volunteers in het gebied - gelukkig goed aan
deze bijzondere omstandigheden kunnen aanpassen.
Leraren kregen een training over omgaan met
kinderen die zijn getraumatiseerd door ontheemding
en etnisch geweld. Ook hebben we voorlichting
over coronapreventie tot een uitgebreid onderdeel
van onze werkzaamheden gemaakt. Onder meer
met een instructie over goed handen wassen. We
gaven voorlichting via lokale communicatiemiddelen,
waaronder sms, auto’s met luidsprekers en huis-aanhuis voorlichting.

Trainingen
Ook onder deze omstandigheden blijven we steun
verlenen aan arme families. Zo geven we trainingen
aan ouders over het vergroten van inkomsten en
sparen. Het door Stichting Wees een Kans mogelijk
gemaakte geitenproject is hier een voorbeeld
van. Een deel van de families kon, ook onder deze

‘2020 was ook voor
Ethiopië een zeer
uitdagend jaar’
omstandigheden, toch doorgaan met het verzorgen
van hun geiten. Anderen waren genoodzaakt hun
geiten te verkopen. We geven nu ook trainingen in
zaaien en oogsten. Al deze activiteiten voeren we
ook uit in vluchtelingenkampen die zijn ontstaan in
Chagni. Daar zijn twee scholen, waar we docenten
leren omgaan met de getraumatiseerde kinderen en
kinderen met een beperking. Hier richten we ook twee
Special Needs Centra in.
De bijdrage van Stichting Wees een Kans blijven we
inzetten voor de onderdelen waarbij we directe steun
geven aan families om hun inkomsten te vergroten,
en het opzetten van speciale onderwijslokalen in de
scholen. Daarnaast willen we een deel van de bijdrage
gebruiken voor corona-noodhulp.
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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:

1 Verkort bestuursverslag
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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 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
B. Brouwer
J. Middel		
J. van Dijk

voorzitter
secretaris
penningmeester (tot 8-7-2020)
penningmeester (m.i.v. 8-7-2020)

Bestuurders J. Schuuring en J. Middel hebben in 2020
en 2019 geen bezoldiging ontvangen voor verrichte
werkzaamheden.
Bestuurder B. Brouwer heeft in 2020 € 12.100
bezoldiging ontvangen voor uitvoerende (geen
beleidsbepalende) werkzaamheden, in 2019 heeft hij
geen bezoldiging ontvangen.
Bestuurder J. van Dijk heeft in 2020 geen bezoldiging
ontvangen voor verrichte werkzaamheden.

Pijler 2: Basisvoorzieningen
Voorbeelden zijn: realiseren van waterprojecten of
creëren van basisgezondheidszorg.
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1.3 Gang van zaken gedurende het boekjaar
In 2020 heeft het bestuur vier keer formeel vergaderd en hebben buiten de vergaderingen om regelmatig
contact. In 2020 is in totaal EUR 1.072.912 (2019: EUR 1.154.676) besteed aan projecten voor goede doelen.
De projecten zijn in de volgende landen gerealiseerd:

2020

2019

Oeganda

495.500

486.334

Ethiopië

191.212

323.759

Tanzania

270.000

244.583

Indonesië

66.500

65.000

Overige

49.700

35.000

Totaal

1.072.912

1.154.676

Projecten

Een uitgebreid verslag van de gang van zaken in 2020
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 2019 met ruim 7%
gedaald.
In 2020 is er vanwege het Coronavirus geen dividend
uitgekeerd vanuit Allinq Group B.V. waardoor er dit
jaar een negatief resultaat is behaald. In 2019 heeft
1.4 Verwachtingen
Het bestuur verwacht dat in 2021 de uitgaven aan
projecten circa EUR 1,1 miljoen zullen bedragen hetgeen
ongeveer in lijn ligt met de projectbestedingen in 2020.
Hiervan is al een belangrijk deel voorwaardelijk
toegezegd.
In het eerste kwartaal 2020 is een wereldwijde
verspreiding van het Coronavirus opgetreden waarbij
door overheden in nagenoeg alle landen zeer restrictieve
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er wel een dividenduitkering plaatsgevonden vanuit
Allinq Group BV, waardoor er in dat jaar een positief
resultaat is behaald.
De liquiditeitspositie is in 2020 licht gestegen doordat
het dividend over 2019 van Allinq Group BV in 2020
is ontvangen. De stichting beschikt over voldoende
liquiditeiten om de schulden en toezeggingen per
balansdatum te voldoen.

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
Corona- virus zal worden geconfronteerd. Allinq Group
BV zal over 2020 geen dividend uitkeren. Gezien de
vermogens- en liquiditeitspositie van de stichting is er
geen onzekerheid over de continuïteit van de stichting.

Credits voor de foto’s naar:
Qroost Beeldmakers/Red een Kind
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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, welke is opgesteld op basis van Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties
zonder winststreven, zoals deze is opgesteld door het
bestuur van de Stichting op 28 juni 2021 en welke is
gecontroleerd door mth accountants & adviseurs b.v.
en voorzien van een goedkeurende controleverklaring
op 28 juni 2021.

2 Staat van baten
en lasten over 2020
Baten

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 2020, waaraan deze is ontleend.
De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling
van continuïteit van de stichting.

2020

2019

139.223

1.815.680

1.072.912

1.154.676

43.521

24.408

517

709

1.116.950

1.179.793

-977.727

635.887

Lasten
Projectuitgaven
Algemene kosten
Rente en bankkosten
Totaal van lasten
Saldo baten en lasten
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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
2019, geen personeel in dienst.

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

Zeewolde, mei 2021
Foto voorzijde: MAF
Vormgeving: V1 Communicatie, Ermelo
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STICHTING WEES EEN KANS

Bestuur stichting Wees een Kans
Jan Schuuring, voorzitter
Bart Brouwer, secretaris
Jeffrey Middel, penningmeester (tot 8 juli 2020) en
Hans van Dijk, penningmeester (vanaf 8 juli 2020)

