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Voorwoord
Stichting Wees een Kans is sinds 2006 actief en ondersteunt 
voornamelijk projecten in Oost-Afrika. Alle projecten dienen te vallen 
binnen de doelstelling van onze stichting. In dit jaarverslag vindt u 
een overzicht van projecten en donaties van Stichting Wees een Kans 
in het jaar 2021, net als het financieel verslag over 2021.

Ons	doel
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.
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.sinds.de.start.van.Stichting.Wees.een.Kans.
is.het.onze.wens.om.tot.een.onderscheidend.
concept.te.komen..In.2021.is.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..We.werken.samen.met.
Stichting.Greening.Earth..Op.1.december.
2021.is.het.eerste.project.van.deze.stichting.
van.start.gegaan..Er.is.in.Tanzania.een.
lokale.stichting.opgericht.onder.de.naam.
Greening.Earth.Foundation,.waarin.de.
lokale.projectorganisatie.is.ondergebracht..
Verderop.in.dit.jaarverslag.leest.u.meer.over.
dit.project..Dit.project.is.een.vervolg.op.het.
project.Greening.Earth.dan.in.2020.werd.
afgerond.

Als.bestuur.hopen.we.deze.aanpak.verder.te.
kunnen.laten.groeien..Om.op.deze.manier.
het.leven.van.vele.kansarmen.te.helpen.
opbloeien..In.2022.zullen.we.het.verloop.

van.het.eerste.project.evalueren.en.kijken.of.
een.uitbreiding.al.mogelijk.is..
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.

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.2021.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.
2021.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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De.vrouwen.die.werden.geselecteerd.voor.het.
100WEEKS.programma.krijgen.100.weken.lang.
op.elke.maandag.acht.euro.overgemaakt.via.hun.
mobiele.telefoon..Zij.beslissen.zelf.hoe.ze.dit.geld.
besteden..Want.zij.weten.beter.dan.wie.ook.wat.
ze.nodig.hebben.om.uit.de.armoede.te.komen..De.
vrouwen.zijn.hun.100.weken.gestart.in.twee.groepen.
van.twintig..Zij.komen.elke.week.bij.elkaar.voor.de.
training.in.‘life.skills’.(familieplanning,.hygiëne.en.
empowerment).én.om.elkaar.te.coachen.en.samen.te.
sparen..Dat.is.het.hele.concept.van.100WEEKS:.elke.
week.cash,.training.en.spaargroepen..

Het	100WEEKS	programma

100WEEKS geeft – mede dankzij Wees een Kans – 

veertig gezinnen de kans 
op een waardig leven
Vrouwen wekelijks voorzien van een vast bedrag en training in 
ondernemersvaardigheden, zodat ze leren dit geld zo slim mogelijk 
te besteden. Dat is het doel van het programma 100WEEKS. Dankzij 
Stichting Wees een Kans konden we in mei 2021 op deze manier het 
leven van veertig vrouwen in Oeganda voorgoed veranderen. 

7

Geld

SpaargroepenTraining
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Sparen	en	een	eigen	bedrijfje
De.geselecteerde.vrouwen.zijn.ontzettend.blij.met.
deze.kans.om.hun.leven.en.dat.van.hun.kinderen.
voorgoed.te.veranderen..Wat.zij.nodig.hebben,.is.
een.beetje.geld.en.het.vertrouwen.dat.ze.zelf.het.
beste.weten.wat.goed.voor.hen.en.hun.gezinnen.is..
Op.14.juni.2021.kregen.de.vrouwen.het.eerste.geld.
overgemaakt..Inmiddels.hebben.alle.vrouwen.al.geld.
gespaard.en.geïnvesteerd.in.het.opzetten.van.een.
eigen.bedrijfje..We.lichten.graag.de.verhalen.van.drie.
van.deze.vrouwen.uit..

Eigen	kapsalon
Afuwa.Namagembe.is.29.jaar.en.moeder.van.twee.
kinderen..Zij.is.een.eigen.kapsalon.gestart..Ze.huurt.nu.
een.ruimte.en.heeft.voldoende.haarproducten.kunnen.
kopen.zodat.ze.haar.klanten.goed.kan.bedienen..Vóór.
haar.deelname.aan.100WEEKS.werkte.ze.ook.al.als.
kapster,.toen.nog.vanuit.haar.woonkamer.en.haar.
klanten.moesten.hun.eigen.producten.meenemen..
Daarnaast.heeft.Afuwa.geïnvesteerd.in.een.jonge.geit,.
die.inmiddels.drie.jongen.heeft.gekregen..Als.deze.
groot.genoeg.zijn,.kan.Afuwa.ze.verkopen..Op.deze.
manier.spreidt.ze.haar.inkomen.en.loopt.ze.minder.
risico..

Van	dagarbeider	naar	boerin
Margaret.Nakalema,.een.41-jarige.moeder.van.acht.
kinderen,.werkte.voorheen.als.dagarbeider.op.het.
land.van.een.ander..Tegenwoordig.is.ze.zelf.een.
succesvolle.boerin.en.teelt.ze.op.haar.eigen.stukje.
land.cassave,.bonen.en.bananen..Daarnaast.heeft.ze,.
door.geld.te.lenen.van.de.spaargroep,.geïnvesteerd.in.
varkens.en.geiten..Haar.eigen.oogst,.en.ook.groenten.
van.andere.boeren,.verkoopt.ze.in.een.marktkraam.
in.de.dorpsstraat..Hier.verkoopt.ze.ook.zelfgemaakte.
popcorn,.die.ze.nu.nog.maakt.in.een.eenvoudige.pan..
Margaret.spaart.voor.een.popcornmachine,.zodat.ze.
in.de.toekomst.nog.meer.popcorn.kan.verkopen.

Voorraad	voor	in	de	winkel
Hadija.Nalunkuma.is.23.jaar.en.moeder.van.twee.
kinderen..Ze.is.getrouwd,.maar.leeft.niet.met.haar.man.
samen.omdat.hij.in.de.stad.werkt.en.woont..Voordat.
ze.meedeed.aan.het.100WEEKS.programma.runde.
ze.een.klein.winkeltje,.dat.eigenlijk.altijd.grotendeels.
leeg.was.omdat.ze.geen.kapitaal.had.om.voorraad.te.
kopen..Dat.probleem.is.gelukkig.verleden.tijd.en.haar.
winkel.draait.nu.goed:.deze.zorgt.voor.een.dagelijks.
inkomen,.waarvan.ze.een.deel.kan.sparen.voor.haar.
toekomst..Hadijah.droomt.van.een.eigen.stukje.land.
waarop.ze.een.huis.kan.bouwen.voor.zichzelf.en.haar.
kinderen.

We.zijn.blij.met.de.eerste.resultaten..Het.geld.en.
de.training.die.de.vrouwen.via.100WEEKS.krijgen.is.
tijdelijk,.de.impact.ervan.permanent.
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De geselecteerde 
vrouwen zijn ontzettend 
blij met deze kans om 
hun leven en dat van 
hun kinderen voorgoed 
te veranderen.
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In de regio Dembi Dolo in Ethiopië zorgt het Dembi Dolo Food 
Security Project voor een betere voedselzekerheid voor kwetsbare, 
kleine boerenbedrijfjes. Het gaat om kleinschalig werkende 
boeren die niet in staat zijn genoeg voedsel te produceren om hun 
gezinnen het hele jaar door te eten te geven. Inmiddels is fase 
twee van dit project gestart. Ook in deze fase is Stichting Wees een 
Kans weer één van de donateurs.

Dembi Dolo Food Security Project, Fase 2

grotere voedselzekerheid 
voor zes stammen in 
Ethiopië 

De.eerste.fase.duurde.drie.jaar:.meer.dan.2.000.
huishoudens.van.drie.stammen.in.Seyyo.Woreda.
hebben.hiervan.geprofiteerd..De.tweede.fase.begon.in.
2020.en.wordt.uitgevoerd.bij.dezelfde.drie.stammen.
(Humbi.Karo,.Karo.Baha.en.Laga.Lomi).en.drie.nieuwe:.
Minko.Lencha,.Kure.Geyib.en.Ifa.Galano..Het.primaire.
doel:.zorgen.voor.voedselzekerheid..

De	belangrijkste	activiteiten	binnen	het	
project
We.hebben.verschillende.wortel-.en.knolgroenten.
geïntroduceerd.die.nieuw.zijn.in.het.gebied..Dat.
is.gebeurd.door.het.uitdelen.van.geoptimaliseerde.
zaden.(yam,.aardappel.en.taro).aan.meer.dan.200.
boeren..Daarnaast.hebben.we.verbeterde.zaailingen.
van.banaan,.geënte.avocado.en.ananasbomen.
uitgedeeld..De.fruitzaailingen.komen.van.
geselecteerde.onderzoekscentra..Ook.hebben.we.
ervoor.gezorgd.dat.72.boeren.konden.deelnemen.
aan.een.irrigatiesysteem,.door.het.verstrekken.van.
handgereedschap.en.groentezaden.
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Betere	veekwaliteit		
Een.ander.aandachtsgebied.van.het.project.is.het.
verbeteren.van.de.productiviteit.van.de.veestapel..
Om.dit.te.kunnen.realiseren,.hebben.we.verschillende.
voederzaden.meegebracht.en.aan.de.boeren.
uitgedeeld..Om.veerassen.te.verbeteren,.heeft.
het.Woreda.Vee-.en.Visserijbureau.kunstmatige.
inseminatie.verzorgd.voor.het.vee.van.75.deelnemers.
aan.het.project.(70.mannelijke.en.5.vrouwelijke).

Boom-	en	koffiezaailingen	
Op.het.gebied.van.het.beheer.van.natuurlijke.
hulpbronnen.hebben.we.boeren.getraind.in.bodem-.
en.waterbehoud..Ook.zijn.we.erin.geslaagd.om.
meer.dan.zes.kilometer.aan.terrassen.aan.te.leggen.
en.2,5.kilometer.Vetiver-gras.aan.te.planten,.om.
bodemerosie.te.verminderen..Door.de.oprichting.
van.een.boomkwekerij.hebben.we.meer.dan.
17.000.verschillende.soorten.boomzaailingen.en.
meer.dan.35.000.koffiezaailingen.geproduceerd.
en.gedistribueerd..Bovendien.hebben.we.zeventig.
boeren.getraind.en.gecoacht,.zodat.ze.een.eigen.
kwekerij.konden.oprichten..Met.succes:.22.boeren.
hebben.meer.dan.54.000.koffie-.en.boomzaailingen.
geproduceerd.

Zelf	compost	produceren		
Ook.hebben.we.effectieve.compostering.door.micro-
organismen.geïntroduceerd.en.gepromoot,.aangezien.
kunstmest.erg.duur.en.voor.de.meeste.boeren.
onbetaalbaar.is..We.hebben.de.micro-organismen.
gekocht.en.de.boeren.getraind.zodat.ze.de.compost.
op.hun.eigen.terrein.kunnen.produceren.

Fornuizen	van	modder
Verder.hebben.we.moddertechnologie.
geïntroduceerd:.het.in.huis.bouwen.van.een.
fornuis.van.modder.voor.het.bereiden.van.
voedsel,.waardoor.er.minder.bomen.hoeven.te.
worden.gekapt..Traditioneel.wordt.gekookt.op.
drie.stenen:.een.inefficiënte.energievoorziening.
en.verspilling.van.brandhout..Het.is.bovendien.
ongezond.voor.de.vrouwen.vanwege.de.
verstikkende.rookvorming.in.de.kamer..

Ten.slotte.hebben.we.vijf.waterbronnen.
geconstrueerd,.waar.meer.dan.1.540.
huishoudens.van.profiteren,.en.verschillende.
trainingen.gegeven.over.sanitatie.en.hygiëne..
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Met Gered Gereedschap op weg naar

nieuwe kansen op 
de arbeidsmarkt

Gered Gereedschap steunt al veertig jaar vakmensen in 
ontwikkelingslanden. Dit doen we met gered – en weer opgeknapt 
– gereedschap, kennis en kunde. Onze hulp is praktisch en concreet: 
we stellen goed gereedschap en de juiste machines ter beschikking, 
zorgen voor gekwalificeerde leraren en begeleiden bijvoorbeeld 
timmermannen, automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk. 
Mede dankzij Stichting Wees een Kans zetten we in Oeganda een 
volledig geoutilleerd naaiatelier op. 

13
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Gered.Gereedschap.gaat.uit.van.de.kracht.en.de.
mogelijkheden.van.mensen..Met.toegang.tot.een.
goede.vakopleiding,.begeleiding.bij.en.naar.werk.
en.ondersteuning.met.goede.gereedschappen,.
stellen.we.mensen.zelf.in.staat.een.bestaan.op.te.
bouwen.als.vakman.of.vakvrouw..Voorzien.van.de.
juiste.kennis,.ervaring.én.tools.kunnen.mensen.uit.de.
armoede.komen.door.een.goed.inkomen.te.verdienen,.
zelfstandig.of.in.loondienst..Door.de.jaren.heen.heeft.
Gered.Gereedschap.op.deze.manier.2,6.miljoen.
stuks.gereedschap.verscheept,.1.650.organisaties.
ondersteund.en.132.000.vak-leerplekken.gecreëerd.

Naaiatelier	voor	jonge	kleermakers
Samen.met.Wees.een.Kans.en.de.Oegandese.
organisatie.Bugembe’s.Women’s.Resource.Centre,.
zetten.we.in.Jinja.een.volledig.geoutilleerd.naaiatelier.
op..Hier.kunnen.elk.jaar.275.jonge.mensen.werk.
vinden.als.zelfstandige.vakkracht..Veel.jongeren.
die.een.opleiding.tot.kleermaker.hebben.gevolgd,.
hebben.moeite.om.werk.te.vinden.en.een.fatsoenlijk.
inkomen.te.verdienen..Het.naaiatelier.helpt.hen.op.
weg.bij.de.eerste.stappen.op.de.arbeidsmarkt,.door.
machines.en.gereedschappen.aan.te.bieden.die.ze.per.
dagdeel.kunnen.huren..Maar.ook.met.gezamenlijke.
werkopdrachten,.bijscholing.en.toegang.tot.kapitaal.

Vertraging	vanwege	COVID
Vanwege.de.COVID-pandemie.waren.de.scholen.in.
Oeganda.twee.jaar.lang.gesloten,.ook.het.Bugembe’s.
Women’s.Resource.Centre..Pas.in.november.2021.
mocht.het.weer.open..Hierdoor.heeft.de.uitvoering.
van.dit.prachtige.project.vertraging.opgelopen..In.
december.2021.hebben.we.intensief.overleg.gevoerd,.
zodat.we.in.2022.tot.de.daadwerkelijke.uitvoering.
kunnen.overgaan..We.hebben.er.alle.vertrouwen.in.
dat.onder.leiding.van.de.inspirerende.Hope.Nabirye.
van.Bugembe’s.Women’s.Resource.Centre,.jonge.
kleermakers.de.kans.krijgen.zich.aan.de.armoede.te.
ontworstelen.
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Het.gaat.om.een.integraal.plattelandsontwikkelings-
project.in.Tanzania,.in.een.ernstig.gedegradeerd.
gebied..Als.gevolg.van.roofbouw.op.hun.natuurlijke.
hulpbronnen.–.waarbij.vooral.ontbossing.en.
overbeweiding.veel.ecologische.schade.hebben.
aangericht.–.leeft.de.bevolking.in.extreme.armoede..
Ons.project.draait.om.verschillende.zaken..In.de.
eerste.plaats.is.dit.de.verbetering.van.de.gezondheid.
en.leefomstandigheden.van.de.bevolking..Daarnaast.
werken.we.aan.het.verhogen.van.het.gezinsinkomen.
door.de.landbouw.en.veeteelt.duurzaam.naar.een.
hoger.niveau.te.brengen..Verder.werken.we.aan.het.
versterken.van.lokale.organisaties.en.het.verbeteren.
van.het.onderwijs..Een.van.onze.belangrijkste.
activiteiten.is.het.herstellen.van.de.natuurlijke.
begroeiing.door.het.aanplanten.van.bomen.en.
andere.gewassen...

.Holistische	methode	
Om.onze.doelen.te.bereiken,.passen.we.een.methode.

Het bestrijden van armoede in de armste gebieden van de wereld. 
Dat is het belangrijkste doel van de Stichting Greening Earth. Hierbij 
speelt het herstel van ernstig gedegradeerde landschappen een 
centrale rol. Na een voorbereiding van een jaar is op 1 december 2021 
het eerste project van Greening Earth van start gegaan, gesteund 
met een gift van Stichting Wees een Kans.

Greening Earth start met eerste 

plattelandsontwikkelings-
project in Tanzania

toe.die.is.ontwikkeld.binnen.een.Nederlands.
plattelandsontwikkelingsproject.in.Peru..Deze.
methode.omvat.de.volgende.elementen:
•. Training.van.boer.tot.boer.(peer.learning).
•. Een.holistische.aanpak..Leefomstandigheden,.

onderwijs,.gezondheid,.gezinsinkomen,.
versterking.van.sociale.netwerken.en.herstel.
van.de.natuurlijke.omgeving.krijgen.de.volle.
aandacht.

•. Sterke.motiverende.impulsen,.onder.meer.
door.het.organiseren.van.wedstrijden.tussen.
huishoudens.en.boerengemeenschappen..

•. Het.creëren.van.een.positieve.duurzame.visie.op.
de.toekomst,.gebaseerd.op.zelfwerkzaamheid.
van.de.familie.en.met.speciale.aandacht.voor.
empowerment.van.de.vrouwen.

•. Respect.voor.en.de.versterking.van.de.culturele.
identiteit.

•. Samenwerking.met.de.lokale.overheid.en.andere.
relevante.organisaties..
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Vliegende	start
Het.dorp.waar.het.nieuwe.project.start,.Mseko,.is.
onderdeel.van.de.Ward.Mgongo..Deze.ligt.in.de.
regio.Singida,.een.van.de.meest.gedegradeerde.en.
armste.gebieden.van.Tanzania..Bij.de.start.van.dit.
project.is.volop.gebruikgemaakt.van.de.opgedane.
ervaring.binnen.een.eerder.project,.Greening.Africa,.
dat.gefinancierd.werd.door.Wees.een.Kans.en.de.So.
Logical.Foundation..Een.lokale,.niet-gouvernementele.
organisatie.(ngo).–.Greening.Earth.Foundation.–.voert.
het.project.uit..De.projectdirecteur.en.de.belangrijkste.
leden.van.het.uitvoeringsteam.hebben.ervaring.
opgedaan.binnen.het.eerder.genoemde.project,.
waardoor.dit.nieuwe.project.een.vliegende.start.kon.
maken.

‘In de eerste plaats 
is dit de verbetering 
van de gezondheid en 
leefomstandigheden 
van de bevolking. 

Daarnaast werken we 
aan het verhogen van het 
gezinsinkomen door de 
landbouw en veeteelt 

duurzaam naar een hoger 
niveau te brengen.’

17

Verdeling	van	fruitboompjes	
Inmiddels.zijn.de.eerste.800.families.die.meedoen.aan.
het.project.geregistreerd.en.is.de.socio-economische.
basisstudie.van.deze.groep.gedaan..De.eerste.
boomkwekerij.is.volop.in.productie.en.kan.rekenen.
op.de.hulp.van.vele.vrijwilligers.uit.het.dorp..Eind.
december.zijn.de.eerste.fruitboompjes.onder.de.
deelnemende.families.verdeeld..We.hopen.op.een.
mooie.oogst!

17
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Stichting Wees een Kans en Join for Joy zetten zich 
sinds 2018 gezamenlijk in om het onderwijs, de 
gezondheid en het toekomstperspectief van kinderen 
in ruraal Oeganda te verbeteren. Dit is van groot 
belang, omdat Oeganda de jongste bevolking ter 
wereld heeft: meer dan driekwart van de inwoners 
is jonger dan 30 jaar en meer dan de helft van de 
bevolking bestaat uit kinderen. Dankzij de financiële 
steun van Wees een Kans konden we in 2021 
duizenden kinderen spelenderwijs laten leren. 

Ruim 19.500 kinderen ontdekken 

de kracht van  
spelenderwijs leren 
dankzij Join for Joy

Leraren.van.zes.basisscholen.in.het.ruraal.gelegen.Kabale.en.Rubanda.–.in.het.
zuidwesten.van.Oeganda.–.konden.worden.opgeleid.binnen.het.sport-.en.
spelprogramma.van.Join.for.Joy..Dit.betekent.dat.ruim.19.500.extra.kinderen.de.
kracht.van.spelenderwijs.leren.ervaren,.zowel.op.school.als.in.de.communities.

19
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Uitdagende	tijd
De.pandemie.heeft.ertoe.geleid.dat.de.dagelijkse.
uitdagingen.groter.zijn.geworden.in.de.rurale.gebieden.
van.Oeganda..Kinderen.hadden.door.de.lange.
lockdown.geen.vastigheid.meer.in.het.dagelijks.leven.
en.hingen.veel.op.straat..Meisjes.zijn.zwanger.geraakt,.
ouders.verloren.hun.baan.en.er.was.weinig.te.eten..
Ook.voor.de.leerkrachten.was.dit.een.uitdagende.tijd..
Hun.werkzaamheden.kwamen.stil.te.liggen.en.het.
dagelijkse.contact.met.hun.leerlingen.viel.weg..Gelukkig.
kon.hier.dankzij.Wees.een.Kans.meteen.op.worden.
ingespeeld..Want.ook.al.waren.de.scholen.gesloten,.het.
Join.for.Joy.programma.werd.voortgezet.en.bleek.een.
verbindende.factor.te.zijn.tussen.leerkrachten,.scholen.
en.communities..De.leerkrachten.hebben.de.intensieve.
trainingsweken.gevolgd.en.de.opgedane.kennis.in.de.
praktijk.kunnen.uitrollen.binnen.het.Community.Based.
Approach.programma.(CBA)..

Spelen	met	zelfgemaakt	spelmateriaal	
Tijdens.het.CBA.ontvingen.kinderen,.ouders.en.
verzorgers.psychosociale.ondersteuning..Onze.sport-.
en.spelcoördinatoren.organiseerden.workshops.in.de.
community,.samen.met.de.leraren.van.de.scholen..Hier.
werd.de.gehele.community.bij.betrokken:.kinderen,.
ouders/verzorgers,.scholen,.kerken.en.communityleiders...
Kinderen.leerden.om.sport-.en.spelmateriaal.te.maken.
van.gevonden.spullen..Ook.leerden.ze.nieuwe.spellen.die.
ze.met.hun.zelfgemaakte.materiaal.konden.spelen..

Er.werden.sport-.en.spelactiviteiten.georganiseerd.
waarbij.voornamelijk.werd.gefocust.op.weerbaarheid..
Daarnaast.kregen.kinderen.zaadjes.voor.hun.eigen.
moestuin,.waardoor.er.meer.te.eten.was.én.het.aantal.
kindhuwelijken.daalde..Want.wanneer.er.niet.genoeg.
eten.in.huis.was,.moesten.ouders.soms.het.vreselijke.
besluit.nemen.om.hun.dochter.uit.te.huwelijken..Hiervoor.
ontvingen.zij.geld.en.konden.ze.eten.kopen.voor.de.rest.
van.het.gezin.

Het.is.geweldig.om.tijdens.de.training.
ervaringen.te.delen.met.de.andere.
docenten..We.helpen.elkaar.en.maken.elkaar.
beter..Bedankt.Wees.een.Kans.en.Join.for.Joy,.
voor.deze.mogelijkheid!

Astina	Tumuhimbise	-	
lerares	op	Kitibya	Primary	School

Weer	terug	naar	school
De.scholen.in.Oeganda.zijn.na.bijna.twee.jaar.eindelijk.
weer.open..Maar.de.uitdagingen.zijn.groot..De.
nationale.planningsautoriteit.van.Oeganda.voorspelde.
vorig.jaar.dat.30%.van.de.leerlingen.(zo’n.4,5.miljoen.
kinderen).waarschijnlijk.niet.naar.school.terug.zou.
komen.vanwege.tienerzwangerschappen,.huwelijken.
of.kinderarbeid..Dankzij.de.fantastische.samenwerking.
met.Wees.een.Kans.zien.de.sport-.en.spelcoördinatoren.
echter.heel.andere.resultaten.op.de.Join.for.Joy.scholen:.
bijna.alle.kinderen.zijn.teruggekeerd.naar.school.en.
kunnen.zich.verder.ontwikkelen.tot.geschoolde.en.
betrokken.leden.van.hun.gemeenschap

Het	belang	van	onderwijs
Ook.werden.urgente.thema’s.zoals.alcohol-.en.
drugsmisbruik,.tienerzwangerschappen.en.hygiëne.
besproken.met.ouders/verzorgers..Zij.kregen.uitleg.over.
hoe.ze.deze.onderwerpen,.die.vaak.in.de.taboesfeer.
liggen,.spelenderwijs.bespreekbaar.kunnen.maken..
Daarnaast.lag.de.focus.op.het.belang.van.onderwijs.
voor.kinderen..Er.werd.gesproken.over.de.waarde.van.
onderwijs.en.het.belang.van.het.(terug).naar.school.
laten.gaan.van.hun.kind(eren).na.de.lockdown.
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Het	Join	for	Joy	
sport-	en	spelprogramma	
Ons.sport-.en.spelprogramma.is.
een.laagdrempelig,.duurzaam.en.
effectief.opleidingsprogramma.voor.
basisschoolleraren.in.de.plattelandsgebieden.
van.Oeganda..Zij.krijgen.de.kennis,.
vaardigheden.en.tools.om.sport.en.spel.
succesvol.in.hun.onderwijs.te.integreren..Ze.
leren.om.te.fungeren.als.positief.rolmodel.
en.hoe.ze.een.veilige.leeromgeving.
kunnen.creëren.op.school..Spelenderwijs.
leren.kinderen.omgaan.met.dagelijkse.
uitdagingen.en.worden.taboes.bespreekbaar.
gemaakt..Ook.kunnen.kinderen.hun.talenten.
ontdekken.en.ontwikkelen.
Spelen.heeft.een.positief.effect.op.de.
fysieke,.sociale.en.mentale.ontwikkeling.
van.kinderen..Het.is.leuk.en.het.motiveert.
kinderen.naar.school.te.komen.en.op.school.
te.blijven..Sport.is.een.krachtig.middel.voor.
kwetsbare.kinderen.om.zich.te.ontwikkelen.
tot.betrokken.leden.van.hun.gemeenschap.

Gendergelijkheid.is.een.mensenrecht.en.een.
noodzakelijke.basis.voor.een.vreedzaam.en.
duurzaam.land.én.een.goed.functionerende.
economie..In.Oeganda.is.er.helaas.een.
opmerkelijke.genderongelijkheid..Omdat.
dit.meestal.begint.met.ongelijkheden.in.
het.onderwijs,.is.genderongelijkheid.een.
belangrijk.thema.dat.spelenderwijs.aan.bod.
komt.in.ons.programma..
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Aanpassingen aan taxi- en 
landingsbaan van MAF: 

veilig vliegen 
voor hulp en 
hoop in Oeganda

22 23
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Al sinds 1986 is Mission Aviation Fellowship (MAF) actief in 
Oeganda. Met zes vliegtuigen – gestationeerd op het eigen 
vliegveld in Kajjansi, vlak bij de hoofdstad Kampala – worden 
hulpvluchten uitgevoerd naar afgelegen gebieden in het 
noorden van Oeganda, Zuid-Soedan en Congo. Mede dankzij een 
bijdrage van Stichting Wees een Kans zijn in 2021 aanpassingen 
gedaan aan de landings- en taxibaan, zodat MAF ook in de 
toekomst veilig kan blijven opereren.

23
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MAF.vliegt.in.Oeganda.voor.meer.dan.200.zending-.
en.hulporganisaties,.om.daarmee.zeer.afgelegen.
gebieden.bereikbaar.te.maken.voor.hulp.en.het.
evangelie..Onder.andere.vanwege.burgeroorlogen.is.
de.infrastructuur.slecht.in.deze.landen;.een.onveilige.
reis.van.een.dag.of.meer.over.land.kost.via.de.lucht.
slechts.enkele.uren..Er.werden.in.2021.481.vluchten.
uitgevoerd,.naar.38.verschillende.bestemmingen,.
waarbij.meer.dan.317.000.kilometer.werd.afgelegd..

Stofwolken
Op.deze.bestemmingen.zijn.landingsbanen.onmisbaar.
voor.onze.vliegtuigen.om.veilig.te.landen..Onze.
onverharde.taxibaan.bij.onze.hoofdbasis.in.Oeganda.
vormde.echter.een.uitdaging:.doordat.deze.direct.
naast.ons.kantoor.ligt,.werden.grote.wolken.stof.door.
de.draaiende.vliegtuigpropellers.ons.kantoor.en.de.
hangar.in.geblazen..Dit.was.niet.alleen.onhygiënisch,.
ook.onze.apparatuur.had.hier.danig.onder.te.lijden.

‘Zo kunnen we onze 
missie blijven uitvoeren: 

Flying for Life!’ 
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Herstellen,	ophogen	en	bestraten	
Terwijl.voorbereidingen.werden.getroffen.om.met.
de.gift.van.Wees.een.Kans.onze.taxibaan.in.Kajjansi.
te.gaan.bestraten,.kreeg.het.vliegveld.te.maken.met.
overstromingen..Ook.de.landingsbaan.van.MAF.
raakte.voor.een.groot.deel.overstroomd,.wat.leidde.
tot.veel.beperkingen..We.konden.hierdoor.minder.
hulpvluchten.uitvoeren.om.mensen.te.bereiken.met.
hulp.en.hoop..Maar.Wees.een.Kans.bood.uitkomst,.
waar.we.zeer.dankbaar.voor.zijn!.Dankzij.de.financiële.
steun.konden.we.niet.alleen.onze.taxibaan.bestraten,.
maar.ook.de.landingsbaan.herstellen.en.ophogen..
Hierdoor.hebben.we.nu.minder.stof.in.ons.kantoor..
Bovendien.zal.minder.onderhoud.nodig.zijn.in.de.
toekomst:.een.waardevolle.en.efficiënte.investering!

De.aanpassingen.aan.de.landings-.en.taxibaan.maken.
het.mogelijk.dat.MAF.ook.in.de.toekomst.veilig.kan.
blijven.opereren.in.Oeganda..Zo.kunnen.we.onze.
missie.blijven.uitvoeren:.Flying.for.Life!.We.willen.Wees.
een.Kans.hartelijk.danken.voor.alle.steun,.die.geeft.ons.
werk.vleugels!

Bekijk de video over 
de renovatie van de 
landingsbaan!
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Ons.programma.in.het.Oegandese.Abim.loopt.
van.2017-2023.en.wordt.uitgevoerd.door.onze.
partnerorganisatie.Share.An.Opportunity.(SAO)...
We.werken.in.dit.gebied.met.5.000.huishoudens,..
met.15.155.kinderen.(0-18.jaar).en.4.918.jongeren..
(19-25.jaar).

Doelen
Het.programma.in.Abim.heeft.de.volgende.doelen:
•. gezonde.kinderen
•. een.veilige.omgeving.voor.kinderen
•. toegang.tot.kwalitatief.goed.basisonderwijs
•. .verbeterde.economische.omstandigheden.van.

de.gezinnen.

Zicht op een betere toekomst 

in Oeganda dankzij  
Red een Kind
De christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie Red een Kind 
helpt kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Samen 
met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties 
helpen we kinderen met voorlichting over gezondheid, het aan de 
kaak stellen van kindermishandeling en onderwijs. Stichting Wees 
een Kans heeft ons in 2021 opnieuw financieel ondersteund, waardoor 
we vooral veel konden betekenen op het gebied van scholing en 
samenkomsten.
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Gezonde	kinderen
Qua.gezondheid.is.er.natuurlijk.heel.veel.voorlichting.
geweest.over.COVID-19..Sanitatie.en.hygiëne.waren.
de.belangrijkste.onderwerpen..Hier.profiteert.de.
gemeenschap.ook.nu.nog.van..Verder.is.er.veel.aandacht.
voor.kinderen.met.een.beperking..Een.aantal.van.
hen.kreeg.persoonlijk.hulp.en.de.gemeenschap.werd.
getraind.in.een.positieve.benadering.van.deze.kinderen..

Veiligheid
Als.je.kijkt.naar.de.veiligheid.van.kinderen,.dan.
doen.de.plaatselijke.wetten.–.‘by.laws’.–.die.de.
gemeenschappen.zelf.maken,.hun.werk.goed..
Een.‘mobile.court’.zorgt.ervoor.dat.er.wordt.
rechtgesproken.over.degenen.die.zich.niet.aan.de.
plaatselijke.wetten.houden..Dit.is.gunstig.voor.de.
kinderen.

Onderwijs
Wat.scholing.betreft:.er.is.gebruik.gemaakt.van.
lespakketten.die.thuis.werden.uitgedeeld..Ook.werden.
in.19.dorpen.radio’s.geïnstalleerd,.waarmee.alsnog.
trainingen.konden.worden.gegeven...

Economie
Ten.slotte.heeft.de.PIP-methode.(Plan.Integré.du.
Paysan).al.veel.goeds.gebracht..Veertig.innovatieve.
boeren.zijn.getraind.om.samen.met.hun.gezin.
(economische).plannen.te.maken,.te.sparen.en.
lenen..Het.programma.start.met.een.training.positive.
parenting,.waarbij.ouders.leren.om.te.luisteren.
naar.hun.kinderen.en.tieners,.die.op.hun.beurt.vaak.
verbaasd.zijn.een.stem.in.het.gezin.te.hebben..Ouders.
worden.getraind.in.climate.smart.boeren..Elke.boer.
traint.weer.tien.andere.boeren.en.zo.worden.hele.
gemeenschappen.snel.en.effectief.opgeleid..De.
vrouwen.deden.het.erg.goed.qua.inkomen.in.de.
zelfhulpgroepen..Mannen.voelden.zich.daardoor.
onzeker.en.werden.thuis.soms.gewelddadig..Daarom.

is.de.PIP-methode.ook.zo.belangrijk:.die.betrekt.
ze.meteen.vanaf.het.begin.bij.het.programma..
Inmiddels.zijn.we.bijna.in.de.laatste.fase.aanbeland,.
waarin.we.ons.richten.op.verdere.verzelfstandiging.
van.de.bevolking.en.inbedding.in.de.plaatselijke.
organisatiestructuren.(2022-2023).

Goed	nieuws	en	uitdagingen
Er.is.in.2021.hard.gewerkt..Konden.er.vorig.jaar.vanwege.
COVID-19.nog.veel.activiteiten.niet.doorgaan,.uiteindelijk.
zijn.deze.bijna.allemaal.alsnog.uitgevoerd..De.meeste.
problemen.lagen.op.het.gebied.van.scholing.en.
samenkomsten..De.scholen.in.Oeganda.zijn.ruim.twee.
jaar.gesloten.geweest..Ook.andere.groepsactiviteiten.
konden.niet.of.minder.vaak.plaatsvinden,.wat.effect.heeft.
gehad.op.het.gemeenschapsgevoel..En.juist.het.samen.
leren.en.werken.geeft.in.deze.gebieden.de.mensen.een.
enorme.boost..
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‘We zien dat de mensen 
inmiddels zo sterk 

zijn, dat ze hun plannen 
omgooien.’

Klimaat	en	vee
Verdere.uitdagingen.in.het.gebied.zijn.
klimaatverandering,.waardoor.het.nu.al.lange.tijd.
droog.is.in.grote.delen.van.de.hoorn.van.Afrika,.
waaronder.Abim..En.er.zijn.weer.stammentwisten,.
waarbij.vee.wordt.geroofd..We.zien.dat.de.mensen.
inmiddels.zo.sterk.zijn,.dat.ze.hun.plannen.omgooien..
Zo.wordt.er.gestreefd.naar.diversificatie.in.de.
gewassen.en.verandert.men.van.diertype,.dat.wil.
zeggen:.men.richt.zich.nu.op.diersoorten.waar.de.
veedieven.geen.belangstelling.voor.hebben..Denk.aan.
varkens,.kippen.en.geiten.

Aansluiting	lokale	kerken	en	netwerken
Ten.slotte.is.het.mooi.om.te.zien.dat.er.aansluiting.
is.gezocht.bij.twee.kerken.die.partnerorganisatie.
SAO.gaan.helpen.bij.trainingen.in.life.skills,.seksuele.
gezondheid.en.begeleiding.bij.school.en.werk..Zo.
kunnen.ze.een.positieve.bijdrage.leveren.vanuit.de.
waarden.van.het.christelijk.geloof.

Meer	aansluiting
In.de.laatste.fase.van.het.programma.gaan.we.door.
met.aansluiting.zoeken.bij.netwerken.en.(overheids)
instanties..Momenteel.is.er.al.contact.met.het.District.
Water.Office.(ten.behoeve.van.de.irrigatie),.Education.
Office.(voor.onderwijs.en.bescherming),.het.District.
Production.&.Marketing.Office.(voor.de.afzet.van.de.
producten),.Police.Probation.Office.(ten.aanzien.van.
bescherming.en.rechtspraak).en.een.Rehabilitation.
Center.dat.zich.richt.op.kinderen.met.een.beperking..
Ten.slotte.hebben.we.samenwerking.gezocht.met.
Woord.een.Daad.voor.een.programma.in.bijenteelt..
Hierbij.levert.de.partner.van.Woord.en.Daad.(ADP).de.
kennis.en.zorgt.onze.partner.SAO.voor.deelnemende.
boeren..

Namens.de.kinderen.en.hun.ouders.in.Abim,.willen.we.
Wees.een.Kans.heel.hartelijk.danken.voor.hun.steun.
aan.–.en.betrokkenheid.bij.–.dit.mooie.gebied.

29
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Tearfund Nederland steunt structureel programma’s om 
kleinschalig werkende boeren te leren om marktgericht te 
ondernemen. Dit doen we in Oost- en Noordoost-Oeganda via 
onze partners KIDEP en TEDDO, de diaconale afdeling van de 
Anglikaanse kerk van Oeganda. TEDDO werkt onder meer 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.

Boeren in Oost-Oeganda leren 

marktgericht ondernemen 
met hulp van Tearfund 

TEDDO	resultaten	in	2021
In.het.Kaberamaido.agri-businessprogramma.
participeren.nu.meer.dan.1.000.boeren.als.actieve.
deelnemers,.onderverdeeld.in.dertig.groepen..Vanuit.
deze.boerengroepen.zijn.spaargroepen.getraind..
Zij.leggen.wekelijks.een.klein.bedrag.in.om.samen.
te.sparen.voor.een.groter.groepskapitaal..Elke.boer.
spaart.nu.gemiddeld.twee.tot.tweeënhalve.euro.per.
maand..Boerengroepen.Otuboi.en.Bululu.hebben.
respectievelijk.1.250.en.1.750.euro.gespaard,.waarvan.
ze.een.stuk.land.konden.kopen.voor.hun.coöperatieve.
werkzaamheden..De.formele.registratie.als.coöperatie.
bij.de.Oegandese.overheid.is.gestart..Nu.kunnen.
kortlopende.leningen.tegen.lage.rente.worden.
verstrekt..

Omzien	naar	anderen	
Voor.de.begeleiding.en.ondersteuning.zijn.dertig.
lokale.vrijwilligers.(onder.wie.twee.vrouwen).
getraind..Zij.zijn.ook.toegerust.om.beter.om.te.gaan.
met.de.rol.en.positie.van.man.en.vrouw.en.passen.
de.Church.and.Community.Transformation.(CCT).
benadering.toe..Dit.is.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..
Onder.deze.kerken.zijn.–.naast.de.Anglicaanse.kerk.–.
ook.de.katholieke,.de.evangelische.en.pinksterkerken.
betrokken..De.bijbelstudies.zijn.erop.gericht.om.
discipelschap.te.versterken.en.om.het.verlangen.aan.
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te.wakkeren.de.lokaal.beschikbare.middelen.in.te.
zetten.en.te.ontwikkelen..Ook.deze.leiders.geven.
hun.vaardigheden.door.aan.hun.leden.van.de.lokale.
kerken.en.de.leden.van.de.boerengroepen..Door.
de.CCT-trainingen.zijn.vooral.twee.kerkgroepen.in.
Sangabire.en.Bedimot.extra.gemotiveerd.geraakt.om.
zich.in.te.zetten.voor.de.meest.kwetsbaren,.zoals.de.
zieken.in.de.gemeenschap.

Tegenslag
Het.afgelopen.jaar.is,.zowel.in.de.plantperiodes.
mei/juni.als.augustus/september,.te.weinig.regen.
gevallen.voor.goede.gewasgroei..Veel.boeren.
hebben.geen.of.een.veel.kleiner.perceel.met.
sesam.aangeplant..Doordat.sommige.boeren.een.
mogelijke.droogte.zagen.aankomen,.werd.er.in.
het.eerste.landbouwseizoen.(van.april.tot.juni).de.
droogtetolerante.en.snelgroeiende.peulvrucht.‘green.
gram’.aangeplant;.nauw.verwant.aan.onze.taugé.

Meer	inkomen,	betere	ontwikkeling
Het.uiteindelijke.doel.van.dit.project.is.dat.de.
boeren.in.coöperatief.verband.sesam.en.andere.
hoogwaardige.marktgewassen.–.zoals.tomaten,.
watermeloenen,.chilipepers.en.wortels.–.gaan.
produceren.voor.eerlijke,.winstgevende.marktprijzen..
Hierdoor.kan.het.inkomen.toenemen.en.kunnen.
de.families.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.

KIDEP	resultaten	in	2021
Karamoja.is.het.meest.arme.gebied.van.Oeganda..
Onder.erg.moeilijke.omstandigheden.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.tijdelijk.en.
zorgt.voor.passiviteit.en.afhankelijkheid..KIDEP.wil.
het.afhankelijkheidssyndroom.doorbreken.en.werken.
aan.een.duurzame.oplossing..Doordat.kerken.in.
actie.komen.door.het.CCT-proces,.zijn.er.inmiddels.
zeven.spaar-.en.leengroepen.gestart.met.168.actieve.
boeren..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.geldwoekeraars.die.torenhoge.rentes.vragen..Zo.
kunnen.de.boeren.investeren.in.landbouwactiviteiten..
De.groepsactiviteiten.gaan.gepaard.met.trainingen.
in.betere.landbouwmethodes.voor.meer.opbrengst..
Deelnemende.boeren.zijn.stap.voor.stap.getraind.
in.bijen.houden.en.hebben.de.eerste.stappen.gezet.
richting.een.bijenhouderij.die.inkomsten.genereert.
voor.de.families..Hierbij.zijn.120.huishoudens.
betrokken.die.een.financiële.bijdrage.doen.voor.de.
aanschaf.van.de.bijenkasten.
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Wat	gaat	het	project	in	3	jaar	onder	meer	
opleveren?
•. .Toenemende.voedselzekerheid.voor.120.

boerenhuishoudens.die.samenwerken.in.een.
coöperatie..

•. .Acht.spaar-.en.leengroepen.met.gemiddeld.twintig.
leden.bouwen.microkredieten.op.en.verstrekken.
deze..Ook.leren.ze.hoe.ze.meer.gewassen.kunnen.
realiseren..

•. .De.afhankelijkheid.van.anderen.wordt.doorbroken.
door.mensen.stap.voor.stap.te.helpen.om.zelf.hun.
eigen.hulpbronnen.beter.te.benutten..

•. .Een.stuk.land.van.circa.één.hectare.is.ter.beschikking.
gesteld.aan.de.boeren.en.sinds.2021.is.er.een.centrale.
coöperatieve.schuur.in.aanbouw.voor.ontmoetingen.
en.de.opslag,.verwerking.en.verkoop.van.honing.en.
andere.producten..De.coöperatie.is.eigenaar.van.het.
land,.de.toekomstige.schuur.en.toebehoren.

Coöperatievorming	en	registratie
Ondanks.alle.beperkingen.en.tegenslagen,.hebben.de.
boeren.zich.officieel.kunnen.registreren.als.coöperatie.bij.
de.Oegandese.overheid..Deze.registratie.gaat.gepaard.
met.goedgekeurde.statuten.en.het.krijgen.van.een.
officiële.status.en.erkenning..Het.World.Food.Programme.
van.de.Verenigde.Naties.heeft.interesse.getoond;.het.wil.
producten.voor.een.eerlijke.marktprijs.opkopen.als.de.
boeren.een.oogstoverschot.hebben..Door.de.recente.
droogte.in.de.periode.mei-juni.2021.dreigen.er.echter.
voedseltekorten.in.het.noordoosten.van.Oeganda.

KIDEP	resultaten	in	2021
Meneer.Akol.is.lid.van.een.van.de.
spaargroepen..Door.zijn.inleg.werd.hij.in.
staat.gesteld.een.lening.aan.te.gaan..Van.
het.geld.kon.hij.acht.biggen.kopen,.die.hij.
later.voor.een.mooie.prijs.kon.verkopen..
Met.het.geld.kocht.hij.een.stuk.land.waar.
hij.nu.voedselgewassen.verbouwt.voor.zijn.
familie..Meneer.Isaac.Eiku.investeert.zijn.
spaargeld.ook.op.een.goede.manier..Hij.
kon.een.os.kopen.die.hij.inzet.als.trekkracht.
bij.het.bewerken.van.zijn.land.
De.leider.van.de.Achukudu.kerk.is.
betrokken.bij.de.teelt.van.watermeloenen..
De.oogst.van.0,8.hectare.bracht.2.000.
euro.op..Ook.kon.hij.enkele.dieren.
verkopen,.zodat.hij.twee.hectare.nieuw.
land.kon.aankopen.waar.hij.komend.
seizoen.opnieuw.watermeloen.gaat.
aanplanten.

‘Deelnemende boeren  
zijn stap voor stap 

getraind’
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Ieder jaar gaan we met meerdere projectleiders naar Lombok, in 
Indonesië. Hier werken we aan het bevorderen van de economie en 
de bouw van onder meer infrastructuur, huizen, scholen, sanitaire 
voorzieningen en elektrische installaties. Daarnaast ondersteunen we 
opleidingen, zieken en ouderen. Mede dankzij de hulp van Stichting 
Wees een Kans kunnen we veel bereiken.

Helaas.konden.we.de.laatste.twee.coronajaren.Lombok.
niet.bezoeken..Het.eiland. is.nog.steeds.gesloten.voor.
toeristen. die. van. buiten. Indonesië. komen.. Misschien.
worden. de. regels. medio. 2022. versoepeld.. Gelukkig.
hebben.we.de.afgelopen.twintig. jaar.een.sterke.band.
met.de.mensen.daar.opgebouwd.en.blijven.we.het.hele.
jaar. door. met. elkaar. in. contact.. Ondanks. de. afstand.
was.stilzitten.er.ook.in.2021.niet.bij..

Kippenschuren	en	fruitbomen	
Op.Lombok.hebben.we.in.de.dorpen.gelukkig.
nog.steeds.geen.coronagevallen.te.melden..
We.ondersteunen.de.inwoners.met.zeep,.
ontsmettingsmiddelen.en.etenswaren..En.begin.2021.
is.met.geld.van.Wees.een.Kans.een.erosiewal.van.

De Stichting VLOK (Vrienden van Lombok)  

ondersteunt arme 
inwoners – vanwege 
corona op afstand 
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100.meter.langs.de.beek.gebouwd,.door.de.lokale.
bouwvakkers..Hard.nodig,.om.het.land,.de.huizen.
en.de.bomen.te.beschermen..Ook.zijn.er.honderden.
fruitbomen.geplant.rondom.de.woningen..Twee.grote.
projecten.zijn.dit.jaar.afgerond..Het.eerste.project.was.
de.bouw.van.twee.kippenschuren.met.zonne-energie.
en.extra.dakisolatie..In.iedere.schuur.bevinden.zich.
honderd.legkippen..Twee.gezinnen.hebben.hierdoor.
een.zekere.bron.van.inkomen..

Kwekersopleiding
Het.tweede.project.omvatte.het.opleiden.van.twintig.
mannen.tot.groente-.en.fruitkweker..De.regionale.
overheid.heeft,.juist.voor.die.agricultuur,.leerkrachten.
opgeleid.om.de.mensen.te.ondersteunen.met.raad.
en.daad..Zoals.het.kiezen.van.de.juiste.locaties,.de.
soorten.groenten,.bemesting,.watervoorzieningen.
en.terreinafzettingen..Sinds.1.januari.2022.is.het.team.
zelfstandig..Samen.met.het.bestuur.van.VLOK.en.
studenten.uit.Nederland.zorgen.zij.nu.zelf.voor.alle.
financiële.aanvragen,.voortgangsrapportages.en.de.
correspondentie.met.VLOK.Nederland..

Permanente	ondersteuning	
Een.belangrijk.item.is.het.maken.van.de.jaarbegroting.
2022..Het.is.het.team.gelukt.om.een.lijst.van.
benodigdheden.en.wensen.samen.te.stellen..Een.van.
de.wensen.is.het.aanschaffen.van.enkele.koeien.per.
dorp,.inclusief.stallen..De.eerste.indrukken.zijn.meer.
dan.positief.te.noemen..We.maken.fouten,.maar.daar.
leren.we.allemaal.van,.met.respect.en.liefde.voor.
elkaar..Belangrijk.voor.de.voortgang.van.de.organisatie.
en.opleidingen.is.een.permanente.ondersteuning.van.
onze.kant..Die.houdt.in:.

‘We maken fouten, maar 
daar leren we allemaal 

van, met respect en 
liefde voor elkaar.’ 
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•. .We.ondersteunen.arme.gezinnen.die.de.
schoolkosten.niet.kunnen.betalen..Dit.doen.we.
al.jaren.en.willen.we.blijven.doen.zolang.hier.
behoefte.aan.is..Ieder.jaar.toetsen.we.de.noodzaak.
en.bezoeken.we.gezinnen..De.kosten.voor.het.
hoger.onderwijs.zijn.hoog..Wij.helpen.twee.
gezinnen.zodat.hun.kinderen.zorgeloos.kunnen.
studeren.

•. .Ondersteuning.voor.de.kleuterleidsters.in.
Indonesië..Zij.krijgen.geen.salaris.van.de.overheid,.
maar.zijn.afhankelijk.van.de.vrijwillige.bijdragen.
van.de.ouders.en.van.de.stichting.VLOK..Vanwege.
corona.is.er.geen.werk.en.hebben.ouders.dus.
nauwelijks.inkomen..Een.financiële.bijdrage.voor.de.
leerkrachten.zit.er.vaak.niet.in..

•. .Het.kantoor.van.de.stichting.in.het.dorp.Teloke.
op.West-Lombok.is.voorzien.van.een.laptop,.
printer,.printpapier,.schrijfbenodigdheden.en.
internetfaciliteiten,.zodat.we.goed.met.elkaar.
kunnen.communiceren..

37



37

Onze	wensen	voor	2022
•. .Studenten.van.de.hogeschool.AVANS.uit.Den.Bosch/

Tilburg.hebben.voor.ons.een.ontwerp.gemaakt.
voor.de.bouw.van.een.schokbestendige.woning..
Bij.de.bouw.wordt.optimaal.gebruik.gemaakt.van.
lokale.grondstoffen..Deze.woning.willen.we.graag.
in.2022.bouwen.als.modelwoning,.en.inrichten.als.
informatiecentrum.–.inclusief.de.thuisbasis.van.de.
stichting..

•. .Met.een.student.van.de.TU.Eindhoven.gaan.we,.
indien.mogelijk,.in.juli.2022.naar.Lombok..Hij.heeft.
een.3D-printer.ontwikkeld.voor.het.maken.van.
beenprotheses..Op.Lombok.zijn.13.000.mensen.die.
een.prothese.nodig.hebben,.maar.daar.ontbreken.
de.middelen.voor..De.prijs.voor.een.prothese.zal.
liggen.tussen.de.50.en.100.euro.

•. .In.juli.2018.zijn.er.op.Lombok.vele.aardschokken.
geweest..Hierdoor.is.de.kleuterschool.in.het.dorp.
Penanggak.verwoest..Sindsdien.zitten.de.leiders.en.
de.kleuters.in.een.tent.met.provisorische.wanden.
van.golfplaat.en.hout..Nieuwbouw.is.dringend.
gewenst..Alle.gegevens.voor.de.herbouw.zijn.
beschikbaar..We.zijn.al.meerdere.jaren.bezig.
sponsorgelden.bijeen.te.krijgen,.maar.tot.op.heden.
heeft.dit.nog.onvoldoende.resultaat..We.blijven.
actief.met.het.benaderen.van.mogelijke.donateurs.
en.hopelijk.lukt.het.binnenkort.alsnog..

Conclusie:.mede.vanwege.corona.is.er.een.grote.nood.
op.Lombok,.we.gaan.door.met.het.ondersteunen.van.
de.inwoners..Wat.we.hen.meegeven,.is.dat.zij.er.niet.
alleen.voor.staan:.zij.kunnen.rekenen.op.onze.steun,.
uit.liefde.voor.onze.medemens.

‘Vanwege corona is er geen 
werk en hebben ouders dus 

nauwelijks inkomen’
37
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Woord en Daad ondersteunt imkers  

en investeert in een  
eerlijke keten

Iedere boer heeft recht op een waardig bestaan in een 
waardeketen. Vanuit die droom werkt het Inclusive Agribusiness 
programma van Woord en Daad aan duurzame verandering 
voor kansarme boeren wereldwijd. Samen met Stichting Wees 
een Kans ondersteunen we imkers in Karamoja, Noordoost-
Oeganda. Dankzij trainingen professionaliseren ze hun imkerij 
en we bouwen samen met lokale partners aan een eerlijke 
honingketen.

38
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Lees het verhaal van 
imker Mathias op: 

is.dit.een.mooie.inkomstenbron.voor.vrouwen.en.
jongeren..Zij.bezitten.vaak.geen.of.weinig.grond.in.de.
gemeenschappen..Imkers.die.geen.grond.bezitten,.
koppelen.we.aan.boeren.die.een.stuk.van.hun.grond.
ter.beschikking.stellen.aan.de.imker..Dankzij.de.betere.
bestuiving.profiteren.zij.ook.van.de.bijenvolken.

Vooruitblik	2022
Met.deze.mooie.resultaten.willen.we.in.2022.verder.
bouwen.aan.de.honingketen.in.Oeganda..We.willen.
meer.jongeren.en.vrouwen.bij.de.honingsector.
betrekken,.zodat.nog.meer.Oegandezen.hun.inkomen.
kunnen.verbeteren..Daarnaast.investeren.we.in.een.
digitale.oplossing.om.goedkope,.kleine.leningen.te.
kunnen.verstrekken.aan.de.imkers..Daarmee.kunnen.ze.
investeren.in.de.groei.van.hun.bedrijf..Tot.slot.zien.we.de.
impact.van.klimaatverandering.in.regio’s.als.Karamoja..
Daarom.stimuleren.we.boeren.om.meer.gewassen,.
vooral.fruit-.en.notenbomen,.te.planten..Daarmee.gaan.
we.erosie.tegen,.de.schaduw.biedt.verkoeling.en.de.
opbrengst.van.de.bomen.levert.inkomsten.op.

Bijen.veranderen.levens.van.gezinnen..In.de.eerste.
plaats.is.er.de.economische.kant..De.honing,.propolis.
en.bijenwas.die.de.bijenvolken.produceren,.leveren.
de.gezinnen.inkomsten.op..Zeker.als.de.kwaliteit.
goed.is,.levert.honing.een.mooie.winst.op..Propolis.
en.bijenwas.kunnen.voor.een.hogere.prijs.verkocht.
worden,.maar.de.oogst.hiervan.is.kleiner..Dankzij.
het.netwerk.van.Rural.Transformation.Centers.(RTC).
kunnen.de.imkers.deze.waardevolle.producten.
verkopen..Via.dit.netwerk.van.verzamelpunten.worden.
de.producten.aan.World.of.Bees.geleverd..Deze.
handelstak.van.brancheorganisatie.Tunado.bouwt.een.
exporthub.in.Kampala..Vanuit.dit.nieuwe.pand.worden.
bijenproducten.op.de.(internationale).markt.verkocht..
Dankzij.de.bijdrage.van.Wees.een.Kans.investeerden.we.
in.de.laboratoriumapparatuur.en.de.training.van.een.
laborant..Hiermee.wordt.de.kwaliteit.van.de.producten.
gewaarborgd..Ook.investeerden.we.in.magazijninrichting.
en.een.kwaliteitscertificering.voor.World.of.Bees.
.
Verandering	in	Karamoja
Terug.naar.Karamoja,.waar.de.bijen.ook.indirect.winst.
opleveren..Bijen.bestuiven.gewassen.van.boeren,.
waardoor.de.kwaliteit.en.kwantiteit.van.hun.oogst.
toeneemt..Boeren.met.bijenvolken.op.hun.akkers.zien.
de.oogst.verbeteren..Tot.slot.leren.de.mensen.dankzij.
de.bijen.om.bomen.en.planten.te.zien.als.waardevolle.
onderdelen.van.het.ecosysteem..

Partnerorganisatie.ADP.in.Karamoja.functioneert.als.
een.RTC.in.de.keten..Dit.verzamelpunt.is.uitgerust.met.
moderne.apparatuur.om.honing.te.verwerken.en.vorig.
jaar.werd.een.wassmelter.aangeschaft..Daarnaast.werken.
de.medewerkers.volgens.hygiënische.standaarden..

We.ontwikkelden.een.lespakket.om.imkers.te.
ondersteunen.bij.de.zakelijke.kant.van.bijen.houden:.
de.training.richt.zich.op.de.imker.als.ondernemer..Ook.
trainden.we.vrouwen.en.jongeren.om.aan.de.slag.te.
gaan.als.imker..Aangezien.bijen.houden.een.relatief.
kleine.investering.vraagt.en.er.weinig.land.nodig.is,.
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Omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat iemand geen kansen 
krijgt. De duurzame ontwikkelingsprogramma’s van World Vision 
pakken de oorzaken van armoede aan. We zetten ons in om te 
zorgen dat vooral de meest kwetsbare gezinnen toegang hebben 
tot gezondheidszorg, voldoende voedsel, schoon drinkwater, 
sanitaire voorzieningen en onderwijs. Dit doen we samen met de 
gemeenschap, de lokale overheid en andere organisaties. Met hulp 
van Stichting Wees een Kans kunnen we veel bereiken.

World Vision:

Voor verandering. 
Voor kinderen.
Voor leven.
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In.2021.zijn.we.met.Wees.een.Kans.binnen.Tanzania.
‘verhuisd’.van.Isanga.naar.het.zuidelijker.gelegen.
Iringa.Region..Hier.gaan.we.de.bevolking.van.negen.
dorpen.helpen.om.weerbaarder.te.worden.wat.betreft.
hun.inkomen,.hun.gezondheid.en.hun.plek.in.de.
samenleving..Ook.helpen.we.de.boeren.beter.bestand.te.
zijn.tegen.klimaatverandering.

Afscheid	van	Isanga
In.de.tweede.helft.van.2021.hebben.onze.collega’s.de.
deur.van.het.World.Vision.kantoor.in.Isanga.definitief.
achter.zich.dichtgetrokken..De.gebouwen.die.we.jaren.
gebruikt.hebben.om.trainingen.te.geven.en.onze.
medewerkers.en.materialen.te.huisvesten,.zijn.in.het.
bijzijn.van.de.bevolking.formeel.overgedragen.aan.de.
lokale.overheden..Er.restte.het.‘team.Oranje’.in.Isanga.

alleen.nog.een.geweldig.eindfeest.te.organiseren.om.
te.markeren.wat.de.bewoners.zelf.bereikt.hebben..Wij.
mochten.hen.daarbij.bemoedigen.en.begeleiden..Veel.
dank.aan.iedereen.in.het.team.van.World.Vision.Tanzania.
die.zoveel.kennis,.liefde.en.gebed.hebben.ingebracht..
Tijdens.onze.vijftien.jaar.durende.aanwezigheid.is.Isanga.
duidelijk.gegroeid;.met.meer.zelfvertrouwen.en.met.
uitzicht.op.een.betere.toekomst,.zowel.economisch.als.
sociaal.

Dat.we.uiteindelijk.zover.gekomen.zijn.met.de.
gemeenschap.geeft.ons.veel.vreugde..En.die.delen.we.
graag.met.de.honderden.betrokken.kindsponsoren.
in.Nederland.en.met.onze.partner.Wees.een.Kans..
Zij.hebben.jaren.aan.onze.zijde.gestaan.bij.dit.
ontwikkelingsprogramma.
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Nieuwe	ontwikkelingen	in	‘IduMbala’
We.gaan.nu.met.Wees.een.Kans.verderop.in.Tanzania.
een.nieuw.gebied.ontwikkelen..Hier.trekken.we.ruim.
tien.jaar.voor.uit..Vanzelfsprekend.spelen.de.13.893.
inwoners.weer.de.hoofdrol..In.dit.rurale.gebied.–.
met.de.samengestelde.naam.‘IduMbala’.-.gaan.we.
nadrukkelijk.ook.onze.kennis.en.ervaring.inzetten.op.
het.gebied.van.‘natuurrijke.landbouw’..World.Vision.
heeft.een.grote.staat.van.dienst.opgebouwd.als.het.
gaat.om.het.herstellen.van.gedegradeerde,.weinig.
productieve.landbouwgebieden.in.Afrika..Centraal.
in.dit.succes.staat.de.inzet.van.ons.Farmer.Managed.
Natural.Regeneration.(FMNR).model..Dit.is.een.
goedkope.en.effectieve.manier.van.werken,.waarmee.
we.boeren.zelf.een.betere.balans.laten.vinden.tussen.
ecologie.en.economie,.door.handig.en.makkelijk.
gebruik.te.maken.van.groeikenmerken.van.lokaal.
aanwezige.bomen.en.struiken..Onder.meer.door.kaal-.
gevreten,.verbrande.of.gekapte.bomen.en.struiken.
weer.begeleid.terug.te.laten.groeien.tot.schaduw-.
gevende.exemplaren,.waarvan.ook.weer.duurzaam.
geoogst.kan.worden..Zo.kunnen.landbouw.en.natuur.
elkaar.een.dienst.bewijzen..En.zo.maken.boeren.goed.
gebruik.van.alle.groeikracht.die.God.in.zijn.schepping.
gelegd.heeft.

Van	arme	gronden	naar	vruchtbare	akkers
Momenteel.zijn.de.landbouwgebieden.in.‘IduMbala’.
er.slecht.aan.toe..Ze.stellen.boerengezinnen.nog.
maar.heel.beperkt.in.staat.om.er.een.inkomen.mee.
te.verdienen..We.hebben.de.overtuiging.dat.onze.
FMNR-trainingen.echt.gaan.helpen.om.van.de.arme.
gronden.weer.vruchtbare.akkers.en.graasgronden.
te.maken,.waarmee.ze.een.duidelijk.beter.inkomen.
kunnen.verdienen..Hiermee.plaatsen.we.boeren.weer.
in.hun.kracht,.en.stellen.we.ze.in.staat.hun.kinderen.
een.gezond,.beschermd.en.volwaardig.leven.te.laten.
leven.–.onze.missie.als.humanitaire.organisatie.

.Eigen	veldkantoor	
Als.eerste.stap.op.weg.naar.betere.toekomstkansen.
voor.kinderen.in.‘IduMbala’.hebben.we.in.2021.een.
eigen.veldkantoor.geopend..De.eerste.intensieve.
gespreksrondes.met.de.verschillende.actoren.en.
doelgroepen.hebben.inmiddels.plaatsgevonden..
Daaruit.zijn.de.belangrijkste.noden.voor.de.kinderen.
in.het.gebied.duidelijk.geworden:.veiligheid,.water,.
gezondheid/voeding.en.onderwijs..Onderliggend.
probleem.bij.deze.thema’s.is.het.gebrekkige.inkomen.
van.de.ouders.van.de.kinderen;.zij.zijn.bijna.allemaal.
boeren..Ons.team.is.inmiddels.gestart.met.het.voor-
bereiden.van.de.eerste.projectactiviteiten.om.deze.
problemen.aan.te.pakken.

‘En zo maken boeren 
goed gebruik van alle 

groeikracht die God in zijn 
schepping gelegd heeft.’
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Kenmerken	‘IduMbala’	
•. .Negen.dorpen.in.de.wards.Idunda.en.

Mbalamaziwa.in.Iringa.region,.Tanzania.
(13.983.mensen,.waarvan.ruim.40%.
kinderen).

•. .Bijna.de.helft.van.de.mensen.haalt.nog.
water.uit.een.onbeschermde.bron.-.met.veel.
ziekten.en.ondervoeding.als.gevolg.(47%.van.
de.kinderen.is.chronisch.ondervoed)..

•. .Meer.dan.90%.van.de.mensen.is.afhankelijk.
van.inkomsten.van.het.gedegradeerde,.deels.
uitgeputte.land..

•. .Niet-duurzame,.korte-termijngerichte.
activiteiten.als.houtskoolproductie.
en.overbegrazing.hebben.het.

productievermogen.van.het.in.de.basis.
vruchtbare.landbouwgebied.uitgehold.

•. .Kinderen.wonen.gemiddeld.ver.van.school.
en.de.weinige.klinieken.kunnen.maar.heel.
beperkt.zorg.bieden..

•. .Kinderen.staan.in.het.gebied.
bovengemiddeld.bloot.aan.verschillende.
vormen.van.geweld.en.uitbuiting;.ook.thuis.
zijn.ze.vaak.niet.veilig..Deels.komt.dat.door.
het.hoge.percentage.van.met.HIV-besmette.
personen.en.alcoholverslaving.bij.(groot)
ouders.en.verzorgers.

•. .Zo’n.13%.van.alle.kinderen.in.‘IduMbala’.is.
(half)wees.
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Het	verhaal	van	John	uit	Iringa	region	
Johns.vader,.Emanuel,.heeft.een.beperking.en.is.
afhankelijk.van.zijn.rolstoel..Ondanks.zijn.handicap.draagt.
Emanuel.bij.aan.het.gezinsinkomen.–.door.elektrische.
apparaten.te.repareren..Het.hoofdinkomen.van.het.gezin.
moet.echter.van.de.kleine.boerderij.komen..Johns.moeder,.
Loida,.doet.het.meeste.werk.op.het.land..John.en.de.
andere.kinderen.proberen.zo.goed.en.zo.kwaad.als.dat.
gaat.hun.ouders.te.helpen.op.de.boerderij..Niettemin.zijn.
de.opbrengsten.laag;.alles.moet.met.de.hand.gebeuren.
en.geld.voor.hoogproductief.zaai-.of.plantgoed.is.er.niet..
Al.met.al.gaat.het.ten.koste.van.de.schoolgang.van.de.
kinderen,.hun.gezondheid.en.hun.toekomst..De.kleine.
John.zou.het.liefst.zijn.school.helemaal.afmaken.en.dan.
chauffeur.worden.

‘Hiermee plaatsen we boeren weer in hun kracht, 
en stellen we ze in staat hun kinderen een 

gezond, beschermd en volwaardig leven te laten 
leven – onze missie als humanitaire organisatie.’

45



4746 4746 474646



4747

De.districten.Madi.Okollo.en.Terego.liggen.in.het.
noordwesten.van.Oeganda..Hier.worden.momenteel.
bijna.200.000.vluchtelingen.opgevangen,.
voornamelijk.afkomstig.uit.Zuid-Soedan..In.deze.regio.
in.Oeganda.levert.landbouw.een.belangrijke.bijdrage.
aan.de.economie.en.voorzien.landbouwactiviteiten.
in.het.levensonderhoud.van.meer.dan.80%.van.de.
huishoudens..Ondanks.het.enorme.potentieel.voor.

landbouw.(meer.dan.87%.van.de.oppervlakte.in.
deze.regio.is.geschikt.voor.landbouw),.zet.de.hoge.
bevolkingsdichtheid.binnen.de.vluchtelingenkampen.
steeds.meer.druk.op.de.bestaande.bossen..Dit.
komt.voornamelijk.doordat.zowel.vluchtelingen.als.
de.gastgemeenschappen.in.hun.energiebehoefte.
voorzien.door.het.kappen.van.bomen.voor.brandhout.
en.houtskool.

ZOA verbetert de toegang tot efficiënte, 

schone en duurzaam 
geproduceerde energie 
in Oeganda
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 een nieuw project uitvoeren om de toegang tot 
efficiënte, schone en duurzaam geproduceerde energie te verbeteren.
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en.gastgemeenschappen..Vooral.vrouwen.en.meisjes.
zijn.kwetsbaar.voor.gendergerelateerd.geweld.wanneer.
zij.lange.afstanden.lopen.om.brandhout.te.vinden..

Betere	toegang	tot	groene	energie	
ZOA.heeft,.dankzij.de.bijdrage.van.Wees.een.Kans,.een.
project.kunnen.opzetten.om.de.toegang.tot.veilige,.
hernieuwbare.en.efficiënte.energie.te.verbeteren..Voor.
zowel.de.vluchtelingen.als.de.gastgemeenschappen.in.
Terego.en.Madi.Okello..

Grote	vraag	naar	brandhout	
Geschat.wordt.dat.er.jaarlijks.1,3.miljoen.ton.aan.
brandhout.nodig.is.om.in.de.energiebehoefte.van.
alle.vluchtelingen.in.Oeganda.te.voorzien..Op.dit.
moment.worden.hiervoor.massaal.bomen.gekapt..
Dit.leidt.tot.ontbossing,.aantasting.van.het.milieu.en.
de.bodem.en.verminderde.landbouwproductiviteit,.
met.een.nadelig.effect.op.de.voedselzekerheid.en.
bestaansmiddelen..Daarnaast.leidt.de.schaarste.aan.
energiebronnen.tot.conflicten.tussen.de.vluchtelingen.

49
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Het.project.richt.zich.op.9.000.huishoudens.en.heeft.
drie.beoogde.resultaten:
1.. .Een.verhoogde.efficiëntie.in.de.waardeketen.van.het.

gebruik.van.biomassa.
2.. Meer.gebruik.maken.van.zonne-energie.
3.. .Inkomensverbetering.door.verhoogde.productiviteit.

via.schone.energie-oplossingen.voor.de.
landbouwsector.

Om.de.toegang.tot.schone.en.duurzame.energie.te.
verbeteren,.focust.de.interventie.zich.op.de.volgende.
onderdelen:
•. .Het.implementeren.van.innovatieve.en.efficiëntere.

technologieën.in.waardeketens.van.brandhout.en.
houtskool,.zoals.het.gebruiken.van.Casamance.
Ovens,.brandstofbesparende.ovens.en.briketten..

•. .Het.aanplanten.van.bomen.en.Forest.Management.
Regeneration.Activiteiten.

•. .Het.vergroten.van.verkooppunten.van.zonne-
energie-producten..

•. .Het.gebruik.van.bestaande.Village.Savings.and.Loan.
Associations.(VSLA).om.een.markt.voor.zonne-
energie-producten.op.te.zetten..

•. .Het.integreren.van.irrigatiesystemen,.drogers,.
melkmachines.en.koelsystemen.op.basis.van.zonne-
energie.in.de.landbouw..

Vanuit.gezondheids-,.economisch.en.ecologisch.
perspectief.levert.dit.project.een.belangrijke.bijdrage.
aan.het.welzijn.van.de.meest.kwetsbare.vluchtelingen.
en.gastgemeenschappen.in.de.West-Nijl..

‘Vooral vrouwen en meisjes 
zijn kwetsbaar voor 

gendergerelateerd geweld’
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ZOA Business Ambassadeurs: 

van noodhulp naar 
wederopbouw in 
Oeganda 
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ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van gewapende 
conflicten en natuurrampen. Dit doen we door langdurige 
betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. 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 de inwoners zichzelf weer kunnen 
redden. Ook in 2021 steunde Wees een Kans de ondernemers 
(ZOA Business Ambassadors) die als team betrokken zijn bij het 
gebied Amudat in Oeganda. 
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Een.ramp.overkomt.je,.net.als.een.oorlog..Angst.en.
verdriet.overheersen..Van.de.ene.op.de.andere.dag.
sta.je.met.lege.handen.en.ben.je.alles.kwijt..ZOA.
ondersteunt.mensen.die.lijden.onder.oorlogen.of.
natuurgeweld..We.bieden.noodhulp.en.helpen.bij.
het.weer.opbouwen.van.een.bestaan,.zodat.mensen.
in.vrede.een.waardig.leven.kunnen.leiden.in.hun.
gemeenschappen..Samen.met.onze.trouwe.achterban.
helpen.we.de.mensen.voor.wie.wij.ons.inzetten.
met.eerste.levensbehoeften,.zoals.eten,.drinken.
en.onderdak..En.blijven.we.trouw.tijdens.het.weer.
opbouwen.van.een.bestaan.door.in.te.zetten.op.werk,.
onderwijs.en.goede.basisvoorzieningen..Zodat.alles.
weer.wordt.zoals.het.ooit.was..En.misschien.zelfs.wel.
beter..

Wees.een.Kans.is.in.2021.betrokken.geweest.
bij.het.project.‘Verandering.en.verbetering.van.
levensonderhoud.in.Amudat,.Oeganda’..Dit.project.
is.in.2019.geïnitieerd.door.een.groep.ondernemers,.
ZOA.Business.Ambassadors.(ZBA),.en.richtte.zich.
in.het.district.Amudat.op.de.ontwikkeling.van.
levensonderhoud.in.de.vorm.van.bijenteelt,.tuinbouw.
en.opleidingen.

Projectupdate	2021
Het.effect.van.COVID-19.bleef.het.project.in.2021.zwaar.
beïnvloeden..Door.de.lockdown.verslechterde.de.
veiligheidssituatie.in.de.regio.Karamoja..De.regering.van.
Oeganda.deed.echter.haar.best.om.de.vrede.in.deze.
regio.te.herstellen..In.de.loop.van.het.jaar.bloeiden.er.
veel.bomen,.waardoor.er.voldoende.voedsel.voor.de.
bijen.was,.en.een.hoge.honingproductie.

Resultaten
De.algemene.doelstelling.van.het.project.
was:.het.verbeteren.en.veranderen.van.de.
mogelijkheden.tot.levensonderhoud.van.kwetsbare.
plattelandshuishoudens.in.Amudat,.om.hen.
weerbaarder.te.maken..Ondanks.de.verstoring.door.

COVID-19.zijn.alle.doelen.aan.het.eind.bereikt..Met.dit.
project.heeft.ZOA.in.drie.jaar.1.530.huishoudens.weten.
te.bereiken,.zelfs.nog.meer.dan.de.beoogde.1.495..Zo.
zijn.de.volgende.doelen.verwezenlijkt:

Doel.1:.Verbeterde.productiviteit.op.het.gebied.van.
bijenteelt.en.tuinbouw
Het.project.heeft.een.aanzienlijk.effect.gehad.op.de.
verhoging.van.zowel.de.productiviteit.als.de.productie.
in.de.bijenteelt.en.de.tuinbouw.

In.de.bijenteelt.is.de.productie.van.honing.gestegen.
van.4,1.ton.in.2018.tot.46.ton.in.2021..De.jaarlijkse.oogst.
is.gestegen.van.drie.tot.tien.kilogram.per.bijenkast..
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Er.zijn.288.nieuwe.imkers.geselecteerd.die.trainingen.
hebben.gekregen.in.onder.meer.verbeterde.methoden.
van.bijenteelt..De.imkers.hebben.ook.bijenkorven.en.
werkmateriaal.ontvangen..Daarnaast.kregen.ze.een.
leerbezoek.bij.een.verwerkingscentrum.in.Abim,.in.de.
regio.Karamoja..

Voor.wat.betreft.de.tuinbouw.is.de.gemiddelde.grootte.
van.de.landbouwgrond.verdubbeld,.van.14.naar.28.
hectare..De.tuinbouwgroepen.telen.nu.meer.dan.drie.
keer.per.jaar.groenten.in.plaats.van.één.keer.per.jaar.
en.er.wordt.meer.gebruik.gemaakt.van.gemotoriseerde.
waterpompen..Ook.hebben.298.begunstigden.een.
opleiding.op.het.gebied.van.tuinbouw.gevolgd.en.

ontvingen.ze.een.irrigatiesysteem..Verder.werd.een.
‘tricycle’.(driewiel-motor).aangeschaft..

‘Met dit project heeft 
ZOA in drie jaar 1.530 
huishoudens weten te 

bereiken.’
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Doel.2:..Verbeterde.toegang.tot.de.markt.voor.
kleinschalig.werkende.boeren.en.producenten
De.totale.verkoop.van.honing.is.gestegen.van.6.428.
euro.in.2018.naar.53.095.euro.in.2021..Dit.betekent.
concreet.een.toename.van.het.jaarinkomen.per.
huishouden.van.23.euro.in.2018.naar.98.euro.in.2021..

Diverse.activiteiten.werden.uitgevoerd.om.agro-
ondernemingen.te.bevorderen.en.producenten.
aan.de.markt.te.koppelen..Bijvoorbeeld.het.vormen.
van.netwerken.(boerenassociaties),.het.leggen.van.
contacten.met.producenten.van.waterpompen.op.
zonne-energie.en.een.training.op.het.gebied.van.
bedrijfsontwikkeling,.financiële.kennis.en.registratie..Zo.
zijn.de.bijentelers.ook.met.succes.gekoppeld.aan.Arid-
land.development.Organisation.en.Malaika.Honey.en.
zijn.ze.nu.in.staat.aanspraak.te.maken.op.leningen.van.
het.Microfinance.Support.Centre.(MSC).

Een.andere.activiteit.is.ondersteuning.van.startende.
ondernemers..400.begunstigden.zijn.geselecteerd.
voor.inkomengenererende.activiteiten.(IGA).buiten.
de.bijenteelt.en.de.groenteteelt..Ze.zijn.opgeleid.in.
de.selectie.en.het.beheer.van.ondernemingen..Ruim.
40.000.euro.is.verstrekt.aan.begunstigden,.zodat.ze.
met.hun.startkapitaal.met.IGA.kunnen.beginnen.

Doel.3:..Toegenomen.aantal.(zelfstandig).
werkenden.onder.de.begunstigden.in.Amudat
ZOA.heeft.het.zelfstandig.ondernemerschap.
gestimuleerd..Zo.kunnen.mensen.in.kwetsbare.
posities.zelfstandig.hun.inkomen.verwerven.en.
zo.maatschappelijk.actief.en.betrokken.raken..184.
huishoudens.ontvingen.een.cash.subsidie.en.zijn.
begonnen.met.IGA..Ook.zijn.er.nu.60.jongeren.
verbonden.aan.het.REHH.Vocational.Training.Institute.in.
Soroti,.voor.vaardigheidstrainingen..Meer.dan.de.helft.
van.deze.jongeren.werkt.inmiddels.als.zelfstandige.en.
kan.zo.in.de.eigen.basisbehoeften.voorzien..Daarnaast.
hebben.negen.studenten.een.studiebeurs.ontvangen,.
zij.volgen.de.lerarenopleiding.aan.de.Moroto.core.
Primary.Teachers’.College..Twee.van.hen.hebben.de.
opleiding.inmiddels.afgerond.en.de.andere.zeven.zullen.
hun.opleiding.naar.verwachting.afronden.in.december.
2022.

Het.ZBA-team.is.positief.verrast.over.de.vooruitgang.die.
is.geboekt.in.drie.jaar.tijd..Deze.betrokken.ondernemers.
gaan.de.komende.drie.jaar.(2022–2024).verder.met.
de.tweede.fase.van.dit.project,.die.voortbouwt.op.de.
eerste.fase.

‘Dit betekent concreet 
een toename van het 
jaarinkomen per 

huishouden van 23 euro in 
2018 naar 98 euro in 2021.’ 
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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..van.Dijk. penningmeester

Bestuurders.J..Schuuring.en.J..van.Dijk.hebben.in.2021.
en.2020.geen.bezoldiging.ontvangen.voor.verrichte.
werkzaamheden.

Bestuurder.B..Brouwer.heeft.in.2021.€.32.000.
bezoldiging.ontvangen.voor.uitvoerende.(geen.
beleidsbepalende).werkzaamheden,.in.2020.heeft.hij.
een.bezoldiging.ontvangen.van.€.12.100.
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1.3	Gang	van	zaken	gedurende	het	boekjaar

Een.uitgebreid.verslag.van.de.gang.van.zaken.
in.2021.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.2020.met.ruim.1%.gestegen.

In.2021.is.er.€.3.000.000.dividend.uitgekeerd.
vanuit.Allinq.Group.B.V..waardoor.er.dit.jaar.een.
positief.resultaat.is.behaald..In.2020.heeft.er.geen.
dividenduitkering.plaatsgevonden.vanwege.het.
Coronavirus,.waardoor.er.in.dat.jaar.een.negatief.
resultaat.is.behaald.

De.liquiditeitspositie.is.in.2021.gestegen.
doordat.in.2021.dividend.van.Allinq.Group.BV.is.
ontvangen..De.stichting.beschikt.over.voldoende.
liquiditeiten.om.de.schulden.en.toezeggingen.per.
balansdatum.te.voldoen.

Het.bestuur.verwacht.dat.in.2022.de.uitgaven.
aan.projecten.circa.€.1,2.miljoen.zullen.
bedragen.hetgeen.ongeveer.in.lijn.ligt.met.de.
projectbestedingen.in.2021..Hiervan.is.al.een.
belangrijk.deel.voorwaardelijk.toegezegd.

1.4	Verwachtingen

Projecten 2021 2020

Oeganda 579.200 .495.500.

Ethiopië 102.978 .191.212.

Tanzania 339.006 .270.000

Indonesië 25.000 .66.500.

Overige 37.500 .49.700.

Totaal 	1.083.684 	1.072.912

In.2021.heeft.het.bestuur.vier.keer.formeel.vergaderd.en.de.bestuursleden.hebben.buiten.de.vergaderingen.om.
regelmatig.contact..In.2021.is.in.totaal.€.1.083.684.(2020:..€.1.072.912).besteed.aan.projecten.voor.goede.doelen.
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2  Staat van baten 
en lasten over 2021

2021 2020

Baten 3.511.594 139.223

Lasten

Projectuitgaven 1.083.684 1.072.912

Algemene.kosten 82.806 .43.521.

Rente.en.bankkosten .2.066 .517.

Totaal	van	lasten 	1.168.556 	1.116.950

Saldo	baten	en	lasten 2.343.038 -977.727
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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.22.juni.2022.en.welke.is.
gecontroleerd.door.Moore.MTH.B.V..en.voorzien.van.
een.goedkeurende.controleverklaring.op.29.juni.2022.

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.2021,.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.bestuurs-
verslag.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.
2020,.geen.personeel.in.dienst.

63



6464

Zeewolde,.juni.2022

Foto voorzijde: Red een Kind

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
J..Schuuring. voorzitter
B..Brouwer. secretaris
J..van.Dijk. penningmeester

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


