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A.  Voorwoord 

 

Wij hebben iets te vieren!  

Tien jaar geleden daagde de gemeenteraad het toenmalige college uit om zich samen met 

inwoners in te zetten voor het behalen van de millenniumdoelen. Daarom stelt de gemeente 

’s-Hertogenbosch jaarlijks geld ter beschikking aan inwoners die projecten uitvoeren in 

derdewereldlanden. Het gaat om projecten die een bijdrage leveren aan de vier millenniumdoelen 

die onze gemeente uitkoos: 

het uitbannen van extreme armoede, scholing voor alle kinderen, een duurzaam leefmilieu en 

eerlijke handel. 

Ieder jaar ondersteunen we ongeveer vijf projecten. Enkele projecten zelfs meerdere keren. Het 

Millenniumdoelen comité beoordeelt en selecteert jaarlijks zeer nauwkeurig de aanvragen. We 

hebben in de afgelopen tien jaar dan ook nooit aanleiding gezien om af te wijken van hun adviezen. 

Voor dit werk verdient het comité dus werkelijk álle lof. 

We laten u graag zien om wat voor projecten het gaat. In dit digitale ‘boekwerkje’ passeert een 

groot aantal de revue. Natuurlijk blijven we ons ook in de toekomst inzetten voor dit soort mooie 

projecten! 

Paul Kagie 

Wethouder Zorg en welzijn
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B.  Achtergrond 
 

Sinds 2000, toen de Verenigde Naties acht Millenniumdoelen vaststelden, is er op wereldschaal veel gebeurd. De Millenniumdoelen zijn 

met het aflopen in 2015, geëvalueerd. Op veel gebieden is inderdaad grote vooruitgang geboekt: zo is het aantal kinderen dat naar 

school gaat flink gestegen, is de extreme armoede gehalveerd en is het aantal kinderen dat wereldwijd sterft vóór het vijfde levensjaar 

gehalveerd. Ook is het deel van de wereldbevolking zonder toegang tot schoon drinkwater gehalveerd.  

Hoewel er veel vooruitgang is geboekt, zijn de Millenniumdoelen dus toch nog steeds actueel. Ze maken dan ook onverminderd deel uit 

van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die vanaf 2015 gelden. Voor ons gaat het in ieder geval om de vier doelen die wij als gemeente 

uitgekozen hebben - hoe we ze ook noemen. 

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben we sinds 2007 veel projecten van onze inwoners ondersteund. In de afgelopen tien jaar 

deden 121 organisaties een aanvraag voor een Millenniumsubsidie. Het Millenniumdoelen comité legde alle projecten langs de meetlat 

van de criteria. Zo koos het comité uiteindelijk 45 projecten uit. Wij vonden tien jaar een mooie aanleiding om een aantal projecten aan u 

te tonen. Ze geven een mooi beeld van wat er door organisaties uit de gemeente ’s-Hertogenbosch is ondernomen, met steun van de 

gemeente. Het zijn alle inspirerende initiatieven van betrokken mensen. 

Deel dit boekje gerust met anderen om hen te inspireren.
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Naaiatelier voor vrouwen op het platteland 
 

 
Contactgegevens/Meer informatie 
E-mail: answil@home.nl 
Website: www.stichting-mim.nl 
 
Land van het project 
Malawi 
 
Subsidie ontvangen voor 
Bouw en inrichting 
 
Omschrijving project 
In 2008 heeft onze stichting in het dorpje Bembeke in Malawi 
een lokaal ingericht voor het geven van naailessen aan de 
plattelandsvrouwen. Hiervoor was enorm veel belangstelling. De 
eerste cursus was in een mum van tijd vol met ruim 60 vrouwen 
en een enorme wachtlijst. 

Samen met de lokale bevolking zijn wij toen al snel tot de 

conclusie gekomen dat het naaiproject een prima steun was 

voor de vrouwen van het dorp. Maar deze vrouwen zouden pas 

een echte stap naar meer (financiële) onafhankelijkheid kunnen 

zetten, op het moment dat zij het geleerde tijdens de naailessen 

ook in praktijk konden brengen. Gelet op de financiële situatie 

van 95 procent van de gezinnen in Malawi behoort de aanschaf 

van een eigen naaimachine echter niet tot de mogelijkheden. 

Een naaiatelier waar deze vrouwen terecht konden om voor 

zichzelf hun gezin of anderen, kleding te maken en/of herstellen 

zou pas een echte stap vooruit zijn. De deelnemende vrouwen 

werden hiermee zelfstandiger, konden eigen inkomen 

verwerven en daardoor minder afhankelijk zijn van anderen. 

Hiermee sloot dit project ook nog eens naadloos aan bij een 

aantal millenniumdoelen, zoals die wereldwijd zijn aanvaard. 

Het St. Joseph’s Teachers Trainings College wil graag midden 

in de samenleving staan. Het zag in de realisatie van een 

naaiatelier een unieke kans en wilde dan ook van harte 

meewerken. In de loop van 2009 kwam er op het schoolterrein 

een magazijnruimte van ca. 80 m2 vrij. De school wilde deze 

ruimte graag beschikbaar stellen, om na herinrichting dienst te 

doen als naaiatelier. Daar konden de vrouwen uit het dorp na 

het volgen van de naailessen onder begeleiding en/of 

zelfstandig werken. 

Deelnemende vrouwen kunnen dankzij dit atelier eigen 

inkomsten verwerven. Zij zijn daardoor beter in staat om voor 

hun gezin te zorgen en kunnen na de opstartfase een 

vergoeding betalen voor gebruik van het naaiatelier. Daardoor is 

ook de continuïteit gewaarborgd. 

mailto:answil@home.nl
http://www.stichting-mim.nl/
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Schoenmaker blijf bij je leest 

 
 

Contactgegevens/Meer informatie 

E-mail: chance2change.ghana@gmail.com 

Website/facebook: www.chance2change-ghana.nl 

https://www.facebook.com/Chance2Change.Ghana 

Land van het project 

Ghana 

Subsidie ontvangen voor 

Schoenmakersopleiding voor straatkinderen in Ghana 

Omschrijving project 

Chance2change-Ghana is een stichting die zich inzet voor 

straatkinderen in Ghana. Met het project ‘Schoenmaker blijf bij 

je leest’ heeft de stichting meerdere straatkinderen opgeleid tot 

schoenmaker.  

Onze jongens hebben naast hun opleiding twee jaar in een 

opvanghuis met huismoeder gewoond. Daar hebben zij het vak 

schoenmaker eigen kunnen maken en hebben ze voor zichzelf 

leren zorgen op het gebied van hygiëne en dagelijkse 

levensbehoeften. 

Naast het vak schoenmaker hebben zij geleerd hoe zij een 

eigen bedrijf kunnen runnen en zelf ook straatkinderen kunnen 

opleiden tot schoenmaker.  

Ondertussen hebben onze jongens na het behalen van hun 

schoenmakersopleiding de stap gezet om een eigen bedrijf te 

starten. Daarin leiden zij zelf ook weer straatjongeren op tot 

schoenmaker.  

Verdeeld over het Noorden en Zuiden van Ghana hebben onze 

jongens nu hun eigen kleinschalige schoenmakersopleiding. 

Daar geven zij als een sneeuwbaleffect in het warme Ghana het 

vak schoenmaker door aan straatkinderen. Zij kunnen op hun 

beurt ook zelf in hun dagelijkse levensbehoefte gaan voorzien 

door het benutten van deze opleiding.   

De straatkinderen hebben wij door middel van activiteiten met 

de kinderen op straat geselecteerd. Met hen hebben wij het 

project opgebouwd en het projecthuis gebouwd. We hebben 

hen ook mee laten denken over wat zij nodig hebben om in hun 

eigen behoefte te kunnen gaan voorzien.  

De grootste uitdaging in Ghana is: wij hebben de klok en zij de 

tijd. Gebruik de tamtam en ga op hun ritme mee aangezien zij 

degenen zijn die het lied voortzetten.  

mailto:chance2change.ghana@gmail.com
http://www.chance2change-ghana.nl/
https://www.facebook.com/Chance2Change.Ghana
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De stichting Colourful Children 

 
 

Contactgegevens/Meer informatie 

E-mail: info@colourfulchildren.nl 

Website: www.colourfulchildren.nl 

Land van het project 

India 

Subsidie ontvangen voor 

Bijdrage voor aanschaf van een bus 

 

Omschrijving project 

De Stichting Colourful Children heeft een tehuis gebouwd en 

betaalt de exploitatiekosten daarvan. Het is gebouwd voor 100 

verstandelijk gehandicapte kinderen. 

De Stichting Colourful Children is in 2006 opgericht. Al snel kon 

de Stichting een huis en school bouwen voor kinderen met een 

beperking. De plaats is Nallur (India, provincie Tamil Nadu). De 

exploitatie van het huis is in handen van de katholieke Sisters of 

st. Anne plaat, een van oorsprong Indiase organisatie. 

Na een aantal jaren is het huis uitgebreid met een verdieping.  

Zo biedt het plaats aan meer kinderen en zijn er meer 

mogelijkheden voor fysiotherapie, logopedie en dagbesteding. 

Kinderen vanaf 6 tot ongeveer 18/20 jaar vinden onderdak in het 

huis, gaan naar school, doen aan yoga, karate, dans, etc. 

In de 11 jaar dat de Stichting nu bestaat, is ongeveer 650.000 

aan bouw en exploitatie van het tehuis besteed. 

De Stichting Colourful Children werkt samen met Cello, een 

grote instelling voor mensen met een beperking in Den Bosch 

en omgeving. Jaarlijks gaan twee medewerkers van Cello naar 

India om de leerkrachten en de zusters te ondersteunen, 

bijvoorbeeld in het omgaan met autisme. 

Een aantal jaren geleden heeft de Stichting besloten om de 

bijdrage in de exploitatiekosten af te bouwen. De Stichting richt 

zich nu ook op een aantal andere projecten in de omgeving van 

Nallur, zoals een project voor weesmeisjes en een project om 

gedwongen kindhuwelijken tegen te gaan.

mailto:info@colourfulchildren.nl
http://www.colourfulchildren.nl/
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Stichting Kumbatio Nederland 

 

Contactgegevens/Meer informatie 

E-mail: info@kumbatio.org 

Website: www.kumbatio.org  

Facebook: Stichting Kumbatio Nederland  

Land van het project 

Kenia 

Subsidie ontvangen voor 

Inrichting Kiota Children’s Home 

Omschrijving project: 

Als vrijwilliger is Yvette Boltze in november 2009 naar Kenia 

gegaan om mee te werken bij een weeshuis in Thika. Het 

dichtbij mens en natuur staan, de manier van omgaan met het 

leven en het met elkaar zijn, waren dingen die haar 

inspireerden.  

Yvette: “Het pure leven dat wij in het Westen kwijt zijn, heb ik 

daar gevonden. De negatieve zaken zoals corruptie en armoede 

met als resultaat dat vooral kinderen er de dupe van zijn, 

hebben mij doen besluiten om hier iets voor deze kinderen te 

betekenen. Zo ben ik 10 maanden later Kumbatio gaan 

opzetten.” 

Kumbatio heeft een kleinschalig weeshuis met de naam Kiota. 

Er wonen twintig kinderen onder begeleiding van vijf 

medewerkers. Dankzij de donatie van de Millenniumdoelen van 

de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben ze een hele mooie start 

hiermee kunnen maken.  

Onderwijs en psychologische hulp zijn twee belangrijke facetten 

waar Kumbatio zich op richt om de kinderen voor te bereiden op 

een mooie toekomst en hun trauma’s te verwerken. Hierdoor zie 

je nu al dat ze zich geestelijk en lichamelijk gezond aan het 

ontwikkelen zijn.  

De problemen in de afgelopen jaren zijn veelal het 

samenwerken met een cultuurverschil waarin je je bewust moet 

zijn van andere inzichten en verwachtingen waar je beiden wat 

van kan leren. “Verwonder je vooral, dan kom je met elkaar heel 

ver!“, aldus Yvette. Zo is Kumbatio nu gestart met 

fondsenwerving voor ‘The Kiota Dream’: een eigen terrein met 

gezinshuizen! 

Kumbatio wil graag van gedachten wisselen met andere 

stichtingen of belangstellenden! 

  

mailto:info@kumbatio.org
http://www.kumbatio.org/
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CE CAMILIO 

 
 

Contactgegevens/Meer informatie 

Merel Luichies 

E-mail: merelluichies@hotmail.com 

Website/facebook: www.cecamilo.org.co 

Land van het project 

Colombia 

Subsidie ontvangen voor 

Opzetten van twee nieuwe praktijkopleidingen voor jongeren 

met een beperking. 

Omschrijving project 

Na drie jaar als vaardigheden trainer bij Avans Hogeschool 

voelde ik dat er meer te doen is in dit leven. Ik nam ontslag en 

vertrok naar Colombia om me in te zetten voor jongeren met 

een beperking.  

 

In stichting CE CAMILO vond ik de perfecte partner voor het 

realiseren van mijn ambitie: jongeren met een beperking naar 

werk begeleiden. De vier bestaande praktijkopleidingen heb ik 

verbeterd door interne stages en stages bij bedrijven te 

organiseren en op te nemen in het curriculum. 

Daarnaast zagen we dat er op de arbeidsmarkt vraag was naar 

kookassistenten en tuinmannen. Met hulp van de gemeente ‘s-

Hertogenbosch hebben we het materiaal kunnen aanschaffen 

om twee nieuwe opleidingen te starten.  

Wat ik lastig vond, was dat alles trager ging dan ik gehoopt had. 

Mijn eigen tijd was beperkt en daarin wilde ik zo veel mogelijk 

bereiken. Ook waren er tegenslagen: het restaurantje dat we 

wilden openen om afgestudeerden een werkplek te geven, 

bleek financieel niet haalbaar. 

Ik kijk met veel plezier en ook een beetje trots terug naar mijn 

werk in Colombia. Dankzij mijn inzet heeft CE CAMILO haar 

netwerk flink uitgebreid. Daardoor stromen meer jongeren door 

naar een baan. De nieuwe opleidingen draaien inmiddels. Zo 

krijgen nog meer jongeren met een beperking (en hun families) 

een krans op een betere toekomst. 

Belangrijk in ontwikkelingswerk is dat je jouw energie inzet op 

wat stroomt. Ga niet lopen trekken en duwen om koste wat kost 

te bereiken wat je bedacht had. Durf van richting te veranderen 

of zelfs op je schreden terug te keren als dat nodig is. Dan word 

je verrast door wat er ineens als vanzelf lijkt te ontstaan! 

 

mailto:merelluichies@hotmail.com
http://www.cecamilo.org.co/
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Nav-Jeevan, een project voor straatkinderen 
in Nagpur, India  

 
Contactgegevens/Meer informatie 
Stichting Nav-Jeevan 

E-mail: nav-jeevan@home.nl 
Website: http://members.home.nl/nav-jeevan  

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nav-Jeevan-

Sanstha/122391697809167 

Land van het project 

India 

 

Subsidie ontvangen voor 

2012: inrichting 4 klaslokalen en aanschaf 10 computers 2015: 

aanschaf twee solar water heaters 

2016: aanboren waterbron + aanschaf pomp + uitbreiding 

keuken 
 

Omschrijving project 
Eind 2002 besloten Iris Wilkinson uit India en Annelies van de 
Ven uit Den Bosch een project te starten voor de straatkinderen 
van Nagpur. In Den Bosch werd Stichting Nav-Jeevan geboren 
en in Nagpur Nav Jeevan Sanstha. De Nederlandse stichting 
zamelt geld in en de Indiase stichting runt het project. 
 
Nav-Jeevan betekent Nieuw Leven. Dit is precies wat Nav-
Jeevan beoogt: de straatkinderen van Nagpur onderdak en 
scholing bieden en helpen een Nieuw Leven op te bouwen. Het 
zijn de kinderen van voddenrapers, bedelaars, stenensjouwers 
en riksja-rijders. De meesten wonen met maar één ouder. Ze 
hebben door verschillende redenen de andere verloren. Ze 
leven in krotten, aan hun lot overgelaten tijdens de lange uren 
dat hun ouder aan het werk is. Ze worden vaak misbruikt door 
andere volwassenen en krijgen te maken met geweld als de 
ouder bedwelmd door goedkope alcohol of drugs thuiskomt. 
 
Deze kinderen is het recht onthouden om kind te zijn. Zij krijgen 
geen basiseducatie die hen uit de spiraal van ellende zou 
kunnen helpen. Zij zijn gedoemd het leven van hun ouders te 
herhalen. 
 
Elk kind heeft recht op onderwijs en een veilige omgeving. Door 
onderwijs en onderdak te bieden wordt de cirkel van armoede 
doorbroken. 
 
In 14 jaar tijd groeide Nav-Jeevan uit van een klein project met 
10 kinderen tot een school met 345 straatkinderen, waarvan er 
250 in het hostel verblijven.  

 

http://members.home.nl/nav-jeevan
https://www.facebook.com/pages/Nav-Jeevan-Sanstha/122391697809167
https://www.facebook.com/pages/Nav-Jeevan-Sanstha/122391697809167
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Stichting Nnina Olugero 
 

 
 
Contactgegevens/Meer informatie 
E-mail: info@nninaolugero.org 
Website: www.nninaolugero.org 

Land van het project 
Oeganda 

Subsidie ontvangen voor 
Het Business and Agriculture project (voormalig genaamd; ‘ the 
Peters’Chicken and Seeds project’) 

Omschrijving project 
Met het project willen we families ondersteunen in hun gevecht 
tegen armoede. We vergroten hun zelfredzaamheid door 
startpakketten te bieden met kippen, zaden, etc. Ze leren 
vaardigheden die nodig zijn bij het houden van kippen en het 
verwerken van zaden. Ook leren ze hoe te sparen en om eigen 
ondernemingen te beginnen.  

Nnina Olugero betekent: 'Ik heb een verhaal, ik heb iets te 
zeggen’. In Oeganda raakte ik, Anouk Peters, geïnspireerd door 
de levensverhalen van de mensen die ik ontmoette tijdens mijn 
werk als vrijwilliger in een organisatie voor Hiv-positieve 
vrouwen. De verhalen waren voor mij de aanleiding om 
verschillende inspirerende mensen uit Kampala te interviewen, 
en hun levensverhalen te bundelen in een boek. Zo kunnen ze 
met de wereld gedeeld worden. 

'Nnina Olugero, I Have a Story' deelt 25 levensverhalen van 
mensen die in en rondom Kampala wonen. Maar ik wilde meer 
doen voor mensen die in de marge leven, van wie de rechten 
niet lijken te bestaan. Daarom richtte ik, samen met Oegandese 
social workers en Nederlandse gepassioneerden, deze kleine 
stichting op in juni 2012. 

Onze missie is om kwetsbare Oegandezen de handvatten en 
kennis te bieden, zodat zij hun eigen toekomst kunnen 
veranderen. 

 
Onze visie is dat iedereen ergens kennis/expertise over heeft en 
dat het niet wenselijk is om een gemeenschap over te nemen. 
Je kunt ze beter steunen met kennis en de benodigde 
materialen. Op deze manier geef je mensen de mogelijkheid tot 
zelfontwikkeling. Dat geeft vervolgens zelfvertrouwen en 
inspiratie om nog veel meer te bereiken. 
 
Preventie, zelfvoorziening en empowerment zijn de speerpunten 
in onze 5 projecten;  

 The Condomwise project 

 The Get Up, Stand Up project 

 The Business and Agriculture 

 The Healthcare project  

 The MG project (gericht op de LGBT gemeenschap) 

mailto:info@nninaolugero.org
http://www.nninaolugero.org/
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Cosmetische operaties kinderen in Indonesië 

 

Contactgegevens/Meer informatie 

Stichting Anak Terlantar. (betekenis: het in de steek gelaten 

kind) 

E-mail: robvanbuul@sbadv.nl 

Website: www.anak-terlantar.com 

Land van het project 

Indonesië 

Subsidie ontvangen voor 

Operaties 

Omschrijving project 

De Stichting Anak Terlantar is 22 jaar geleden opgericht door 

onder meer twee Bosschenaren die een bijzondere band 

hadden met Indonesië. Zij trokken zich het lot aan van kinderen 

die in de verdrukking waren geraakt. 

Snel werd duidelijk dat met relatief weinig geld het welzijn van 

‘het in de steek gelaten kind’ aanzienlijk kan worden verbeterd. 

Wij hebben van meet af aan de samenwerking gezocht met 

goed geleide organisaties ter plaatse. Bij voorbeeld een 

weeshuis dat op een uitstekende manier door twee Nederlandse 

vrouwen wordt gerund (Eagle’s Nest in Semarang). Alle 65 

weeskinderen volgen op diverse scholen (waaronder 

universiteiten) onderwijs. 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft dat project van onze 

stichting enkele jaren geleden financieel ondersteund. Recent 

steunde de gemeente een ander project: het realiseren van 

cosmetische operaties van kinderen in Surabaya door een 

Rooms-Katholiek ziekenhuis. 

Een groot deel van de kinderen die daar worden geopereerd, 

hebben de olifantsziekte. Als gevolg van een insectenbeet lopen 

zij ontsierende gezwellen op, vaak op hun gezicht. Het 

probleem is dat de arme ouders de operatie niet kunnen betalen 

en hun kind uit schaamte in huis houden. Het gevolg daarvan is 

dat het kind geen onderwijs krijgt en niet meer buiten kan 

spelen. 

Voor een all-in prijs van 500 euro wordt het kind geopereerd en 

gefatsoeneerd. Daardoor krijgt het kind weer een perspectief. 

Door donaties heeft onze stichting inmiddels ruim 80 kinderen 

kunnen laten opereren. 

Dit project loopt uitstekend en de donaties komen volledig ten 

goede aan de kinderen. Wij werken pro Deo. De bestuursleden 

controleren de projecten en doen dat volledig op eigen kosten. 

De enige zorg is nu het teruglopen van de donaties. Wie heeft 

een idee wat hieraan te doen is? 

mailto:robvanbuul@sbadv.nl
http://www.anak-terlantar.com/
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De waterput 
 

 

 

 

 

 

Contactgegevens / Meer informatie 

E-mail: prosper@elayi.nl  

Website: www.elayi.nl 

Facebook: www.facebook.com/StichtingElayi 

Land van het project 

Togo (West Afrika) - Klobatème een buitenwijk in de 

hoofdstad Lomé 

Subsidie ontvangen voor 

Het slaan en bouwen van een waterput 

Omschrijving project 

Een van de meest dankbare projecten die wij uitvoerden na het 

winnen van de Millenniumdoelen-prijs was het slaan en bouwen 

van een waterput.  

Deze kinderen liepen jarenlang uren per dag om een emmer 
water te gaan halen voor het gezin. Water uit een modderig en 
vervuild poeltje. Daar werden ze dan ook vaak ziek van en ze 
kregen er bijvoorbeeld diarree van. Ze kwamen door deze 
urenlange tocht ook altijd te laat op school of zelfs helemaal 
niet. 
 
We schreven daarop een plan voor de waterput. Deze waterput 
is vlakbij school geslagen, op eigen terrein van stichting Elayi. 
Ieder kind mag elke dag na school een gratis emmer schoon 
water komen halen. 
 
Daarmee zorgden wij voor 2 essentiële zaken voor de wijde 
omgeving: schoon water en (de hele dag) naar school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prosper@elayi.nl
http://www.elayi.nl/
http://www.facebook.com/StichtingElayi
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Water en Sanitatie Sri Lanka 
 

Contactgegevens/Meer informatie 

E-mail: info@kansarmensrilanka.nl 

Website: www.kansarmensrilanka.nl 

Facebook: www.facebook.com/stichtingkansarmensrilanka 

Land van het project 

Sri Lanka 

Omschrijving project 

Duurzaamheid en Impact: 

Stichting Kansarmen Sri Lanka is actief met Water en Sanitatie 

in 6 provincies op het platteland.  

In Sri Lanka is de inkomenskloof tussen de midden- en de grote 
onderlaag groeiende. 
De ervaringen leren ons dat het aanleggen van sanitaire 
voorzieningen vrij eenvoudig is vergeleken met de aanleg van 

watervoorzieningen. Water is en blijft lastig om te begroten/uit te 
voeren: Wat kom je in de grond tegen? Kun je per tijdseenheid 
voldoende water oppompen? Hoe diep moeten we 
boren/graven? Hoe is de waterkwaliteit? Gaan/kunnen we bij 
een mindere drinkwaterkwaliteit het water verder behandelen?  
 
Oók water in het droge seizoen! We leveren maatwerk. Water 
maken is een kwestie van enige financiële middelen, tijd, kennis 
en zeker motivatie: wil je ze echt vooruit helpen? Lokaal brandt 
men de vingers niet aan een watervoorziening. De nodige 
kennis en middelen ontbreken. Inmiddels zijn er bijna 200 
projecten gerealiseerd. We concluderen dat de scholen en 
woongemeenschappen een goed onderhoud plegen voor hun 
watervoorziening. 
 
Water is nodig, je kunt niet leven zonder water. De voltooide 
projecten worden tijdens de Nederlandse werkbezoeken en 
door onze lokale medewerkers, regelmatig onaangekondigd 
bezocht en kritisch beoordeeld. Nieuwe lokale aanvragen 
komen wekelijks binnen (olievlekwerking). 
 
De projecten bevinden zich doorgaans op 7 uur autorijden van 
onze basis in Negombo. Geen enkele stichting hanteert zo’n 
intensieve logistieke werkwijze. De impact is daarmee 
ongekend, zie de vele projectfilms op de website. 
 
Impact lange termijn: een betere kwaliteit van leven. Water 
creëert energie, een lach op het gezicht, motivatie (geen leraar 
wil werken op een school waar geen water is). Ook de ouders 
nemen meer initiatieven, zoals het onderhoud van de gebouwen 
en het opstarten van een groentetuin!  
 
Scholen belangrijk maken via drinkwater en sanitair, daar staan 

we voor!  

mailto:info@kansarmensrilanka.nl
http://www.kansarmensrilanka.nl/
http://www.facebook.com/stichtingkansarmensrilanka
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Stichting soul surf project Bali 

 

Contactgegevens/Meer informatie 

E-mail: info@soulsurfprojectbali.com 

Website/facebook: www.soulsurfprojectbali.com 

www.facebook.com/foundationsspB 

www.instagram.com/foundationsspB 

Land van het project 

Indonesië 

Subsidie ontvangen voor 

Het oprichten van een surfschool als leerlaboratorium voor jong 

volwassen weeskinderen op Bali. 

 

 

 

Omschrijving project 

Stichting soul surf project Bali geeft al 10 jaar les aan 

onderbedeelde kinderen in Bali, Indonesië. Deze lessen 

focussen zich op het milieu (voornamelijk de kust en de zee), de 

surfsport en zwemsport.  

Wekelijks worden er beach clean ups, zeeschildpad releases en 

kunstlessen met afval georganiseerd. Door deel te nemen aan 

deze activiteiten verdienen kinderen surf of zwemlessen.  

Soul surf project Bali heeft onder meer ook een programma wat 

in local communities wordt uitgevoerd. Een schoon milieu en 

gezondheid staan daarbij centraal. Meer dan 5000 kinderen 

hebben meegedaan aan dit programma.  

Verder ligt de focus van soul surf project Bali op het 

beschermen van de kustomgeving. Alle medewerkers zijn first 

responders in het geval van strandingen van walvissen en 

dolfijnen en het redden van zeeschildpadden. Daarnaast wordt 

er campagne gevoerd tegen gevangenschap van dieren die in 

de zee thuishoren. 

 

Met het geld van het millenniumfonds heeft soul surf project Bali 

een surfschool opgezet . Daar kunnnen jong volwassen 

weeskinderen een surfgerelateerde baan (als instructeur, 

fotograaf, etc.) leren en daarmee een toekomst kunnen 

opbouwen. 

Veel jongvolwassen hebben op deze manier hun toekomst op 

kunnen bouwen en zijn aan de armoede ontsnapt.  

 

mailto:info@soulsurfprojectbali.com
http://www.soulsurfprojectbali.com/
http://www.facebook.com/foundationsspB
http://www.instagram.com/foundationsspB
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Realisatie technische school 

 
 

Contactgegevens/Meer informatie 

E-mail:stichting ToekomstvoorHaiti@gmail.com 

Website/facebook: stichting Toekomst voor Haiti.nl 

Land van het project 

Haiti 

Subsidie ontvangen voor 
Bouw klassen voor vakschool 

Omschrijving project 

Het project bestond uit de bouw van 5 aardbevingsbestendige 

klassen/lokalen. De bouw van de school heeft bijna 7 jaar 

geduurd. In de loop van de tijd heeft de stichting gezorgd voor 

leermiddelen. Daarmee worden de lokalen gebruikt voor de 

technische school.  

In september starten de opleidingen confectieleer en schoen 

bewerking, metselaar, elektricien, loodgieter, autotechniek. De 

ICT opleiding en opleiding houtbewerking en een werkplaats zijn 

al eerder met onze steun gestart. 

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door investeringen die leiden 

tot educatie en duurzaamheid. Daarbij willen wij dat Haïtianen 

zelf de eigenaar zijn van de veranderingsprocessen.  Wij 

steunen dus volksbewegingen; grassrootsorganisaties. Zij 

maken de plannen en toetsen, evalueren en sturen aan. Wij 

checken de haalbaarheid en de kosten en geven ongevraagd 

advies. 

Wat hebben we al bereikt? 

In Port au Prince: 

Aanschaf leermiddelen voor een basisschool van 600 

leerlingen. Bouw van een aantal klassen en inrichting 

technische school met leermiddelen, voor 7 nieuwe 

vakopleidingen. Inrichting van een timmerwerkplaats die in de 

financiering van de opleiding timmerman moet gaan voorzien.  

Polduc:  
Start Schooltje, financiering leermiddelen en docent 

Darbouze:  
Aanleg drinkwatervoorziening. Na Matthew herstel van de 
drinkwatervoorziening. Microkredieten om de economie na de 
orkaan Matthew weer aan de praat te krijgen. Microkredieten 
aan vrouwen voor de handel.  Microkredieten voor de boeren 
om de landbouw weer een injectie te geven. 

Ons advies aan anderen is: werk samen met de locals en maak 
hen verantwoordelijk. Vraag voor elke investering iets terug. Dat 
geeft respect en verantwoordelijkheid.  Wat je terugvraagt, moet 
haalbaar zijn. Bijvoorbeeld meedoen aan hulp acties, delen van 
kennis, arbeidsinzet, een paar eieren of een kip.
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Stichting Wikveld 4 South Africa (W4SA) 
 
 

 

 

Contactgegevens/Meer informatie 

E-mail: sanne.v@wikveld.nl / info@w4sa.nl 

Website/facebook: www.W4SA.nl / www.facebook.com/W4A.nl 

Land van het project 

Zuid Afrika 

Subsidie ontvangen voor 

1. Aanschaf schoolbenodigdheden en lesmaterialen en gereed 

maken van een computerlokaal in de basisschool, inclusief 

aanschaf 7 computers en educatieve software. 

2. Ondersteuning lesprogramma’s voor de basisschool en een 

lesprogramma train the trainer. Presentatieborden en meubilair 

voor een nieuw schoollokaal.  

 

Omschrijving project 

Het doel van de stichting W4SA is om een verbinding te maken 

tussen de kinderen van Kindcentrum ’t Wikveld in Empel en de 

kinderen in Afrika. Ons motto is daarom ‘voor kinderen, door 

kinderen’. 

Iedere 2 jaar gaat een delegatie van 4 kinderen, 4 ouders en 2 

leerkrachten (op eigen kosten) naar het project in Afrika toe.  

Met een grote sponsoractie, waar de hele school en de Empelse 

gemeenschap aan mee heeft gewerkt, is er geld ingezameld. Dit 

geld wordt dan door de delegatie ter plaatse besteed aan 

projecten waar behoefte aan is. 

Zo willen we de woon- en leefomstandigheden van de kinderen 

in Afrika verbeteren. Zo is voor Immanuels Haven, een 

weeshuis met school nabij Kaapstad, in een jaar tijd bijgedragen 

aan onder meer nieuwe bedden, het opknappen van het 

weeshuis, een schoolbus, inrichting van de school, inrichten van 

een computerleslokaal, lesmaterialen en de aanleg van een 

moestuin. De kinderen van ’t Wikveld die naar Afrika gaan, 

geven ook een presentatie aan de kinderen daar over 

Nederland. Bij terugkomst presenteren ze aan alle kinderen op ’t 

Wikveld hun ervaringen. 

Na ruim 8 jaar is Immanuels Haven in een volwassen fase van 

haar ontwikkeling gekomen. Daardoor was onze materiële en 

fysieke hulp minder nodig. W4Sa is daarom op zoek gegaan 

naar een nieuw doel in Afrika en dat heeft zij gevonden in 

Oeganda. Februari 2017 is hier de eerste delegatie van 

kinderen, ouders en leerkrachten naar toe geweest. 

Het weeshuis, Immanuels Haven, blijven wij nog steunen met 

een vast bedrag per jaar. Zo dragen we bij aan de schoolkosten 

voor één van de kinderen die naar het middelbaar onderwijs 

gaat.

mailto:sanne.v@wikveld.nl
mailto:info@w4sa.nl
http://www.w4sa.nl/
http://www.facebook.com/W4A.nl
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Stichting Hulp Wadduwa 

 
Contactgegevens/Meer informatie 

E-mail: dehuisjes@zonnet.nl of 

adengeertvanlokven@gmail.com  

Website/facebook: www.wadduwa.nl 

Land van het project 

Sri Lanka 

Subsidie ontvangen voor 

De renovatie van een bejaardenhuis in Wadduwa Sri Lanka. 

Omschrijving project 

Centraal bij de stichting staan de mensen die daar ter plaatse 

zijn: Ad van Lokven (onze voorzitter) en Geert Hanegraaf.  

Zij wonen en werken in Nederland en in Sri Lanka.             

 

Toen de Tsunami in 2003 keihard toesloeg is de stichting 

opgericht. In eerste instantie werd veel noodhulp gegeven.     

Vissers kregen nieuwe netten, voedselpakketten etc.  

Inmiddels bestaat de stichting ruim 12 jaar en is de hulp veel 

gestructureerder van aard. We steunen een bejaardenhuis, 3 

scholen en ons belangrijkste doel: ongeveer 40 studenten. 

Middels zogenaamde ‘scholarships’ kunnen donateurs een 

student ondersteunen met als achterliggende gedachte dat deze 

studenten na een goede opleiding voor zichzelf (en vaak ook 

voor hun familie) kunnen zorgen.        

Niemand krijgt geld, alle benodigde spullen worden door ons in 

Sri Lanka aangeschaft (goed voor de lokale economie!) en 

bezorgd bij de instellingen en studenten.                     

Afgelopen jaar hebben we voor de familie van één van onze 

studenten een nieuw huis laten bouwen. Het oude krot waar ze 

in woonden was ingestort. Voor dit soort projecten zoeken we 

altijd extra sponsoren. In het verleden hebben we ook al 

toiletten laten bouwen bij de scholen en onder meer een 

bibliotheek en computerlokaal ingericht.                                                  

Dankzij de subsidie die we in 2015 kregen, is het bejaardenhuis 

volledig geschilderd, een nieuw deel aan de keuken gebouwd 

en meubilair en een tv aangeschaft. Door de kleinschaligheid 

van onze stichting kan alles via persoonlijk contact verlopen, Ad 

en/of Geert sponsoren op maat en bezoeken alle studenten 

maandelijks. De scholen en het bejaardenhuis geven hen 

maandelijks aan waar behoefte aan is. Dit kan bijvoorbeeld 50 

kilo rijst zijn, lesmateriaal voor de studenten, etc. De 

overstromingen van de laatste maanden, waarbij honderden 

doden zijn gevallen en duizenden mensen dakloos zijn 

geworden, zijn een motivatie om door te gaan met ons werk! 

mailto:dehuisjes@zonnet.nl
mailto:adengeertvanlokven@gmail.com
http://www.wadduwa.nl/
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Gereedschapsbibliotheek, Cassava Boerderij 

en Kennishutten 

 

Contactgegevens/Meer informatie 

E-mail: info@steppingstoneliberia.org 

Website/facebook: www.steppingstoneliberia.org 

Land van het project 

Liberia 

Subsidie ontvangen voor 

De Gereedschapsbibliotheek , de Cassava modelboerderij en 

de Kennishutten 

Omschrijving project 

Diah ontvluchtte tijdens de burgeroorlog Liberia. In Nederland 

vond hij bescherming en wilde niets liever dan studeren en een 

nieuw leven opbouwen. Hij studeerde Marketing Communicatie 

in Utrecht en deed werkervaring op in Nederland. In Nederland 

ontmoette hij zijn in ‘s-Hertogenbosch woonachtige vrouw en 

samen stichtten zij een gezin. Samen wilden ze, wanneer de 

situatie weer veilig genoeg was in Liberia, een bijdrage leveren 

aan de wederopbouw. Zo ontstond  in 2011 de Stichting 

Stepping Stone Liberia. Een stichting die gelooft in de kracht 

van het land en haar inwoners.   

In de geïsoleerde provincie RiverCess werkt Stepping Stone 

Liberia samen met lokale boeren en boerinnen aan een betere 

toekomst. Een betere toekomst voor en door Liberianen. 

Stepping Stone Liberia ondersteunt lokale gemeenschappen 

(inmiddels werken we als kleine stichting samen met 18 

gemeenschappen) met de opzet van boerenbedrijven, toegang 

tot gereedschap en het vervoer en vermarkten van de 

producten. Op deze manier kan men zelf het inkomen 

vergroten, investeren in de toekomst van de kinderen en in 

goede gezondheidszorg. 

De gemeente 's-Hertogenbosch bouwt samen met Stepping 

Stone Liberia. Maar liefst 3 maal mochten wij subsidie 

ontvangen. Namelijk voor: 

1. de opzet van een Gereedschapsbibliotheek (in de bibliotheek 

kan met gereedschap lenen tegen een gering  lidmaatschaps-

tarief) 

2. Opzetten van een Cassava modelboerderij ( deze boerderij is 

een model farm om boeren en boerinnen kennis te laten maken 

met betere landbouwmethodes volgens het principe zien doet 

geloven. 

3. Trainingsprogramma voor boeren en boerinnen in de dorpen 

(trainers bezoeken dorpen en geven workshops omtrent 

planttechnieken, duurzame landbewerking, compost maken 

etc). 

Samen bouwen we aan de pijlers om een goede basis te leggen 

voor economische duurzame zelfstandigheid en daarmee aan 

een betere toekomst.  

mailto:info@steppingstoneliberia.org
http://www.steppingstoneliberia.org/

