Jaarverslag 2010 Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet
Inleiding.
Het motto van de stichting is: Armoedebestrijding is essentieel voor een stabiele en
duurzame wereld, waar mensen gezond en productief kunnen leven in harmonie met de
natuur.
De stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet is een groep professionele vrijwilligers,
die mensen helpt 'zonder aanziens des persoons', dus ongeacht ras, geloof of politieke
overtuiging.
De samenwerking is gericht op het effectief uitvoeren van zelfstandig functionerende
kleinschalige en duurzame projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg,
infrastructuur, landbouw, natuur en milieu in Azië en Afrika.
Via bewustwording voor het belang van armoedebestrijding en directe participatie en
betrokkenheid van de lokale bevolking kunnen arme dorpsbewoners zich leren voorzien
in voldoende primaire levensbehoeften.
De stichting verwezenlijkt haar millennium ontwikkelingsdoelstelling nu en in de
komende 10 jaar in ± 40 dorpen in het Mumias district in Kenia en in ± 40 dorpen in het
Kasi district in Nepal, door:
1. Het geven van garantie op onderwijs voor kinderen.
2. Het verlenen van gezondheidszorg voor gehandicapten en ernstig zieken.
3. Het voorzien van toiletten voor alle huishoudens in het Kaski district in Nepal
4. Het aanleggen van biogasinstallaties met toiletten voor boeren.
5. Het bouwen van stenen huizen voor dakloze gezinnen.
6. Het slaan van waterputten in buurtschappen.
7. Het opzetten van irrigatie, landbouw en veeteeltprojecten.
8. Het malariavrij maken van de East Wanga regio in Kenia.
9. Het verstrekken van noodhulp in geval van calamiteiten.
Op welke manier willen we blijven werken:
- kleinschalige ‘grassrootlevel’ Projecten uitvoeren in Azië en Afrika,
- projectuitvoering alleen met directe lijnen en betrouwbare en goed opgeleide partners,
- maximale zelfredzaamheid proberen te bereiken in projectdorpen in Azië en Afrika,
- bezig zijn met bewustwording voor de noodzaak van armoedebestrijding,
- kostenloze werving op basis van mond op mond reclame,
- fondsen werven voor non-profit goede doelen vanaf Ameland,
- contacten met de media onderhouden, specifiek naar aanleiding van acties en
projecten,
- werken zonder personeelskosten, 100% pro Deo, alleen met vrijwilligers,
vergoedingen alleen binnen uitvoeringskosten (5á 8%) van de projecten ter plaatse,
- uitvoeringskosten in Nederland maximaal 1%.
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1. Doelstelling 2010
Voor het jaar 2010 stonden de volgende doelstellingen op het programma: onderwijs,
malariabestrijding, aanleg van toiletten, microkredieten, biogas, waterputten en waterbronnen
en geitenproject.
De uitvoering van de projecten was succesvol.
1. Onderwijs
Het onderwijsprogramma is in 2010 enerzijds afgerond anderzijds voortgezet en vernieuwd.
In ongeveer 50 gezinnen is er ruimte voor extra inkomen voor basis levensbehoeften en
onderwijsgarantie tot de voltooiing van de opleiding voor minimaal één van de kinderen. De
proef met een schoolmaaltijden- project in de school van Maidan, Nepal is succesvol
gebleken en wordt voortgezet en uitgebreid naar de Ammar Siddha School in Pachbhaiya. De
onderwijsprojecten in Marathalli en Killpennathur in India zijn afgerond, de kinderen gaan nu
zelfstandig verder. Nu zijn ze zelf oud genoeg om voldoende bij te verdienen om de eventuele
studievoortzetting zelf te bekostigen in het snel groeiende Zuid India.
Het nieuwe initiatief in Nepal om kinderen kleding, begeleiding en eten op school te geven
bleek een effectief en efficiënt middel om de meest kansarme kinderen naar school te krijgen.
Het percentage schoolgaande kinderen is er met ruim 85% gestegen.
2. Malariabestrijding
In Kenia zijn duizenden kinderen en hun moeders geheel beschermd tegen dodelijke malaria
door distributie en uitleg voor juist gebruik van klamboes. Het is het meest efficiënte en
effectieve gezondheidszorg project tot nu toe. De doelstelling voor 2010 om honderden
dorpen vrij van dodelijke slachtoffers ten gevolge van malaria te hebben, is geslaagd, boven
verwachting zelfs. Via medefinanciering van Malaria No More is er op een structurele manier
gewerkt aan het bestrijden van malaria.
3. Microkredieten
In Kenia worden diverse experimenten met microkredieten gehouden. Een tiental
(vrouwen)groepen investeren onder andere in groente en veeteelt. Er zijn goede resultaten
behaald met deze kredieten en ze worden opnieuw geïnvesteerd. Voor nieuwe
vrouwengroepen is er een verzoek voor krediet gehonoreerd. Na één keer herinvestering is

gebleken dat de kredieten bij waarschijnlijk alle groepen niet duurzaam zijn. Als dit nogmaals
wordt bevestigd in het komende jaar, wordt er niet meer in microkredieten geïnvesteerd.
4. Biogasinstallaties
In 2010/2011 zijn er via de Aqua Actie Ameland via de Vastenaktie 100 biogasinstallaties
aangelegd. Voordeel van een dergelijke installatie is dat naast goede bemesting het kookgas
oplevert waarbij de hoeveelheid broeikasgassen en ontbossing wordt teruggedrongen.
6. Waterputten
In Kenia zijn er 20 waterputten en 30 waterbronnen aangelegd. Daarnaast is er extra
geïnvesteerd in pijpen en irrigatieslangen en 11 voetpompen om meer boeren van dienst te
kunnen zijn voor gebruik van de voetpompen. Dit alles via de Aqua Actie Ameland via de
Vastenaktie 2010.
Overige projecten in Nepal
- Het toilettenprogramma van de Aqua Actie Ameland via de Vastenaktie is een uitermate
groot succes geworden. Onze projectleider heeft de verantwoording op zich genomen voor
een groot deel van het Kaski district. Voor alle 3.638 huishoudens die in 5 regio’s nog niet
van een toilet gebruik maakten is een toilet met zinkput aangelegd.
- Het geitenproject is een succesvol inkomen genererend project voor kasteloze vrouwen in
Nepal. Dit jaar is er een groep van 70 families voorzien geiten die later worden doorgegeven
aan nieuwe eigenaren.
- Als laatste is er een meerschoonmaakactie geweest in het Begnasmeer en het Rupameer in
Nepal. Er is nu goed zicht op het onder controle te houden van deze woekerplant. Een klein
jaarlijks budget via Nepalese organisaties en onze stichting is daarvoor voldoende.
2 Bestedingbeheer
De partnerorganisaties in Nepal en Kenia voeren het werk ter plaatse uit en daarmee wordt de
besteding ook door hen uitgevoerd. Zij hebben in de loop der jaren voldoende instructie gehad
hoe de verschillende projecten uit te voeren. Vanuit deze ervaring verlopen de bestedingen
naar verwachting. Als zich ergens afwijkende situaties voordoen, vindt na overleg eventuele
bijstelling van de besteding plaats. De partnerorganisaties komen met de voorstellen om de
meest urgente situaties van armoedebestrijding die aandacht vereisen prioriteit te geven.
Daarmee kunnen de millenniumdoelen op de meest effectieve wijze worden gehaald. In geval
van nieuw op te starten projecten wordt er eerst een proef gehouden om de effectiviteit
daarvan te bezien. Vanuit die ervaring wordt ook de besteding uitgevoerd en eventueel
bijgesteld.
3. Strategie en beleid
De strategie en het beleid van de stichting zijn gericht op een zo effectief, duurzaam, snel en
efficiënt mogelijk resultaat met de hoogste zelfredzaamheid onder de bevolking van
omstreeks 40 dorpen in Afrika in de regio East Wanga, in West Kenia en 40 dorpen in Azië, in
Zuidoost Kaski district, West Nepal.
Logistiek, netwerk en uitvoering in de betrokken regio’s zijn goed, echter alleen internet
faciliteiten laten in de regio nog te wensen over.
Door de betrokken band met de projectleider in Nederland zijn de projectmanagers ter plaatse
in de loop der jaren breed opgeleid. Door de hechte vertrouwensrelatie is er een bijzonder
betrokken en effectieve samenwerking ontstaan.
Alle projecten die op het ogenblik aan de orde zijn, werken optimaal behalve microkredieten
in Afrika blijken na het tweede jaar geen herinvesteringen te doen. Als hierin geen
verandering plaats vind, is voortzetting van fondsenwerving hiervoor geen doel meer.
De leerpunten die in de loop van de jaren zijn gepasseerd zijn zeer divers. Verslaggeving
vanuit het veld, financiële verantwoording en inhoudelijk verslag zijn jaar op jaar verbeterd.

De strategie van de stichting is gericht op alles dat werkzaam is voor zelfredzaamheid van de
lokale bevolking, als het maar effectief, duurzaam en efficiënt is. De stichting vindt het
ethisch gezien onaanvaardbaar donorgeld aan te wenden voor salariëring en/of
onkostenvergoeding in Nederland; een dergelijke geldstroom past niet binnen de doelstelling
van armoedebestrijding.
Nagenoeg alle projecten en initiatieven zijn succesvol.
3a. Sterke en zwakke punten
De instelling heeft als sterke punten:
1. Korte lijnen
2. Alleen effectieve projecten uit ondervinding
3. Geen mogelijkheden voor verdwijnen van hulpgeld
4. Goed opgeleide en betrouwbare projectleiders
5. Geen personeel, uitvoeringskosten of overhead in Nederland
6. Minimale kosten ter plaatse
7. Geen fondsenwervingkosten
8. Direct initiatieven bij noodgevallen
Zwakke punten:
1. Kleine financiële reserves
2. Uitvoeringsafhankelijkheid van acties
3. Beperkte continuïteit in de uitvoering van een deel van de projecten
4. Politiek en economisch labiel werkgebied
3b. De toegevoegde waarde
Duizenden Aziaten en Afrikanen zijn of worden zelfredzaam door toenemende
zelfvoorziening in onderwijs, voedselvoorziening en overige basis levensbehoeften. Tot aan
31 december 2010 zijn de volgende resultaten geboekt:
-29.832 klamboes zijn verspreid onder meer dan 10.000 moeders en kinderen,
- 1120 dekens zijn uitgedeeld in 5 ontheemdenkampen,
- 1000 kilo voedsel, meer dan dat, is gedistribueerd onder 3000 vluchtelingen,
- 550 bomen zijn geplant voor herbebossing en tegen erosie van berghellingen,
- 3814 toiletten en sanitaire voorzieningen zijn er aangelegd voor gezinnen en scholen.
- 135 gezinnen hebben garantie gekregen voor de opleiding van hun kinderen,
- 230 biogasinstallaties zijn aangelegd voor 25 jaar gratis koken voor 130 boerengezinnen,
- 37 soorten medicijnen zijn verstrekt aan kansarme kinderen, moeders en ontheemden,
- 93 waterputten en waterbronnen zijn aangelegd in vele buurtschappen,
- 30 scholen zijn er gebouwd en gerestaureerd voor 6300 kinderen,
- 28 tenten zijn verstrekt in ontheemdenkampen,
- 39 waterpompen worden uitgeleend voor irrigatie en bouwprojecten,
- 20 huizen zijn gebouwd voor dakloze weduwen en gezinnen,
- 2 meren zijn schoongemaakt voor bevaarbaarheid voor recreatie en visserij,
4. Inhoudelijk resultaten 2009
In het jaar 20010 heeft de stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet opnieuw haar
giften en fondsen op bijzonder effectieve en efficiënte manier besteed zien worden in de
diverse projecten in Nepal en Kenia.
In Kenia werd een irrigatieproject uitgevoerd om hongersnood en voedseltekorten te
bedwingen. Er werden een twintigtal waterputten en dertigtal waterbronnen gegraven
en pijpen en irrigatieslangen en elf pompen in gebruik gesteld. Daarnaast zijn er in
honderden dorpen klamboes gedistribueerd, waarmee dodelijke malaria volledig een

halt toegeroepen is in bijna de hele East Wanga regio. Daarnaast zijn er ± 90% minder
ziektegevallen geconstateerd.
In Nepal worden via een geitenproject 70 gezinnen geholpen aan een eigen inkomen.
Vrouwengroepen in Kenia kregen die kans via het verstrekken van microkredieten om
een eigen bedrijfje te starten gericht op voedselvoorziening en/of zelfsupport. Twee jaar
lang ging dit goed, nu hapert de herinvestering. Gekeken zal worden of er nog
mogelijkheden zijn om dit effectief voort te zetten.
Ruim 50 kansarme gezinnen worden gesteund voor garantie op basislevensbehoeften en
onderwijs daarnaast zijn er 2 scholen waar kleding, eten en begeleiding wordt
gegarandeerd voor alle leerlingen. En in Nepal gaat de aanleg van biogasinstallaties
onverminderd door.
De SEED Foundation in Nepal en de Pioneer Group in Kenia werken steeds professioneler en
bereiken steeds meer millenniumdoelstellingen in de regio. De samenwerking ter plaatse
breidt zich uit, steeds meer mensen leren het lokale en regionale ontwikkelingswerk kennen.
In Nederland blijft het stichtingbestuur zich onverminderd inzetten om de millenniumdoelen
vóór 2015 te halen, tenminste in onze projectregio’s in Nepal en Kenia.
Met slecht 5 á 9% uitvoeringkosten zijn deze projecten stuk bijna allemaal succesvol.
4a. Irrigatieproject
In de regio Munganga is al sinds enige jaren een project voor waterputten en
voetpompen operatief. Via verschillende bronnen vinden we hiervoor financiering,
vooral de Vastenaktie heeft hierin bijgedragen. Er zijn inmiddels meer dan 93
waterputten en waterbronnen beschikbaar. Er zijn 38 waterpompen beschikbaar die per
toerbeurt worden uitgeleend aan buurtschappen in de omgeving.
Het irrigatieproject voorziet in de verbouw van voedingsgewassen, als de regen uitblijft.
Hiermee kan structureel voedseltekort en hongersnood worden voorkomen. Het is dus
een uitermate essentieel onderdeel tegen armoede en daarmee kunnen we voor deze
betrokken dorpen in de streek Munganga de millenniumdoelen bereiken. Tenminste als
ook gezondheidszorg en onderwijsprojecten aldaar voldoende resultaat opleveren.
4b. Inkomen vrouwen en kredieten
Geitenproject
Het programma loopt in verschillende dorpen op de berg Rupakot en gelijknamige
dorpsontwikkelingsgebied. Het geitenfokprogramma wordt in Bhirchowk en omgeving
uitgevoerd voor 70 gezinnen, nabij de school in Maidan van het onderwijs programma.
Hiermee proberen we de gezinnen binnen 7 jaar voldoende zelfvoorziend te maken,
zodat ze allemaal hun kinderen naar school kunnen sturen.
In Kenia krijgen vrouwen een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Weduwen
verkopen zelfgekweekte groente op hun marktstalletje. Vrouwengroepen gaan ook met een
beperkt budget aan de slag, ze kweken groente of fokken vee.
4c. Gezondheidszorg
In Kenia wordt zeer succesvol malaria bestreden met muskietennetten.
Met de opbrengst van een collecte op Ameland heeft de partnerorganisatie de Pioneer Group
uit Kenia in 1 dorp klamboes uitgedeeld, met als verbluffende resultaat reductie van de
kindersterfte aan malaria met 100%. Voorheen stierven daar en in de omliggende dorpen 8
kinderen per maand.
Met het uitdelen van muskietennetten kan de kindersterfte, veroorzaakt door malaria, dus met
100% worden gereduceerd! Na enig rekenwerk bleek dat per 20 uitgedeelde klamboes 1 kind
minder sterft aan malaria, in West Kenia.

Bovendien neemt het aantal ziektegevallen veroorzaakt door malaria ook spectaculair af,
namelijk met 95%.
In de afgelopen twee jaar heeft de Pioneer Group in Kenia niet stil gezeten, integendeel. Met
diverse giften vanaf Ameland konden ze in steeds meer dorpen klamboes uitdelen.
Afhankelijk van de grootte van het dorp worden er ongeveer 400 klamboes uitgedeeld voor
gezinnen met jonge kinderen en zwangere moeders. Ook ongeboren kinderen hebben geen
weerstand tegen de malariaparasiet opgebouwd.
Inmiddels zijn alle 16 dorpen in de regio Munganga zo goed als malariavrij.
De mensen uit de buurdorpen blijven smeken om klamboes, zij hebben nog veel ernstige
zieken en dode kinderen en ze zien dat het anders kan…, heel anders.
In 2008 heeft Malaria No More Nederland besloten om via onze partnerorganisatie de
Pioneer Group Bulechia de regio East Wanga (voorheen Shibinga genaamd) bestaande
uit 6 clusters (sublocaties) van ± 16 dorpen (zo goed als) malariavrij te maken. Hiermee
is in 2009 het project voortgezet in de regio, naast de sublocatie Munganga zijn nu ook
de sublocaties Kaunga en Malaha voorzien van bednetten om in totaal 37.000 mensen te
behoeden tegen malaria voor minder dan 50eurocent per persoon per jaar.
Inmiddels is bijna heel de regio East Wanga voorzien van klamboes, dit betreft bijna
30.000 klamboes voor ruim 90.000 inwoners!
Naast de klamboes wordt er geïnvesteerd in training, malariamedicatie en neemcake ter
bestrijding van muggenlarvenbroedplaatsen.
4d. Onderwijs
In de projectdorpen in Nepal en Kenia worden ieder jaar ongeveer 50 kinderen garantie
op onderwijs en basislevensbehoeften gegeven. Het aantal individueel gesponsorde
kinderen neemt gestaag af. Er zijn er nu iets minder dan ±50 leerlingen.
De kinderen in Kenia hebben de sponsoring volop nodig om hun opleiding af te kunnen
maken.
In Nepal had 1 van de 28 scholen uit de Azië Actie een gebrek aan opkomst van de
leerlingen. Een dorpsgemeenschap in de buurt met veel moslimgezinnen is te arm om de
kinderen naar school te sturen en ze te voorzien van eten en schoolkleding. Speciaal voor
deze school is er een schoolmaaltijden actie georganiseerd. Het aantal kinderen nam
daardoor spectaculair toe, van rond de 15 naar boven de 70 en daarna naar meer dan
85. Ook zullen de kinderen worden voorzien van een schooluniform en is er een
vrijwilliger uit deze gemeenschap gevonden om de kinderen te begeleiden door de
bergen naar school en voor lesondersteuning en voedselbereiding. Dit project verloopt
erg goed en met weinig financiële middelen wordt zeer effectief gewerkt aan de scholing
van de kinderen. Meer dan 105 vrouwen uit deze armen dorpen worden nu aan een
duurzaam inkomen geholpen via het inkomengenererende geitenproject. Daardoor
kunnen de ouders in de nabije toekomst binnen ±8 jaar zelf het onderwijs voor de
kinderen financieren. Een tweede school in Pachbhaiya is dit jaar met dezelfde methode
toegevoegd voor onderwijsgarantie voor alle ± 150 kinderen.
4e. Biogas
Het biogasproject in Nepal wordt onverminderd voortgezet, in 2010 zijn er 100
boerengezinnen geholpen om een biogasinstallatie aan te leggen. De gemeente Ameland
heeft eenmalig subsidie verstrekt voor de installaties. De hele berg waar het dorp
Pachbhaiya op ligt is nu voorzien van deze installaties. De gemeente Ameland maakt met
dit ontwikkelingsproject goede sier op gebied van alternatieve energie,
broeikasgasreductie en emissierechten. In 2010 zijn de bergen van Rupakot en Thumki
100 boer geholpen met de aanleg van biogasinstallaties.

5. Partners en samenwerking
Onze partners, de Pioneer Group Bulechia in Kenia en de SEED Foundation in Nepal
weten zich op steeds meer gebieden te ontplooien en hun netwerken ter plaatse uit te
breiden. In Nepal is er onder andere veel contact met het lokale bosbeheer,
vissersgroepen, het District Onderwijs Bureau, de Nationale Sociaal Welzijn Raad en
vele dorpsgemeenschappen in de omgeving. Ook de Smart Shelter Foundation uit
Nederland speelt een belangrijke rol. Deze stichting van Martijn Schildkamp is met de
SEED Foundation in zee gegaan voor de bouw en renovatie van 14 bergscholen.
In Kenia wordt er samengewerkt met de artsen van de lokale gezondheidspost, de lokale
apotheek en het regionaal St. Mary’s hospitaal. Daarnaast wordt samengewerkt met de
leveranciers van de pompen: Kickstart. De organisaties op het gebied van HIV/Aids
zijn: SAIPE (werken aan Aids bewustzijn in de omgeving), ZINDUKA (aidstheatergroep), Shauriako Munganga Support Group (HIV/Aids slachtoffers), Family
Health International (FHI, training gezondheidswerkers), Population Service
International (PSI, leveranciers muskietennetten). Verder wordt er samengewerkt met
sport-, jongeren- en vrouwengroepen, waarvan een aantal opgericht zijn door de Pioneer
Group zelf.
6. Financiële resultaten
In de jaarrekening 2010 worden de cijfers gegeven van de financiële resultaten: de
inkomsten uit fondsenwerving en de bestedingen voor de projecten in Nepal en Kenia.
Het eigen vermogen van de stichting bestaat alleen uit de reserve die rond de € 5.000
bedraagt, bestemd voor acute noodhulp.
Ook hebben de partnerorganisaties meestal een beperkt bedrag beschikbaar,
afhankelijk van de budgetbesteding na een buitenlandoverboeking vanuit Nederland.
6a. Fondsenwerving
De fondsenwerving van de stichting kost niets, omdat het mond op mond reclame
betreft.
Alle Amelander organisaties worden mondeling benaderd. De kosten van een
telefoongesprek of een autorit worden niet in rekening gebracht, want alle werk wordt
vrijwillig en kosteloos verricht. Organisaties benaderen ons naar wat wij vertellen, of in
de pers bekend maken.
Ook de website van de stichting begint een steeds belangrijkere rol te spelen, de geringe
kosten daarvan worden door de eigenaar van de site uit eigen zak betaald. Naar
aanleiding van publicaties in de pers en op de site en netwerken wordt de stichting
benaderd door sponsors, donateurs en schenkers. Overheden en medefinanciers voor
subsidie of premie voor verdubbelingacties worden natuurlijk wel door ons benaderd en
aangeschreven door middel van aanvraagformulieren. Donateurs die zich door ons werk
aangesproken voelen benaderen de stichting uit zichzelf. Dit gaat veelal via familie,
kennissen en vrienden, of via gepubliceerde artikelen in lokale en regionale kranten op
internet en via de website. Ook spelen eerdere acties en de Azië & Aqua Actie lokaal een
belangrijke rol.
Als er eenmaal een goed contact is met potentiële donateurs, sponsors of medefinanciers,
volgt er een traject van hoor en wederhoor, informatie en samenwerkingsmogelijkheden.
Nieuwe instellingen zoals Malaria No More, de Cees Kant Stichting en de stichting van
Sacha Beur hebben via de website toenadering gezocht.

De fondsenwerving van de Stichting Ontwikkelingswerk kost dus niets, de
uitvoeringskosten van de fondsenwerving zijn meestal nihil en worden zover nodig uit
eigen zak betaald.
De volgende fondswervingopbrengsten zijn in 2010 besteed:
1. Huis aan huis collecte á € 3.250,- voor de Aqua Actie Ameland i.s.m. de
Vastenaktie.
2. Collectes van de kerken á € 2.658.- gaan ook naar de Aqua Actie: waterputten,
pompen, toiletten en biogas.
3. Acties bij de Amelander scholen zijn gehouden voor de Aqua Actie á € 7.625,-.
4. De actie op de Marnix school te Katwijk á € 5.000,- is voor de bouw van de
Khilangschool in Nepal.
5. Malaria No More heeft opnieuw het megabedrag van € 50.000,- geïnvesteerd in
het Fight Against Malaria project in Kenia.
6. Sponsors hebben bijna € 15.000,- gedoneerd voor de onderwijsprojecten.
7. De gemeente heeft € 7.500,- subsidie verleend voor o.a. biogas van de Aqua Actie.
8. De Vastenaktie heeft € 20.000,- toegelegd op het totaalbedrag van € 40.000,- dat
er vooral op Ameland is ingezameld.
9. Losse giften á € 10.530,- zijn vooral besteed aan de Aqua Actie.
10. De rente van €601,- is voldoende om de bankkosten van ruim twee jaar te dekken.
6b. Bestedingen
Het jaar begon met ruim €17.000 in kas, ruim meer dan de minimale bestedingreserve
van € 5.000 omdat er nog overgeboekt moet worden voor het volgende jaar.
- De uitgaven voor het onderwijsproject zijn dit jaar lager doordat India in 2009 is
vooruitbetaald. Volgend jaar zal er in Nepal meer besteed gaan worden.
- De uitgaven voor de Aqua Actie worden pas in 2011 geheel afgerond het betreft 50
waterputten & bronnen, 11 voetpompen, enkele duizenden toiletten en 100
biogasinstallaties.
- Het meren schoonmaakproject in Nepal is op verzoek van partnerorganisatie SEED
Foundation in Nepal in 2010 voortgezet, 500 euro zijn uitgegeven aan het hernieuwd
opschonen van het Rupameer en het Begnasmeer. De meren worden nu duurzaam
schoongehouden voor een beperkt budget.
- Het geitenproject in Nepal heeft in 2010 een grote nieuwe groep van 70 eigenaren van
geiten opgeleverd. Het geitenproject is een van de meest effectieve projecten tegen
armoede, tegen ongelijkheid van man en vrouw, tegen illegale houtkap en erosie en tegen
achterstellen van de laagste kasten in Nepal. Het geitenproject is gefinancierd door de
Cees Kant Stichting en de club van Fred Borkent plus 50% medefinanciering van de
Vastenactie.
- De uitvoeringskosten in de projectlanden bedragen in 2010 tussen de ± 5%. De
Bankkosten in Nederland beperkten zicht tot beneden de 1%. Dit houden we heel graag
zo.
- Er zijn in 2010 vele nieuwe dorpen voorzien van klamboes door de medefinanciering
van Malaria No More, die inmiddels al bijna 3 jaar hoofdfinanciering. Naast de
klamboes worden er microkredieten, training gegeven en aan muggenlarvenbestrijding
gedaan via het gebruik van neemcake, een biologisch poeder van de zaden van de
Neemboom dat de groei van larven stopt. Dit project verloopt uitermate gunstig om de
regio van de extreme malarialast te bevrijden.
7.Toekomst

In de komende jaren wil de stichting in de regio’s East Wanga in Kenia en Zuidoost
Kaski in Nepal verder werken aan de 8 millenniumdoelen: 1. Een wereld zonder honger,
2. Goed onderwijs voor iedereen, 3. Gelijke kansen voor iedereen, 4. Minder
kindersterfte, 5. Minder moedersterfte, 6. Bestrijding aids en malaria, 7. Duurzaam
leefmilieu en 8. Eerlijke wereldhandel.
Het werk in Nepal en Kenia krijgt extra aandacht. Vanuit de projectdorpen Bulechia in
West Kenia en Pachbhaiya in West Nepal heeft het ontwikkelingswerk zich al uitgebreid
naar vele dorpen in de omgeving. Zo zijn er in Nepal in 29 dorpen scholen gebouwd en
gerestaureerd, in alle Nepalese dorpen in het district zijn toiletten voor wie die nog niet
had en er zijn 230 biogasinstallaties aangelegd. En in Kenia is in bijna de hele regio East
Wanga iedereen voorzien van klamboes in de strijd tegen malaria en in dorpen zijn 93
waterputten en/of waterbronnen aangelegd.
Graag willen wij als kleine organisaties groot zijn in ons werk. Daarom is het beleid van
de stichting gericht op het halen van de millennium ontwikkelingsdoelen in de genoemde
regio’s met ongeveer 40 dorpen in Kenia en ongeveer 40 dorpen in Nepal.
Een overzicht, actueel voor de noden voor ieder millenniumdoel kan zijn:
Millenniumdoel 1.
Einde hongersnood voor buurtschap met waterput of waterbron á € 350
- 93 buurtschappen zijn voorzien van een put of bron, 38 voetpompen zijn in de droge
tijd in functie.
Millenniumdoel 2.
Renovatie school of bouw leslokaal vanaf € 950
- alle scholen in de regio’s in Kenia/Nepal zijn reeds in redelijk goede conditie.
Millenniumdoel 3.
Een inkomen voor een kasteloze vrouw via geitenproject € 30
- de meeste dorpen zijn reeds voorzien.
Millenniumdoel 4.
Een gezin vrij van malariadoden met klamboe € 3,50
- Bijna de hele regio is voorzien.
Millenniumdoel 5.
Een cursus en hulpmiddelen voor kraamvrouwen €90
- 10 dorpen x 10 vrouwen in Kenia.
Millenniumdoel 6.
Gezondheidsweek, gratis medicijnen en behandeling bij één gezondheidspost € 800
- 40 dorpen in Kenia.
Millenniumdoel 7.
25 jaar gratis koken voor een gezin op biogas + sanitair €150
-230 boerengezinnen in Nepal zijn voorzien.
Millenniumdoel 8.
Microkredieten voor vrouwengroepen / arme gezinnen €250
- 20 vrouwengroepen in Kenia en Nepal.
Met het huidige jaarbudget van ongeveer €100.000 is het onmogelijk alle gestelde doelen
binnen 7 jaar in deze dorpen te halen. Doch enkele millenniumdoelen zijn al wel
gehaald, zoals basisonderwijs voor iedereen en de effectieve bestrijding van malaria via
medefinanciering van Malaria No More Nederland. Met de Aqua Actie Ameland is er
voor millenniumdoel 7 schoon drinkwater voor iedereen in meer dan 90 buurtschappen.
Voortzetting van medefinanciering via de Vastenaktie via Aqua Actie 2011 zal
gerealiseerd gaan worden.
Belangrijk is dat er niet te hoog gegrepen wordt op de doelstellingen en de haalbaarheid
daarvan om voorspoedige continuatie van het werk niet uit het oog te verliezen. Daarom

is het stichtingbestuur blij met alles wat gedaan kan worden. Elk jaar kan bekeken
worden welke millenniumdoelen in welke regio’s gehaald zijn. En van daaruit kan
gezien worden hoe het werk verder afgerond kan worden, of hoe het stokje doorgeven
kan worden om de doelstellingen in alle dorpen in de genoemde regio’s te halen.
De speerpunten van de stichting zijn in de 8 millenniumdoelen genoemd. Wat betreft
millenniumdoel 5 vermindering van de moedersterfte zal bekeken worden in hoeverre
een cursus nog nodig zal blijken. Ook het opnieuw organiseren van een
gezondheidsweek is wat betreft millenniumdoel 6 een goed uit te voeren project met
beperkte financiële middelen.
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