
Nieuwsbrief  St. Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet 2010
Beste lezer, sponsor. Wat deden wij in 2010 aan armoedebestrijding om de kansarmen in 
Azië en Afrika zelfredzaam te maken?          www.ontwikkelingswerktheokiewiet.nl 

• Er zijn 80 sponsors die 160 kinderen in India, Kenia en Nepal garantie op onderwijs 
geven, hun gezin boven de armoedegrens tillen en hen daarmee een eerlijke toekomst 
geven. 

• 25 Nieuwe gezinnen in Nepal kunnen gratis koken op biogas (eenmalig €150).
• 50 Nepalese gezinnen hebben vee gekregen om inkomen te kunnen genereren. 
• In Nepal hebben enkele dakloze gezinnen een nieuw huis gekregen.
• In Kenia werden 15 nieuwe waterputten (€350) gegraven voor irrigatie en jaarrond 

voedselzekerheid, 100% zelfvoorziening en dé op lossing tegen hongersnood. 
• 2 Nepalese meren zijn schoongemaakt voor de visserij en recreatie. 
• In Kenia zijn er meer dan 10.000 klamboes (€3,50) uitgedeeld in 20 dorpen om meer 

dan 20.000 kinderen en zwangere moeders te beschermen tegen malaria. Hiermee is 
de kindersterfte in de regio gereduceerd tot bijna 0 en er zijn 95% minder 
ziektegevallen door malaria. Het blijkt het beste resultaat te zijn, waar dan ook in 
Afrika.........                Het komende jaar gaan we onze ’module’ toepassen in de 
gehele regio East Wanga om 100.000 mensen malariavrij te maken. Dit zal door onze 
Afrikaanse partnerorganisatie worden uitgevoerd via financiering van de stichting 
Malaria No More! Nederland.

Enkele van de belangrijkste totaalresultaten zijn: 
• 67.000 kinderen en (zwangere) moeders slapen malariavrij onder een klamboe,       
• 6.000 kinderen gaan naar 32 veilige scholen, 
• 2.750 mensen hebben veilig drinkwater aan huis of dicht bij huis, 
• 190 kinderen hebben hun opleiding kunnen afronden, of zijn daar nog mee bezig, 
• 185 gezinnen kunnen van een toilet gebruik maken,                                                       
•  135 gezinnen kunnen 25 jaar lang gratis koken op biogas,                                             
•  145 gezinnen hebben een inkomen via de veeprojecten,                                                
•  50 buurtschappen kunnen hun tuin irrigeren voor jaarrond voedselverbouw,   
•  17 dakloze gezinnen hebben onderdak. 

Op welke manier willen we graag blijven werken:
- kleinschalige ‘grassrootlevel’ projecten uitvoeren in Azië en Afrika,
- projectuitvoering alleen met directe contacten en betrouwbare 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 vooral mond op mond reclame en website,
- fondsen werven voor non-profit goede doelen vanaf Ameland,
- contacten met de media onderhouden, specifiek naar aanleiding van acties / projecten,
- werken zonder personeelskosten, 100% pro Deo, alleen met vrijwilligers,
- vergoedingen alleen binnen uitvoeringskosten (±6%) van de projecten ter plaatse,
- uitvoeringskosten in Nederland maximaal 1%.

Via deze unieke manier van werken, nodigen wij u uit ons te blijven steunen. Wij danken u 
hartelijk voor uw bijdragen namens de kinderen, vrouwen en kansarmen in Azië en Afrika. 
Wilt u meer weten, vraag gerust ons jaarverslag op of bezoek onze site: 
www.ontwikkelingswerktheokiewiet.nl        Theo Kiewiet
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