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Voorwoord	  	  
	  
“Ik	  word	  later	  dokter!”	  “Ik	  word	  buschauffeur!”	  “Ik	  word	  profvoetballer!”	  We	  zitten	  midden	  in	  een	  taalles	  over	  beroepen.	  “Juf,	  wilde	  u	  vroeger	  ook	  al	  juf	  worden?”	  
vraagt	  één	  van	  mijn	  leerlingen	  mij.	  “Ik	  wil	  wel	  juf	  worden”	  zegt	  ze,	  ‘’dat	  lijkt	  me	  leuk.”	  
	  
Kennis	  overbrengen	  en	  bijdragen	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  kind	  vind	  ik	  één	  van	  de	  mooiste	  en	  belangrijkste	  dingen	  om	  te	  mogen	  doen.	  Je	  bouwt	  aan	  de	  toekomst.	  
De	  toekomst	  van	  een	  kind.	  En	  kinderen	  zijn	  de	  toekomst.	  Niet	  alleen	  kinderen	  in	  Nederland,	  maar	  over	  heel	  de	  wereld.	  En	  die	  verdienen	  toch	  allemaal	  de	  kans	  om	  zich	  
te	  kunnen	  ontwikkelen.	  Bijdragen	  aan	  ontwikkeling	  doe	  je	  niet	  alleen	  door	  voor	  de	  klas	  te	  staan.	  Dat	  kan	  ook	  op	  andere	  manieren.	  	  
	  
Ik	   kan	  met	   trots	   zeggen	  dat	  we	  met	   een	   team	  van	   zes	   energieke	  dames	   in	   een	   klein	   anderhalf	   jaar	   een	  gedegen	   fundament	   voor	  onze	   (kleine)	   stichting	  hebben	  
neergezet.	  En	  vervolgens	  zijn	  we	  op	  dat	  fundament	  gaan	  bouwen.	  
	  
We	  hebben	  een	  huisstijl	  en	  een	  website	  neergezet.	  Een	  heldere	  interne	  structuur.	  Social	  media.	  Evenementen	  en	  activiteiten.	  
In	   dit	   jaarverslag	   leggen	   we	   met	   genoegen	   verantwoording	   af	   over	   onze	   inspanningen	   in	   deze	   eerste	   anderhalf	   jaar.	   Over	   de	   oprichting,	   de	   activiteiten	   en	  
evenementen,	  de	  opbrengsten,	  de	  kosten	  en	  de	  projecten.	  Zoals	  het	  opnemen	  van	  ons	  derde	  project:	  Kamalabari.	  Een	  daycare	  voor	  plattelandskinderen	  in	  Dahding,	  
een	  afgelegen	  gemeenschap	  in	  Nepal.	  
	  
In	  oktober	  2011	  hebben	  we	  de	  plannen	  voor	  2012	  bepaald.	  Deze	  plannen	  staan	  in	  het	  teken	  van	  groei.	  Groei	  in	  continuïteit.	  Groei	  in	  naam.	  Maar	  niet	  zozeer	  groei	  in	  
omvang.	  Wat	  we	  doen	  willen	  we	  goed	  doen.	  Dan	  kijken	  we	  daarna	  wel	  verder.	  Ik	  ben	  blij	  te	  kunnen	  zeggen	  dat	  we	  met	  hetzelfde	  team	  verder	  gaan	  en	  op	  die	  manier	  
ook	  in	  2012	  kunnen	  blijven	  bijdragen	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  op	  deze	  wereld.	  	  
	  
Omdat	  het	  werkt.	  
Eva	  Leopold,	  voorzitter	  stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	  



	  
	  

3	   Jaarverslag	  2012	  |	  Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	  

	  

Onze	  filosofie	  en	  werkwijze	  
	  
De	  mensheid,	   de	   wereld,	   streeft	   al	   eeuwenlang	   naar	   gelijkheid.	   Gelijkheid	   onder	   mensen	  met	   een	   andere	   huidskleur,	   met	   een	   andere	   religie,	   onder	   mannen	   en	  
vrouwen.	  In	  onze	  projecten	  willen	  wij	  kansarme	  kinderen,	  jongeren	  en	  jongvolwassenen	  tussen	  de	  0	  en	  30	  jaar	  oud	  de	  kans	  bieden	  om	  zich	  te	  ontwikkelen.	  Dat	  is	  ons	  
doel	  en	  daarin	  staan	  onderstaande	  uitgangspunten	  centraal.	  
	  
	  

	  
	  
	  

Onze	  uitgangspunten	  
	  
De	  vier	  uitgangspunten	  van	  waaruit	  Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	  werkt	  zijn:	  

• Ontwikkeling	  stimuleren	  
• Structurele	  hulp	  bieden	  	  
• Lokaal	  te	  werk	  gaan,	  overal	  ter	  wereld	  
• Persoonlijk	  en	  transparant	  handelen	  
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Ontwikkeling	  stimuleren	   
Kansarme	  kinderen,	  jongeren	  en	  jongvolwassenen	  zijn	  eigenlijk	  overal.	  In	  Bolivia	  zwerven	  kleuters	  overdag	  over	  de	  markt,	  waar	  in	  andere	  landen	  de	  kleuters	  in	  een	  
klaslokaal	  zitten	  om	  hun	  veters	  te	  leren	  strikken.	   
Door	  een	  opvang	  te	  steunen	  in	  Bolivia	  en	  Nepal,	  door	  vakantieweken	  te	  organiseren	  in	  Nederland	  en	  door	  andere	  projecten	  op	  te	  zetten	  die	  deze	  groep	  de	  aandacht	  
geeft	  die	  ze	  normaal	  niet	  krijgen,	  laat	  je	  deze	  kinderen	  en	  jongeren	  zien	  hoe	  het	  anders	  kan.	  Je	  geeft	  ze	  een	  kans,	  zodat	  zij	  zich	  net	  zo	  kunnen	  ontwikkelen	  als	  hun	  
leeftijdsgenoten	  in	  een	  andere	  situatie.	  Voor	  iedereen	  gelijke	  kansen.	  
	  
Structurele	  hulp	  bieden	  	  
Wij	  willen	  kansen	  bieden.	  Blijvende	  kansen.	  Kansen	  die	  er	  ook	  nog	  zijn	  als	  wij	  er	  niet	  meer	  zijn.	  Dat	  vraagt	  om	  structurele	  hulp.	  Daarom	  werken	  wij	  zoveel	  mogelijk	  
samen	  met	  lokale	  mensen.	  Daarom	  richten	  wij	  ons	  op	  lokale	  projecten.	  Eenmalige	  donaties	  aan	  een	  project	  passen	  niet	  binnen	  onze	  filosofie;	  we	  verbinden	  ons	  aan	  
een	  project	   zodat	   het	   op	  ons	   kan	  bouwen,	   ook	   als	   dat	   betekent	   dat	   het	   de	   hulp	   van	   stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	   nodig	   blijft	   houden.	  Want	   ook	  daarmee	  
creëren	  we	  blijvende	  kansen	  op	  ontwikkeling.	  	  
	  
Lokaal	  te	  werk	  gaan,	  overal	  ter	  wereld	   
Een	  lokale	  samenwerking	  is	  ook	  een	  structurele	  vorm	  van	  hulp.	  We	  willen	  de	  lokale	  markt	  stimuleren.	  Waar	  we	  ook	  zijn;	  we	  kopen	  onze	  producten	  daar.	  Tandenbor-‐
stels,	  potloden,	  kleding,	  boeken.	  Inzamelen	  en	  verschepen	  past	  niet	  binnen	  onze	  filosofie.	  Daarnaast	  werken	  er,	  mogelijk	  betaalde,	  lokale	  medewerkers	  in	  onze	  pro-‐
jecten.	  Banen	  en	  inkopen,	  dat	  draagt	  bij	  aan	  lokale	  (economische)	  verbetering! 
	  
Persoonlijk	  en	  transparant	  handelen	  
Wat	  gebeurt	  er	  in	  onze	  projecten?	  Wij	  weten	  dat	  omdat	  we	  er	  geweest	  zijn,	  omdat	  we	  regelmatig	  contact	  hebben,	  omdat	  we	  op	  de	  hoogte	  worden	  gehouden.	  We	  zijn	  
ons	  ervan	  bewust	  dat	  wij	  in	  Nederland	  zitten	  en	  niet	  wekelijks,	  maandelijks	  of	  jaarlijks	  bij	  onze	  projecten	  kunnen	  kijken.	  Dat	  de	  bestaande	  afstand	  om	  veel	  wederzijds	  
vertrouwen	  vraagt.	  Door	  directe	  communicatie	  met	  projecten,	  ontstaat	  een	  vertrouwensband	  en	  hebben	  we	  beter	  zicht	  op	  de	  ontwikkelingen	  binnen	  het	  project. 
En	  jij	  mag	  ook	  best	  weten	  wat	  er	  met	  je	  geld	  gebeurt.	  Daar	  staan	  we	  voor.	  	  

Het	  bestuur	  
Het	  bestuur	  van	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	  bestaat	  uit	  zes	  personen.	  Energiek,	  gedreven	  en	  gepassioneerd,	  dat	  zijn	  we	  alle	  zes.	  Verder	  lopen	  we	  uiteen	  van	  studeren-‐
de	  wereldverbeteraar	  tot	  ondernemer	  met	  een	  scherpe	  visie.	  Allemaal	  zijn	  we	  het	  er	  echter	  over	  eens:	  wij	  kunnen	  een	  verschil	  maken	  voor	  mensen	  die	  het	  minder	  
goed	  hebben	  dan	  wij.	  Zeker	  als	  we	  samen	  staan! 
De	  uitgangspunten	  van	  WOW	  dragen	  we	  ook	  in	  ons	  privé-‐leven	  uit.	  We	  hebben	  de	  projecten	  die	  wij	  steunen	  bezocht	  en	  zien	  dit	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  als	  basis	  voor	  
onze	  betrokkenheid	  bij	  Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt.	  
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Onze	  ambities	  in	  2012	  
	  
“Met	  enthousiasme	  iets	  vasthouden	  is	  belangrijker	  en	  misschien	  ook	  wel	  lastiger	  dan	  met	  enthousiasme	  iets	  beginnen.”  	  
In	  de	  afgelopen	  anderhalf	  jaar	  hebben	  we	  een	  stevige	  basis	  neergelegd:	  statuten,	  een	  website	  en	  onze	  filosofie.	  We	  hebben	  een	  begin	  gemaakt	  met	  het	  opbouwen	  
van	  een	  financiële	  buffer.	  	  
Het	  jaar	  2012	  staat	  in	  het	  teken	  van	  onze	  naamsbekendheid.	  We	  zijn	  een	  kleine,	  persoonlijke	  stichting.	  We	  kennen	  onze	  projecten.	  En	  we	  kennen	  onze	  ‘vrienden	  van	  
de	  stichting’.	  Nu	  nog.	  Na	  anderhalf	  jaar.	  Maar	  als	  wij	  financieel	  met	  onze	  projecten	  mee	  willen	  groeien,	  zullen	  wij	  ook	  moeten	  groeien.	  En	  ons	  doel	  is	  persoonlijk	  
groeien.	  
	  
Persoonlijk:	  	   	  
-‐	  één	  bestuurslid	  bezoekt	  in	  mei	  2012	  Corazon	  Inquieto	  in	  La	  Paz,	  Bolivia.	  
-‐	  twee	  bestuursleden	  bezoeken	  in	  2012	  Hand	  in	  Hand	  in	  Ghana.	  	  
Groei:	  we	  willen	  buiten	  onze	  vertrouwde	  kring	  treden	  en	  onze	  naamsbekendheid	  vergroten.	  
	  

Onze	  projecten	  
	  
In	   2010	   steunt	   Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	   twee	   projecten.	   Daar	   komt	   begin	   2011	   een	   derde	   project	   bij.	   In	   2013	  
blijven	  wij	  deze	  drie	  projecten.	  Om	  de	  structurele	  steun	  van	  ons	  huidige	  projecten	  te	  garanderen	  hebben	  wij	  geen	  vierde	  
project	  opgenomen.	  Dit	  zullen	  wij	  in	  2013	  ook	  niet	  doen.	  
Onze	   projecten	   ontvangen	   onze	   financiële	   steun	   vooraf.	   Wij	   ontvangen	   de	   jaarrekening	   van	   het	   afgelopen	   jaar	   en	   de	  
begroting	   van	   het	   komende	   jaar.	   Nadat	   wij	   dit	   ontvangen	   en	   bekeken	   hebben	   wordt	   het	   geld	   (liefst	   in	   januari)	  
overgemaakt.	   Bij	   onduidelijkheden	   in	   de	   begroting	   nemen	   we	   (uiteraard)	   contact	   op	   met	   het	   project	   en	   vragen	   om	  
opheldering.	  	  
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Corazon	  Inquieto	  
	  

Het	  project	  

Corazón	  Inquieto	  in	  La	  Paz,	  Bolivia	  is	  opgezet	  door	  Bureau	  Connectie	  Bolivia.	  Het	  project	  richt	  zich	  specifiek	  op	  kinderen	  en	  jongeren	  uit	  
de	  marktwijk	  Gran	  Poder	  in	  La	  Paz,	  Bolivia.	  Deze	  wijk	  zit	  vol	  met	  problemen	  doordat	  gezinnen	  met	  moeite	  rond	  kunnen	  komen.	  De	  kleine	  
kinderen	  zitten	  vaak	  de	  hele	  dag	  bij	  hun	  vader	  of	  moeder	  op	  de	  markt.	  

Corazón	   Inquieto	  biedt	  deze	  kinderen	  een	   ruimte	  die	   speciaal	   voor	  hen	   is	   ingericht,	  waar	   ze	  een	  paar	  uur	  per	  dag	  kunnen	  spelen.	  Dit	  
bevordert	  de	  ontwikkeling	  op	  onder	  anderen	  de	  volgende	  gebieden:	  

• Sociaal	  en	  emotioneel:	  door	  kringgesprekken,	  regels	  op	  te	  stellen	  en	  samen	  te	  spelen	  

• Motorisch	  en	  fijn	  motorisch:	  door	  dansen,	  gymnastiek,	  puzzelen,	  kleuren,	  etc.	  

• Cognitief	  en	  psychologisch:	  door	  themadagen,	  voorlezen,	  oefeningen	  en	  informatie	  te	  geven	  

Centraal	  staat	  vrije	  exploratie:	  kinderen	  initiatieven	  laten	  nemen	  en	  zelf	  laten	  nadenken.	  Dus	  de	  leerstof	  wordt	  aangeboden	  en	  kinderen	  
krijgen	  begeleiding	  bij	  het	  gebruik	  daarvan.	  
	  
Waarom	  passen	  Corazon	  Inquieto	  en	  stichting	  WOW	  bij	  elkaar?	  
	  
Ontwikkeling	  stimuleren	   	   	   	  

• Ruimte:	  Corazon	  In	  heeft	  een	  ruimte	  tot	  haar	  beschikking	  in	  het	  centrum	  van	  Gran	  Poder.	  Voor	  deze	  ruimt	  wordt	  $300,-‐	  per	  
maand	  gerekend.	  Het	  is	  echter	  niet	  mogelijk	  een	  andere	  goedkopere	  ruimte	  te	  zoeken,	  omdat	  het	  van	  belang	  is	  dat	  het	  project	  
bij	  de	  markt	  zit,	  zodat	  ouders	  hun	  kinderen	  makkelijk	  kunnen	  brengen	  en	  halen.	  Kopen	  zou	  een	  optie	  zijn,	  als	  er	  voldoende	  geld	  
zou	  zijn.	  

• Materialen:	  Er	  zijn	  materialen	  aanwezig	  die	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  kinderen	  stimuleert.	  Zo	  zijn	  er	  veel	  puzzels	  aanwezig,	  
sportmaterialen	  zoals	  ballen,	  bowlingsets,	  er	  zijn	  samenwerkingsspelletjes,	  kleur,	  verf	  en	  knutsel	  mogelijkheden,	  	  
schrijfpotloden,	  instrumenten	  en	  boeken.	  

• Rooster:	  Er	  wordt	  in	  CI	  gewerkt	  met	  een	  rooster	  dat	  afwisselend	  de	  cognitieve	  en	  de	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  	  en	  de	  
grove-‐	  en	  fijne	  motoriek	  stimuleert.	  

• Leerkrachten:	  De	  onderwijzers	  die	  in	  het	  project	  werken	  hebben	  een	  opleiding	  tot	  docent	  	  genoten,	  zij	  zijn	  nu	  gekwalificeerd	  
om	  pedagogisch	  verantwoord	  kinderen	  te	  helpen	  met	  hun	  ontwikkeling.	  



	  
	  

7	   Jaarverslag	  2012	  |	  Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	  

	  

	  
Structurele	  hulp	  bieden	  	  

• De	  kinderen	  die	  zich	  hebben	  aangemeld,	  staan	  op	  een	  presentielijst.	  Ze	  dienen	  elke	  dag	  aanwezig	  te	  zijn.	  Als	  een	  kind	  vaak	  te	  laat	  komt,	  of	  vaak	  afwezig	  is,	  
wordt	  er	  contact	  opgenomen	  met	  de	  ouders.	  Als	  dit	  niet	  helpt	  wordt	  de	  hulp	  van	  een	  psycholoog	  ingeschakeld.	  	  

• De	  kinderen	  kunnen	  tien	  jaar	  lang	  blijven,	  vanaf	  2	  jaar	  tot	  ze	  naar	  het	  basisonderwijs	  gaan,	  dit	  zal	  rond	  hun	  zesde	  zijn.	  Vanaf	  dat	  moment	  zijn	  ze	  in	  de	  middag	  
welkom	  voor	  huiswerk	  begeleiding.	  Hier	  kunnen	  ze	  van	  hen	  zesde	  tot	  hun	  twaalfde	  terecht.	  

• De	  opvang	  bereidt	  ouders	  en	  kinderen	  erop	  voor	  om	  naar	  school	  te	  gaan,	  op	  de	  omgang	  in	  een	  groep	  en	  op	  het	  werken	  met	  regels.	  Wat	  de	  kinderen	  leren	  
tijdens	  hun	  periode	  op	  de	  opvang,	  kunnen	  ze	  later	  inzetten	  op	  het	  basisonderwijs,	  wat	  een	  achterstand	  voorkomt.	  

	  
Lokaal	  te	  werk	  gaan,	  overal	  ter	  wereld	  

• De	  leerkrachten	  zijn	  Boliviaanse	  vrouwen	  uit	  La	  Paz.	  
• De	  meeste	  materialen	  worden	  in	  Bolivia	  gekocht.	  Er	  worden	  ook	  materialen	  mee	  genomen	  door	  vrijwilligers,	  die	  ze	  niet	  kunnen/willen	  weigeren.	  Ze	  geven	  

echter	  de	  voorkeur	  aan	  het	  lokaal	  kopen,	  dit	  wordt	  ook	  met	  vrijwilligers	  gecommuniceerd.	  
	  
Persoonlijk	  en	  transparant	  handelen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Stella	  Leopold,	  Eva	  Leopold,	  Hannah	  Ellens	  en	  Yvonne	  Slots	  zijn	  in	  voorgaande	  jaren	  op	  het	  project	  geweest;	  
• Margreet	  Metting	  is	  in	  juli	  bij	  het	  project;	  
• Vaste	  contactpersoon:	  Ulla	  Wilms	  van	  Kasbergen	  de	  Villegas;	  
• WOW	  is	  in	  bezit	  van	  de	  begroting	  van	  het	  project.	  
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Onze	  financiële	  steun	  
	  
Corazon	   Inquieto	   ontvangt	   sinds	   2010	   financiële	   steun	   van	   stichting	  Waar	   Ontwikkeling	  Werkt.	   Dit	   bedrag	   wordt	   een	   jaar	   vooruit	   betaald	   en	  maken	   wij	   over	   in	  
december.	  	  
	  
Corazon	   Inquieto	  heeft	  momenteel	   rond	  de	   €11.000	   (onderhevig	   aan	   inflatie)	  op	   jaarbasis	   nodig	  om	  de	  huidige	  grote	   te	   financieren.	  Bij	   een	  groter	  budget	   kan	  er	  
gedacht	  worden	  aan	  uitbreiding	  mogelijkheden.	  Er	  zijn	  nog	  voldoende	  marktkinderen	  die	  een	  plekje	  verdienen	  binnen	  de	  muren	  van	  deze	  opvang.	  Er	  is	  pas	  sprake	  van	  
uitbreiding	  als	  er	  op	  structurele	  basis	  uitbreiding	  van	  budget	  mogelijk	  is.	  De	  grafiek	  is	  gebaseerd	  op	  afgeronde	  bedragen.	  

	  
Contact	  met	  het	  project	  
	  
Corazon	  Inquieto	  en	  WOW	  hebben	  afspraken	  met	  elkaar	  gemaakt	  over	  de	  financiële	  
steun	  voor	  de	  komende	  jaren,	  zodat	  het	  project	  hier	  op	  kan	  bouwen.	  	  
	  
Stella	  Leopold	  is	  contactpersoon	  van	  Corazon	  Inquieto	  en	  communiceert	  per	  email	  
met	  het	  project.	  
	  
Margreet	  Metting	  heeft	  in	  juli	  dit	  jaar	  Corazon	  Inquieto	  bezocht.	  Ze	  is	  10	  dagen	  in	  La	  
Paz	  geweest	  en	  heeft	  het	  project	  meermaals	  bezocht,	  meegelopen	  en	  uiteraard	  met	  
onze	  contactpersoon	  gesproken.	  
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Kalamabari	  
Het	  project	  

Kamalabari	  in	  Nepal	  is	  in	  2010	  opgericht	  door	  stichting	  Veldwerk	  en	  richt	  zich	  op	  de	  kinderen	  van	  boeren	  in	  een	  afgelegen	  gemeenschap	  
in	  Dhading,	  Nepal.	  Het	  gemiddelde	   inkomen	  van	  mensen	   is	  hier	  minder	  dan	  $1	  per	  dag.	  De	  meeste	  bewoners	  zijn	  analfabeet.	  Er	   zijn	  
geen	  tot	  weinig	  voorzieningen	  op	  loopafstand.	  Het	  project	  ligt	  in	  een	  ‘boerengemeenschap’,	  enkele	  uren	  wandelen	  verwijderd	  van	  de	  
laatste	  zandweg. 
Kinderen	  werken	  al	  van	  jongs	  af	  aan	  mee	  op	  het	  land	  en	  tot	  ze	  daar	  groot	  genoeg	  voor	  zijn,	  hangen	  ze	  thuis	  wat	  rond	  zonder	  ouders	  
om	  op	  ze	  te	  letten.	  Zij	  zijn	  immers	  aan	  het	  werk.	  Doordat	  de	  gemeenschap	  zo	  afgelegen	  ligt,	  missen	  de	  kinderen	  alle	  nodige	  voorberei-‐
ding	  voor	  een	  succesvol	  onderwijstraject.	  Kamalabari	  brengt	  daar	  verandering	  in. 
Het	  project	  Kamalabari	  wordt	  aan	  de	  bewoners	  gepresenteerd	  als	  ‘lastontneming’;	  de	  kinderen	  kunnen	  hier	  terecht,	  dus	  is	  dat	  voor	  	  

ouders	  weer	  een	  zorg	  minder.	  Centraal	  staan	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  en	  de	  voorbereiding	  van	  zowel	  ouders	  als	  kinderen,	  op	  het	  
‘naar	  school	  gaan’,	  nu	  en	  in	  de	  toekomst. 
Waarom	  passen	  Kamalabari	  en	  stichting	  WOW	  bij	  elkaar?	  
	  
Ontwikkeling	  stimuleren	   	  

• Ruimte:	  Er	  is	  een	  gebouw	  en	  een	  buitenplein	  ter	  beschikking	  van	  het	  opvangcentrum,	  waar	  de	  kinderen	  zich	  vrij	  kunnen	  
bewegen.	  

• Materialen:	  Er	  zijn	  materialen	  aanwezig	  die	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  kinderen	  stimuleert.	  (materialen	  meer	  toelichten)	  
• Leerkrachten:	  De	  onderwijzers	  die	  in	  het	  project	  werken	  hebben	  een	  opleiding	  van	  	  18	  maanden	  genoten,	  zij	  zijn	  nu	  

gekwalificeerd	  om	  pedagogisch	  verantwoord	  kinderen	  te	  helpen	  met	  hun	  ontwikkeling.	  
	  

Structurele	  hulp	  bieden	  
• De	  kinderen	  die	  zich	  hebben	  aangemeld,	  staan	  op	  een	  presentielijst.	  Ze	  dienen	  elke	  dag	  aanwezig	  te	  zijn.	  Als	  een	  kind	  meer	  dan	  

een	  week	  niet	  aanwezig	  is,	  wordt	  er	  gekeken	  waarom	  dit	  is	  en	  of	  er	  hulp	  nodig	  is	  zodat	  hij	  of	  zij	  weer	  naar	  de	  opvang	  kan.	  
• De	  kinderen	  kunnen	  vier	  jaar	  lang	  blijven,	  vanaf	  2	  jaar	  tot	  ze	  naar	  het	  basisonderwijs	  gaan,	  dit	  zal	  rond	  hun	  zesde	  zijn.	  
• De	  opvang	  bereidt	  ouders	  en	  kinderen	  erop	  voor	  om	  naar	  school	  te	  gaan,	  waardoor	  ze	  er	  na	  afloop	  ook	  nog	  profijt	  aan	  hebben	  

en	  de	  kinderen	  vaker	  naar	  school	  zullen	  gaan.	  
• Wat	  de	  kinderen	  leren	  tijdens	  hun	  periode	  op	  de	  opvang,	  kunnen	  ze	  later	  inzetten	  op	  het	  basisonderwijs,	  wat	  een	  achterstand	  voorkomt.	  
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Lokaal	  te	  werk	  gaan,	  overal	  ter	  wereld	  
• De	  leerkrachten	  zijn	  Nepalese	  vrouwen	  die	  uit	  de	  omgeving	  komen.	  
• De	  materialen	  worden	  in	  Nepal	  gekocht.	  

	  
Persoonlijk	  en	  transparant	  handelen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Stella	  Leopold	  is	  op	  het	  project	  geweest	  .	  
• Contactpersoon	  Veldwerk	  
• Wow	  is	  in	  bezit	  over	  de	  gegevens	  van	  de	  kinderen	  
• Wow	  is	  in	  bezit	  van	  de	  kostenlijst	  van	  het	  project.	  
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Onze	  financiële	  steun	  
	  
Kamalabari	  ontvangt	  sinds	  2011	  financiële	  steun	  van	  stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt.	  Dit	  bedrag	  wordt	  een	  jaar	  vooruit	  betaald.	  Van	  dit	  bedrag	  wordt	  onder	  andere	  
het	  gebouw	  en	  het	  salaris	  van	  de	  (lokale)	  medewerkers	  betaald	  en	  de	  materialen	  (van	  de	  lokale	  markt)	  gekocht.	  
	  

Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	  en	  Stichting	  Veldwerk	  hebben	  afgesproken	  om	  bij	  
een	  goede	  samenwerking	  en	  financieel	  gezonde	  situatie	  van	  WOW	  in	  2013	  het	  project	  
Kamalabari	  volledig	  financieel	  te	  ondersteunen.	  Dit	   is	  een	  bedrag	  van	  rond	  de	  €3000	  
(onderhevig	   aan	   inflatie).	   Onder	   een	   goede	   samenwerking	   wordt	   onder	   andere	  
openheid	  over	   financiën	  en	  een	  vlotte	  communicatie	  verstaan.	  Momenteel	   is	  er	  een	  
goede	   samenwerking	   tussen	   beide	   stichtingen.	   Stichting	   Waar	   Ontwikkeling	   Werkt	  
houdt	  in	  haar	  plannen	  voor	  2012	  rekening	  met	  een	  volledige	  overname	  van	  het	  project	  
in	  2013.	  
De	  grafiek	  is	  gebaseerd	  op	  afgeronde	  bedragen.	  
	  
Voorleesboeken	  
	  
Tijdens	  de	  Kinderboekenweek	  heeft	  WOW	  de	  actie	  ‘schenk	  leesplezier’	  opgezet.	  
Particulieren	  en	  organisaties	  konden	  leesplezier	  schenken	  door	  €5	  per	  boek	  over	  te	  
maken.	  Voor	  elke	  €5	  is	  lokaal	  een	  Nepalees	  (voor)leesboek	  gekocht.	  Kamalabari	  heeft	  
€155	  aan	  leesplezier	  geschonken	  gekregen	  en	  daar	  31	  boeken	  voor	  gekocht.	  	  
	  

	  
Contact	  met	  het	  project	  
	  
Stella	  Leopold,	  vice	  voorzitter	  van	  WOW,	  is	  de	  contactpersoon	  van	  Kamalabari	  en	  communiceert	  per	  email	  met	  het	  project.	  Deze	  communicatie	  verloopt	  open	  en	  vlot.	  
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Hand	  in	  Hand	  
Het	  project	  

Het	   idee	  van	  een	  oecumenische	   leefgemeenschap	  waar	  kinderen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking	  een	  fijn	  en	  veilig	   leven	  kunnen	  
leiden,	   stamt	   al	   uit	   1990.	   Gedreven	   door	   het	   gruwelijke	   lot	   van	   sommige	   van	   deze	   zogenoemde	   “waterkinderen”	  wordt	   in	   1992	  
Operation	  Hand	   in	  Hand	  opgericht	  en	  staat	  officieel	  geregistreerd	  als	  Ghanese	  stichting.	  De	  grondleggers	  zijn	  drie	  Ghanezen;	  Mr.	  
Andrew	  Osei	  Takyi,	  en	  Dr.	  Ineke	  Bosman	  en	  een	  Ghanees-‐Nederlandse	  tropenarts.	  

De	   Hand	   in	   Hand	   Community	   is	   opgezet	   als	   een	   klein	   dorp.	   Momenteel	   wonen	   er	   ongeveer	   60	   kinderen	   binnen	   deze	  
leefgemeenschap.	  Ze	  wonen	  samen	  met	  een	  verzorger	  en	  één	  of	  twee	  “broertjes	  of	  zusjes”	  in	  een	  eigen	  kamer	  in	  één	  van	  de	  huisjes	  
rondom	   het	   centraal	   gelegen	   terrein.	   Dit	   terrein	   wordt	   gebruikt	   voor	   spelletjes,	   oefeningen,	   muziek,	   therapie,	   feesten,	   dansen,	  
school,	  creatieve	  activiteiten,	  zwemmen	  en	  natuurlijk	  ook	  om	  gezamenlijk	  te	  eten.	  

In	  feite	  wonen	  ze	  als	  een	  klein	  gezin	  binnen	  de	  grote	  familie	  van	  de	  Hand	  in	  Hand	  leefgemeenschap.	  

Binnen	  de	  muren	  van	  de	  Hand	  in	  Hand	  Community	  is	  een	  beschutte	  werkplaats	  waar	  sieraden	  geregen	  worden,	  tassen	  genaaid	  en	  
kleden	  geweven.	  Deze	  producten	  worden	  in	  een	  winkel	  op	  het	  terrein	  verkocht	  en	  via	  verkooppunten	  op	  de	  Nederlandse	  markt.	  

	  
Onze	  financiële	  steun	  
Hand	  in	  Hand	  wordt	  op	  een	  andere	  wijze	  gesteund	  dan	  Kamalabari	  
en	  Corazon	  Inquieto.	  Wij	  nemen	  sieraden	  af	  en	  verkopen	  deze	  op	  
de	   Nederlandse	   markt.	   Van	   de	   opbrengst	   kopen	   wij	   nieuwe	  
sieraden	   in	   en	   dragen	   bij	   aan	   de	   continuïteit	   van	   de	   afnamen	   van	   sieraden	   en	   zekerheid	   van	   een	  
werkplaats	  voor	  de	  jongeren	  in	  het	  project.	  	  	  
	  
In	   2012	   heeft	   stichting	   Waar	   Ontwikkeling	   Werkt	   voor	   €319	   aan	   sieraden	   verkocht.	   Dit	   is	   een	  
behoorlijke	  daling	  ten	  opzichte	  van	  2011.	  Omdat	  de	  stichting	  in	  september	  2010	  gestart	  is,	  zijn	  deze	  4	  
maanden	  bij	  2011	  opgeteld.	  Tijdens	  de	  eerste	  activiteit	  van	  de	  stichting	   in	  september	  2010	  heeft	  de	  
grootste	  verkoop	  van	  sieraden	  plaats	  gevonden.	  De	  stichting	  bestaat	  nu	  tweeënhalf	   jaar	  en	   is	  nog	  
weinig	   buiten	   haar	   eigen	   netwerk	   getreden.	   Ook	   dit	   is	   een	   verklaring	   voor	   de	   afname	   van	   de	  
sieraden.	  

De	  verkoop	  van	  sieraden	  vindt	  plaats	  op	  evenementen	  en	  markten.	  Hand	   in	  Hand	  financiert	  ongeveer	  25%	  van	  de	  begroting	  met	  de	  verkoop	  van	  producten	  en	  de	  
opbrengst	  uit	  toeristische	  activiteiten.	  	  
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Adopteer	  een	  stoel	  
	  
Hand	  in	  Hand	  had	  nieuwe	  stoelen	  nodig.	  Stevige	  houten	  stoelen	  die	  tegen	  een	  stootje	  kunnen,	  vanwege	  het	  gebruik	  en	  de	  motoriek	  van	  de	  gehandicapte	  kinderen.	  
WOW	  heeft	  de	  ‘adopteer	  een	  stoel’	  actie	  opgezet:	  voor	  €35	  adopteer	  je	  een	  stoel	  die	  in	  Ghana	  door	  de	  lokale	  timmerman	  wordt	  gemaakt	  en	  door	  de	  lokale	  schilder	  
wordt	  geschilderd.	  Er	  is	  voor	  €1050	  aan	  stoelen	  gesponsord:	  30	  stoelen	  in	  totaal.	  In	  augustus	  hebben	  Stella	  en	  Eva	  Leopold	  het	  project	  bezocht.	  Op	  elke	  geadopteerde	  
stoel	  hebben	  zij	  de	  naam	  of	  de	  gewenste	  naam	  van	  de	  sponsor	  geschilderd.	  Van	  elke	  stoel	  is	  een	  foto	  gemaakt	  en	  deze	  zijn	  naar	  de	  sponsors	  gestuurd.	  	  
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Financieel	  
Het	  jaar	  2011	  stond	  in	  het	  teken	  van	  inzamelen	  en	  sparen:	  we	  bouwen	  aan	  een	  startbedrag	  en	  een	  buffer,	  zodat	  we	  structurele	  financiële	  steun	  kunnen	  bieden	  aan	  
onze	  projecten.	  Dit	  doen	  wij	  onder	  anderen	  door	  het	  inbouwen	  van	  een	  reserve	  dat	  het	  financiële	  komende	  jaar	  dekt.	  
Dit	  verklaard	  de	  grotere	  inkomsten	  stroom	  dan	  dat	  er	  uitgegeven	  wordt.	  
Onze	  inkomsten	  genereren	  wij	  uit	  donaties,	  schenkingen	  en	  de	  opbrengst	  van	  evenementen.	  	  
	  
	  

Vrienden	  van	  WOW	  
De	  meest	  structurele	  aard	  van	  doneren	  zijn	  de	  vrienden	  van	  onze	  stichting.	  Zij	  doneren	  
per	   kwartaal	   een	   vrijwilliger	   bedrag	   waar	   mee	  WOW	   de	   stichting	   en	   haar	   projecten	  
steunt.	  	  
De	   cijfers	   van	   onderstaande	   grafiek	   geven	   weer	   hoeveel	   financiële	   steun	   wij	   per	  
kwartaal	  ontvangen	  gebaseerd	  op	  de	  gegevens	  in	  de	  maand	  december.	  Aan	  het	  einde	  
van	  het	  jaar	  2011	  bedraagt	  onze	  financiële	  steun	  €	  659,87	  per	  kwartaal.	  
	  
	  
ANBI	  beschikking	  
Onze	  organisatie	  heeft	  een	  ANBI-‐beschikking	  van	  de	  Belastingdienst	  in	  2011	  verkregen.	  
Dit	  betekent	  dat	  we	  voldoen	  aan	  de	  eisen	  die	  de	  Belastingdienst	  stelt	  aan	  Algemeen	  	  
Nut	  Beogende	  Instellingen.	  giften	  die	  donateurs	  en	  bedrijven	  doen	  zijn	  hierdoor	  fiscaal	  
aftrekbaar.	  Meer	  	  informatie	  hierover	  is	  te	  vinden	  op:	  	  www.anbi.nl	  

€	  255,00	  

	  €	  404,87	  

Totale	  opbrengst	  
	  €	  -‐00	  	  

	  €	  100,00	  	  

	  €	  200,00	  	  

	  €	  300,00	  	  

	  €	  400,00	  	  

	  €	  500,00	  	  

	  €	  600,00	  	  

	  €	  700,00	  	  

Vrienden	  van	  WOW	  per	  kwartaal	  
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Activiteiten	  en	  evenementen	  in	  het	  jaar	  2011	  
Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	  bestaat	  een	  paar	  dagen	  als	  ze	  haar	  eerste	  activiteit	  organiseert.	  In	  2010	  blijft	  het	  niet	  bij	  deze	  ene	  activiteit.	  Een	  kleine	  maand	  later	  
vindt	  het	  1ste	  benefiet	  diner	  in	  Amsterdam	  plaats.	  Het	  succes	  van	  beide	  activiteiten	  leggen	  de	  basis	  voor	  de	  planning	  in	  2012.	  
	  
Bij	  de	  organisatie	  van	  deze	  evenementen	  wordt	  met	  veel	  zorg	  gekeken	  naar	  de	  overheadkosten.	  Wij	  als	  bestuur	  zijn	  kosteloos,	  maar	  
ook	  voor	  de	  inzet	  van	  materialen	  en	  externen	  streven	  wij	  er	  naar	  deze	  kostenpost	  zo	  laag	  mogelijk	  te	  houden.	  Goede	  
samenwerkingen	  en	  donaties	  dragen	  hieraan	  bij.	  
	  
Mei:	  Benefiet	  diner	  Groningen	  
“Een	  muur	  vol	  foto’s	  met	  interessante	  weetjes	  over	  Nepal.	  Tafels	  in	  een	  gezellige	  zaal,	  met	  borden	  vol	  heerlijk	  eten.	  Op	  de	  informatiestand	  
staat	  een	  sfeervol	  verlichte	  boomstam	  vol	  sieraden.	  Hardop	  lachen	  met	  cabaretier	  Jaap	  Mulder	  en	  puur	  vermaak	  bij	  het	  kopen	  van	  artikelen	  
tijdens	  de	  veiling.”	  Bijna	  70	  gasten	  tijdens	  deze	  avond	  vermaak	  levert	  €4.980,20	  op.	  	  
	  
September:	  Liefhebbersdagen	  
“De	  zon	  schijnt,	  de	  koffie	   loopt,	  Nepalese	  foto’s	  sieren	  de	  heg	  en	  Ghanese	  sieraden	  pronken	   in	  onze	  sieradenboom:	  WOW	  is	  klaar	  voor	  de	  
liefhebbersdagen.	  Tussen	  alle	  plantjes	  en	  bloemen	  misschien	  een	  vreemde	  eend	  in	  de	  bijt	  maar	  daardoor	  niet	  minder	  bezocht.”	  
De	  liefhebbersdagen	  is	  een	  weekend	  vol	  planten	  en	  bloemen	  op	  kwekerij	  de	  kleine	  plantage	  in	  het	  hoge	  noorden.	  De	  opbrengst	  van	  de	  koffie	  
en	   de	   thee	   van	   het	   hele	   weekend	   is	   voor	   onze	   stichting	   en	   daarnaast	   verkopen	   wij	   onze	   eigen	   producten:	   sieraden,	   kalanders	   en	  
ansichtkaarten.	  De	  opbrengst	  is	  ruim	  €	  800,00.	  
	  
Mei:	  Zuurdieksterdag	  
“In	  de	  dorpskern	  van	  het	  kleine	  dorpje	  Zuurdijk	  zijn	  de	  voorbereidingen	  in	  volle	  gang:	  er	  wordt	  een	  zebrapad	  uitgerold	  op	  het	  kruispunt	  naar	  
de	  onverharde	  zijweg	  richting	  de	  molen.	  Wij	  hebben	  een	  plekje	  weten	  te	  bemachtigen	  tegenover	  het	  zebrapad.	  Alle	  mensen	  van	  of	  naar	  de	  
molen	  of	  de	  kerk	  passeren	  onze	  stand,	  gevuld	  met	  de	  nieuwe	  collectie	  sieraden	  uit	  Ghana,	  ansichtkaarten	  uit	  Bolivia,	  heerlijke	  zelfgebakken	  
muffins	  en	  brownies	  en	  prachtige	  handgemaakte	  tasjes,	  portemonnees	  en	  meer.	  De	  opbrengst	  is	  ruim	  €200.	  

December:	  oliebollen	  bakken	  
Het	  is	  koud	  in	  Beaxum	  op	  zaterdag	  31	  december,	  maar	  welke	  dag	  leent	  zich	  beter	  voor	  de	  verkoop	  van	  oliebollen	  dan	  oudjaarsdag?	  Het	  en-‐
thousiasme	  is	  groot.	  Over	  de	  oliebollen,	  de	  stichting	  en	  het	  aankomende	  event	  in	  Beaxum:	  de	  high	  tea.	  Binnen	  drie	  uur	  tijd	  zijn	  er	  maar	  liefst	  
350	  oliebollen	  verkocht	  a	  €	  168,45.	   


