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JAARVERSLAG 2014

De Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen is een organisatie die zich
toelegt op de ondersteuning van projecten die het mogelijk maken dat kinderen in
Derde Wereldlanden onderwijs kunnen volgen.
De stichting financiert de bouw van scholen, schoolmeubilair en leermiddelen. Ook
beperkte schoolgezondheidszorg betreffende de scholen die wij ondersteunen, valt
binnen onze kaders.
Met onze stichting willen wij een bijdrage leveren aan één van de millenniumdoelen,
namelijk dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. Op dit moment
gaan er wereldwijd ruim een miljoen kinderen nog niet naar school. In ontwikkelingslanden is het percentage kinderen dat niet naar school gaat 20%. Vaak worden zij thuis
gehouden om mee te helpen in het huishouden of een bijdrage te leveren aan het
gezinsinkomen.
Goed onderwijs, voor jongens en meisjes, is van groot belang voor de bestrijding van
armoede. Het is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid en het geeft de
kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven
toenemen.

Bestuurssamenstelling
Ons bestuur bestaat uit twaalf leden:
Mevrouw I.L. (Inge) Gransbergen-Hafkamp, Vinkeveen, voorzitter
Mevrouw P.W. (Nel) Bouwhuijzen, Vinkeveen, secretaris a.i.
Mevrouw J. (Anneke) Wortel-Lubberts, Vinkeveen, penningmeester
Mevrouw C. (Corrie) van Asselen, Vinkeveen
Mevrouw M. (Marije) Harmsen, De Hoef
Mevrouw M. (Margreet) Kokshoorn, De Hoef
De heer B. (Bas) de Liefde, Mijdrecht
Mevrouw D. (Deborah) Reesink, Waverveen
Mevrouw drs. M.E.T.C.M. (Madelon) van der Stap, Wilnis
Mevrouw E. (Elly) Thuring, Mijdrecht
De heer dr. P.J. (Paul) Veldhuijzen, Wilnis
Mevrouw drs. H.A. (Ria) Waal-Klandermans, Mijdrecht

Ons bestuur is aangevuld met drie nieuwe leden. Dit is in de eerste plaats met de
bedoeling het bestuur te verjongen en omdat een aantal leden van het oude bestuur, na
vele jaren, in de komende tijd hun taak wil neerleggen

De Stichting werkt met partners in:
Ecuador, Guatemala, Kenia, Nepal, Tanzania, Sri Lanka

In 2014 richtten onze activiteiten zich op Ecuador, Kenia, Nepal en Tanzania.

Ecuador
De partner in Ecuador bedankte ons: “Hartelijk dank aan de organisatie
OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen, die dit project mogelijk maakte. De
kleintjes van het Snoepjeshuis brengen nu hun dag door in een mooi, knus en hygiënisch
kinderdagverblijf. De keuken is er helemaal geïnstalleerd, de peuters en kleuters hebben
meubeltjes op maat, er is een grote voorraad didactisch materiaal aangekocht, de
gebouwen zijn zowel binnen als buiten netjes geschilderd. De lijst is heel lang van alles
wat er verwezenlijkt werd in de tijdspanne van één jaar. De ouders en het personeel van
het Snoepjeshuis zijn Ecassef en de Nederlandse sponsors uitermate dankbaar voor dit
prachtige resultaat.”
Het project voor landbouweducatie via de landbouwschool in Pedro Vicente Maldonado
heeft succes, want het voorbeeld aan de lokale bevolking wordt opgevolgd. Zo zijn er
koffieboeren die nu lokale zaden en ecologische mest gebruiken. En lokale zaden doen
het beter in het Ecuadoriaanse klimaat dan de geïmporteerde koffiezaden. Dankzij het
voorlichtingsmateriaal met veel praktische weetjes leren laagopgeleide en ongeschoolde
boeren hoe ecologische mest te gebruiken en hoe te composteren.

Kenia
In 2014 hebben we ditmaal niet meegewerkt aan een project in Wajir, maar is de
fondswerving gestart voor de North Coast Medical Training College in Kilifi aan de
oostkust van Kenia.
De Nederlandse arts Marianne Darwinkel is daar samen met drie Keniase collega’s
gestart met een medisch opleidingsinstituut. Ze kochten grond in Kilifi, schreven
onderwijsplannen en startten met de bouw van de eerste lokalen. Kilifi is een gebied in
Kenia waar gezondheidszorg nauwelijks voorhanden is én grote behoefte is aan onderwijs
en werkgelegenheid.
Na drie jaar van voorbereiding startte in september 2012 de eerste opleiding klinische
geneeskunde met negentien studenten. Inmiddels zijn dat er 196 en naast de opleiding
gezondheidszorg, biedt de school nu ook verpleeg- en verloskunde en voedingsleer.
De instelling is niet alleen gericht op onderwijs. Mensen uit de omgeving kunnen er
terecht voor eerstelijns gezondheidszorg en verloskunde. Ze worden geholpen door
studenten, onder supervisie van docenten. De studenten doen zo praktijkervaring op, en
dragen meteen bij aan verbetering van de gezondheidszorg in het gebied.
De schoolgelden zijn zodanig berekend dat de lopende kosten van de school er van
gedekt kunnen worden. Tegelijkertijd zijn ze zo laag mogelijk om zo toegankelijk
mogelijk te zijn. Voor een aantal zeer gemotiveerde jongeren die met goed resultaat de
middelbare school hebben afgemaakt, zijn deze kosten toch nog te hoog. Hiervoor heeft
de school een beurzensysteem ontwikkeld.
Maar met de groei van het aantal studenten, zijn echter meer klaslokalen noodzakelijk.
Voor bouwprojecten is de school afhankelijk van financiële steun. Wij hebben besloten
een volledig ingericht klaslokaal met computers, te sponsoren.

Nepal
In Nepal is het opknappen van het Dharma Centrum in Tarkegyang (Helambu) afgerond.
De mensen die van dit Centrum gebruik maken zijn heel gelukkig met het grote onderhoud in de vorm van schilderwerk en vervanging van de verrotte houten vloeren, maar
vooral met de zonnepanelen die zorgen voor licht in de duisternis.
De samenwerking met onze counterpart in Nepal, de directeur van Nepal Trust Jeroen
van de Bergh, verloopt heel goed. Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft hij een bezoek
gebracht aan ons bestuur en ons uitgebreid geïnformeerd over het werk van Nepal Trust
in het verre westen van Nepal, met name toegespitst op de regio Humla, het armste
gebied van een heel arm land. Besloten is om in dit moeilijk toegankelijke Himalayagebied een schoolproject te gaan financieren. Dit behelst de renovatie van een school, de
inrichting ervan met schoolmeubilair, toiletten en watervoorziening.

Tanzania
In het verslagjaar is in Churwi, Tanzania, een klaslokaal gerealiseerd. Churwi is een
dorpje dat gelegen is in de heuvels buiten de miljoenenstad Dar es Salaam. Bestuurslid
Nel Bouwhuijzen heeft, uiteraard voor eigen kosten, een werkbezoek gebracht aan
Tanzania en heeft het in aanbouw zijnde klaslokaal bezocht. Het project zag er heel goed
uit, het schoolhoofd en de vertegenwoordigster van de dorpsgemeenschap van Churwi
waren zeer gemotiveerd om met het nieuwe klaslokaal zo optimaal mogelijk onderwijs
te gaan verzorgen. Ook de leerlingen waren erg enthousiast en betrokken. Zij kregen tot
de oplevering van het klaslokaal les onder een boom.
Behalve het project in Churwi werd het door OntwikkelingsSamenwerking gefinancierde
nieuwe schoolgebouw van de ‘Debrabant Secondary School’ bezocht. De school zag er
verzorgd uit: schoon, goed in de verf, opgeruimd, een voorbeeld voor alle scholen in de

regio. Ook het niveau van het onderwijs in de Debrabant School is een voorbeeld voor de
scholen in de regio. Een heel hoog percentage leerlingen slaagt voor de staatsexamens.
Dit alles stemt tot voldoening.

Chazz
Gelukkig hoefden we voor ons fondswervend jazzfestival dit jaar niet naar binnen uit te
wijken, maar konden we weer genieten van de muziek in de prachtige tuin van Boerderij
Stroomzicht in De Hoef. Wethouder Erica Spil opende het festival. Rob Vreeken zorgde
net als in 2013 voor de presentatie.
Men genoot van de optredens, onder begeleiding van vele muzikanten, van Ginger, Lils
Mackintosh, Colette Wickenhagen en de boogiewoogie pianiste Anke Angel.
Lils Mackintosh gaf, met pianobegeleiding van Clous van Mechelen, ook nog een zang
masterclass.
En natuurlijk gingen de voetjes weer van de vloer onder aansporing van The
Savoydancers.
Foto’s van Chazz 2014 kunt u zien op de website www.chazz.nl en tevens kunt u dan ook
kaartjes reserveren voor Chazz 2015 op zaterdag 27 juni.

Millenniumdoelen
In 2000 stelden de Verenigde Naties doelen om extreme armoede en honger uit te
bannen, de gezondheidszorg te verbeteren en een duurzaam leefmilieu te bevorderen.
Heel ambitieus werd als streefdatum 2015 genoemd.
De Ronde Venen is millenniumgemeente en heeft initiatieven om de acht millenniumdoelen te halen ondersteund en voor het voetlicht gebracht. Bij de duurzaamheidsmarkt
en de basischoolactiviteit ‘Wandelen voor Water’ was de millenniumstuurgroep aanwezig.
In Abcoude is de Brugstraat tot Fairtradestraat uitgeroepen. De Fairtrade Fietstocht is
voor de tweede keer gereden. Wat betreft het doel ‘Alle kinderen naar school’ is

wereldwijd flinke vooruitgang geboekt. Nu bezoekt 90 % van de kinderen basisonderwijs.
Maar aan de kwaliteit van het onderwijs valt nog veel te verbeteren. En het aantal
dropouts moet worden teruggebracht.
Omdat er nog veel te doen valt aan armoedebestrijding worden door de Verenigde Naties
nieuwe doelen geformuleerd onder de titel Sustainable Developmental Goals. Daarbij
richten de VN zich op jongeren, die ze Millennials noemen. In de loop van 2015 worden
de 17 Sustainable Developmental Goals bekend gemaakt.

Financieel overzicht
Bijgaand vindt u de jaarrekening 2014, die door de registeraccountant Piet van der Neut
is gecontroleerd. Hij heeft om niet een accountantsverklaring verstrekt.

Wij danken alle donateurs, de gemeente De Ronde Venen en De Wilde Ganzen voor de
steun aan onze projecten.
Door hun bijdragen kunnen wij ons werk voortzetten en dat is in deze tijd van
afnemende belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking erg belangrijk.

Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54
3645 ZK Vinkeveen
Email: sosderondevenen@gmail.com
Banknummer: NL23ABNA045.91.18.994
t.n.v Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Voor meer informatie over de stichting kunt u terecht op onze website:
www.sosderondevenen.nl.
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Toelichting:
project Tanzanial klaslokaal Churwi Primary School, in samenwerkingmet Wilde Ganzen
project:Í anzanial bewegingsapparaatvoor Centrum Gehandicapte Kinderen
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Bestuursverklarino
Dezejaanekeningover2014is vastgesteld
in de
bestuursvergadering
van2 aprll2015en ten bewijze
daarvanondertekend
doorde voozitteren de penningmeester.

Accountantsverklaring
Bovenvermeldejaarrekeningvan 2014 is door mij gecontroleerd
en akkoord bevonden.Deze controle omvat tevens de besteding
in het buitenlandvan de projectmatigbetaalde bedragen.

l.Gransbergen-HaÍkamp
(voorzitter)
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