
Muiderberg, 9 maart 2017 

  

 
Algemene Leden Vergadering  
 

Woensdag 1 maart 2017 om 20:15 uur in het Exposarium,   

Pr. Irenestraat 3, Muiden 

Agenda:  

1. Opening 

2. Mededelingen /ingekomen stukken 

3. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 24 februari 2016 *) 

4. Jaarverslag 2016 secretaris *) 

5. Jaarverslag 2016 penningmeester *) 

6. Verslag Kascommissie  

7. Samenstelling kascommissie 2017 

8. Begroting 2017 en vaststelling contributie *) 

9. Samenstelling bestuur **) 

 

Pauze  

 

10. Plannen voor komend jaar 

11. De projecten (De contactpersonen geven toelichting op de projecten) 

12. Rondvraag en sluiting 

 

*)  De stukken bij deze vergadering zijn een week voor de vergadering 

beschikbaar via de website www.vomm.nl en zullen op verzoek op papier 

beschikbaar gesteld worden. 

**) Yvonne Vriend (penningmeester) treedt Het penningmeesterschap wordt 

in 2017 overgenomen door Henry Deuling. Hij fungeerde afgelopen half 

jaar als interim penningmeester. Wij dragen hem nu voor als bestuurslid. 

 

Verder willen we Swantje Tieken en Trudi van Dorssen voordragen om toe 

te treden tot het bestuur. Zij draaien al heel lang mee als actief VOMM-lid. 

Het bestuur zal dan bestaan uit: Luuk Donders, vz, Liesbeth van Diest, secr, 

Henry Deuling, penningmeester, Trudi van Dorssen, lid-projectleider, 

Swantje Tieken, lid-acties.

 

  

http://www.vomm.nl/


 

Agenda punt 3  Notulen Algemene ledenvergadering 24-02-2016 

Aanwezig: Harry Mock, Jan Maat, Swantje Tieken, Gerarda Holzhaus, Dick 

Marjot, Leen de Wilde, Corry de Wilde, Gré Dam, Nel de Wit, Tilly 

Krot, Olga Troelstra, Ali Kroonenberg, Rein Kroonenberg, Lex Maat, 

Trudi van Dorssen, Jens Duyts, Bea Van Rossum-Willems, Marco 

Greve, Luuk Donders, Liesbeth van Diest. 

Afgemeld: E. de Dunnen, Ans Portengen, Jacques de Boer, Damaris Beems, 

Yvonne Vriend, Anja Runderkamp, Cor van de Bosch. 

Locatie:  De Rijver Muiderberg    

Notulen:  Liesbeth van Diest

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Hij staat stil bij het overlijden van twee indirect betrokkenen van de 

VOMM. 

 

2. Mededelingen  

Er zijn berichten van de verhindering (zie afmeldingen) 

 

3. Notulen ALV 2015 

Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd of de VOMM is 

aangesloten bij de ANB?  

Ja, slechts één persoon maakt hier tot nu toe gebruik van. Enkele 

personen hebben interesse getoond en zullen dit na de vergadering 

melden. 

 

4. Jaarverslag Secretaris 

Vragen naar aanleiding van het verslag: 

- Wat zijn niet betalende leden? Er zijn leden die ondanks 

betalingsherinneringen niet betalen.  

- Is het mogelijk dat de documentaire ‘De man die de wereld wilde 

veranderen’ over Peter Westerveld aan de leden wordt getoond? We 

zullen trachten dit te verwezenlijken.  

N.a.v. deze documentaire: Is er contact met de Universiteit van 

Wageningen? De VOMM onderhoud geen contact met deze universiteit, 

maar de Westerveld Foundation wel. 

- De VOMM is geen rampenfonds, de aardbeving in Nepal heeft echter 

een VOMM project ernstig getroffen. Dit heeft ons doen besluiten tot deze 

flyer-actie over te gaan. Het heeft uiteindelijk ruim € 3.000 opgeleverd. 

 

5. Jaarverslag Penningmeester 

Onze penningmeester is door ziekte verhinderd.  

De voorzitter neemt waar. In de toelichting op de jaarrekening wordt een 

duidelijk beeld weer gegeven van de financiële situatie. 



 

Onverwacht ontving de VOMM van Stichting Helder Gooise Meren 

(voorheen Piramide)  

€ 4.000,- om te verdelen over de vier projecten. 

In de Muidense en Muiderbergse protestantse kerken is gecollecteerd ten 

bate van de VOMM. Wij hebben een aardig bedrag mogen ontvangen.  

Braderieën leveren weinig donaties op, maar wel weer een paar nieuwe 

leden. 

Wandelen voor Water door leerlingen van drie basisscholen is telkens zeer 

succesvol.  

De ING rekening is definitief opgezegd. 

 

6. Verslag Kascommissie en samestelling kascommissie 2016  

Nel de Wit en Jens Duyts hebben 16-2 de kas bij de waarnemend 

penningmeester thuis gecontroleerd: de boekhouding werd met de 

bankafschriften vergeleken, begin en eindstand, de ledenlijst en de grote 

uitgaven. Er is in 2015 aanzienlijk meer binnengekomen dan begroot.  

Samenstelling kascommissie2016:  Jens Duyts en Dick Marjot. 

 

7. Begroting en vaststelling contributie 

De begroting wordt ongewijzigd aangenomen. De penningmeester wordt 

gevraagd meer aandacht te schenken aan de ANBI-status. De contributie 

blijft gelijk: minimaal € 10,-.  

 

8. Samenstelling bestuur   

De taken van de penningmeester worden tijdelijk waargenomen door de 

voorzitter, Er is een tijdelijke opvolger op het oog, maar deze heeft nog 

niet toegezegd. Voor de rest blijft het bestuur ongewijzigd. 

 

9. Fusie Gooise Meren: 

Enkele organisaties zoals de VOMM die ons bekend zijn: 

Stichting Poolse weeskinderen,  Isieu Kane Zuid-Afrika, Voor Peru bestaat er 

een organisatie, maar daar is de naam niet van bekend. Ook de Lions en 

de Rotaryclub doen veel voor diverse projecten. 

De VOMM is voornemens onderzoek te doen of er samengewerkt kan 

worden. Het zou in elk geval heel mooi zijn Know How uit te wisselen en 

ervaringen te delen. 

 

10. De Projecten: 

P.R. is een bijzonder project. De hier aanwezige gebroeders Maat, Jan en 

Lex, worden  bedankt voor het werk wat ze doen voor de VOMM: Het 

supersnel in elkaar draaien van de huis aan huis Flyer voor Namjung 

bijvoorbeeld, en de telkens weer prachtig vormgegeven VOMM krant die 

2x per jaar verschijnt. 

 

Kenia: Marco Greve houdt een presentatie over het WCT (Westerveld 

Conservation Trust). Na het overlijden van Peter hebben de zoon, 

woonachtig in Nairobi, en de dochter van Peter het project, de Contour 



 

Tranche methode, geadopteerd. Marco onderhoudt contact met hen en 

houdt de VOMM op de hoogte. 

De methode is nog steeds zeer succesvol. Op de foto’s is te zien dat er 

veel gebrek is aan water, maar dat er veel groen ontstaat waar de 

tranches gegraven zijn. Op een kaart is te zien in welk gebied de methode 

toegepast wordt.  

De opbrengst van de Wandelen voor Water actie 2016 zal VOMM 

doneren aan dit project. 

 

Guatemala: Jacques is vanavond niet aanwezig. Dit jaar verdient dit 

project extra aandacht. De situatie is daar is door droogte en door 

politieke wantoestanden allesbehalve rooskleurig. 

 

Nepal Namjung: Trudi toont foto’s van het project. Van de boekenkasten 

die mede door de VOMM gefinancierd zijn. Er is gezorgd voor goed 

sanitair.  

Er is vanuit de omgeving de vraag gekomen inkomsten meer te verdelen. 

De vrouwen zijn met elkaar verantwoordelijk voor de verdeling. Dit gebeurt 

op transparante wijze. De raad komt bijeen op het dorpsplein. Ambities zijn 

micro kredieten, medische post moderniseren, vaker bezoek van een 

verpleegkundige, ook kinderen van de midden en lage kasten onderwijs 

laten krijgen. 

Van de grote landelijke acties na de aardbeving in Nepal zien de 

inwoners van Numjung niets. Grote vraag is waar dit blijft.  

Het geld wat binnen gekomen is na de huis aan huis flyer actie 

Muiden/Muiderberg is o.a. besteed aan golfplaten om daken te maken 

van tijdelijke woningen en de aanschaf van een tractor. Trudi vertoont 

een filmpje van Krishna, haar contactpersoon daar: De VOMM wordt zeer 

bedankt voor de hulp. Het filmpje is gestuurd door een vriend van Jan 

Maat, Berend Jan, die daar een half jaar verblijft.   

 

Safe Spaces: Contactpersoon Damaris is niet aanwezig op de 

vergadering. Veel van de huidige aanwezige leden hebben de 

presentatie van Peninah meegemaakt. Sedertdien is Peninah ernstig ziek 

geworden en is nu herstellende. Toch draait het project gewoon door. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Is het zinvol om nu de kabelkrant niet meer bestaat de VOMM te 

presenteren via Gooi tv. Voorheen op de plek van de kabelkrant. Lex 

Maat biedt aan dit te onderzoeken en zal als contactpersoon optreden. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng 

en sluit de vergadering. 

 

  



 

Agendapunt 4   Secretarieel verslag 2016 
 

1. Ledental VOMM: De VOMM telt 233 Leden.  

 

2. Nieuw VOMM-project in Mali. Geïntroduceerd door Jan Maat. Na een 

presentatie van de secretaris van Rondom Baba heeft het bestuur 

besloten dit project te steunen. 

 

3. Volgens Aqua For All, een stichting die de landelijke Wandelen voor Water 

dag organiseert, zouden scholen in de war kunnen raken omdat de 

sponsorloop die wij organiseren met de basisscholen ook zo heet. Dat leek 

ons onwaarschijnlijk omdat wij al dertig jaar deze sponsorloop in 

samenwerking met de scholen doen. 

 

4. Het penningmeesterschap wordt in 2017 overgenomen door Henry 

Deuling. Hij fungeerde afgelopen half jaar als interim penningmeester. Wij 

dragen hem nu voor als bestuurslid. 

 

5. Presentaties 

a. Tweede helft ALV 24-02-2016 

i. Nepal door bestuursleden van Namasté Projects 

ii. Kenia Imbirikani door Marco Greve van de Westerveld 

Foundation 

b. 16 november Stadscafé Gieling 

i. Nepal door Berend Jan Kroese, vrijwilliger in Namjung 

ii. Mali door Ingrid Janszen, bestuurslid van Rondom Baba 

 

6. Verdere verkenningen met Naarden/Bussum binnen Gooise Meren 

a. De voorzitter heeft een Meet and Matchdiner van de vereniging 

Maatschappelijk Ondernemen Gooise Meren bezocht om te 

onderzoeken of er organisaties zijn als de onze binnen onze nieuwe 

gemeente. 

b. Er zijn gesprekken met enkele raadsleden geweest en met andere 

organisaties. 

 

7. Public Relations 

a. 2x is er een VOMM-krant verschenen: in juni en november. 

b. 3x een VOMM-kraam aanwezig bij een lokaal evenement. 

i. Braderie 7 juli in Muiderberg 

ii. Swing op de Brink (zorgpoppetjes) 

iii. Kerstfair op de Brink (wishing bells) 

c. Door een schenking van de RABO-bank werden wij in de 

gelegenheid gesteld meer aan onze naamsbekendheid te doen. 

Polo’s, veiligheidshesjes voor Wandelen voor Water en Jacks; 

postpapier en foldermateriaal werden aangeschaft. 



 

Wij zijn de RABO bank zeer erkentelijk voor deze schenking 

 

8. Financiën (zie jaarverslag financiën) 

a. De VOMM kent leden, die al drie jaar geen contributie betaald 

hebben. Door aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement zullen 

deze leden in de toekomst verwijderd worden van de ledenlijst. Dit 

voorstel zal in de ALV van 2018 aan de leden worden voorgelegd.  

b. Subsidie van stichting Helder Gooise Meren verslavingsvoorlichting  

(€ 5.000) 

 

9. Nieuws uit de projecten 

a. Kenia Safe Spaces: Peninah was vrij ernstig ziek, het project draaide 

normaal door (=continuïteit). Er zijn diverse kinderen naar bijzondere 

scholen kunnen gaan door diverse donaties 

b. Kenia Imbirikani: (is project heeft nog onvoldoende financiën om te 

kunnen starten) Marco Greve gaf op de ALV voorlichting over dit 

project. 

c. Guatemala: Pieters’ echtgenote is plotseling overleden. Hijzelf is 

inmiddels 65+, het project gaat in gewijzigde vorm verder. Meer 

scholing in dorpen dan op zijn boerderij. Ontvolking door trek naar 

de stad door jongeren is verontrustend doordat ouderen niet of 

minder verzorgd kunnen worden en doordat bedrijfjes niet 

doorgezet worden waardoor er minder inkomsten zijn. 

d. Nepal: herstel gaat héél langzaam. Berend Jan Kroese, vriend van 

Jan Maat, heeft er ½ jaar als vrijwilliger gewerkt. Hij deed verslag op 

de infoavond 16-11-16 

e. Mali: nieuw project, wij hebben een cursus voor (jong)volwassenen 

medegefinancierd: stoelen maken. 

 

  



 

Agendapunt 5   Toelichting op de Jaarrekening 2016 

Vooraf 

Ten tijde van de ALV in 2016 hadden we wel een nieuwe penningmeester op 

het oog. Maar hij had nog niet toegezegd. Dus kon hij ook niet officieel 

worden benoemd. Kortom Henry Deuling trad uiteindelijk een maand na de 

ALV toe als penningmeester ad interim. 

Wij willen hem nu voordragen als bestuurslid met als functie penningmeester. 

Inkomsten  

De boekingen in 2016 contributie en donaties’ zijn (€ 719) hoger uitgevallen 

dan begroot. 

Dit jaar zijn enkele mensen ANBI-donateur geworden. 

Naast contributies en donaties hebben we een gift van € 5.000,- gekregen 

van de stichting Helder Gooise Meren.  

Wandelen voor Water  was dit jaar goed voor € 5.071,64; na aftek van de 

kosten konden we uiteindelijk € 4.609,68 overmaken aan de Westerveld 

Foundation. 

Op de Zomerbraderie, Swing op de Brink en de Kerstfair is € 337,67 

opgehaald. Uitgaven 

Naast de gebruikelijke overheadkosten, die we zeer laag hebben weten te 

houden, zijn ook de druk-en bezorgkosten laag. Het bestuur en enkele 

vrijwilligers hebben de uitnodigingen voor de ALV, de krant (1x), de nota’s en 

de herinneringen zelf rondgebracht. Daarnaast maken we gebruik van 

emailadressen voor het verzenden van de nota’s en de uitnodiging voor de 

jaarvergadering. 

We hebben een nieuw project (Mali) geadopteerd en daarmee de post 

‘reserve project’ volledig opgebruikt. 

De kosten ‘website’ wordt door de webbeheerder betaald en hij ziet dat als 

zijn contributie. Datzelfde geldt voor de vormgever van de VOMM-krant. 

Door een toezegging van het Coöperatief Fonds van de Rabobank hebben 

we dit jaar promotiemateriaal gekocht (postpapier, polo’s, veiligheidshesje 

(t.b.v. Wandelen voor Water) en jacks aangeschaft. Het fonds heeft dit 

gefinancierd. De vergoedingen zijn in 2017 ontvangen.  

De financiële situatie 

De saldi van de bank en de kas samen zijn ultimo 2016 nagenoeg met € 1.000 

afgenomen. Had de betaling van het Coöperatief Fonds van de Rabo voor 

31 december plaatsgevonden dan was er een toename van € 1.000, 

Van de bezittingen was nauwelijks sprake: beamer, scherm en banners. Daar 

is nu kleding, postpapier en postzegels aan toegevoegd.  

Tot slot 

Wij zijn de stichting Helder Gooise Meren, het Coöperatief Fonds Rabobank, 

webmaster, en vormgever VOMM-krant  zeer erkentelijk voor hun 

belangeloze bijdrage.      

2017-01-16, luuk donders 



 

  

BATEN

Categorie  Werkelijk 2016  Begroot 2016 

 Werkelijk 

2015  Begroot 2017 Categorie

 Werkelijk 

2016 

 Begroot 

2016 

 Werkelijk 

2015 

 Begroot 

2017 

Secretariaatskosten 142,99€           100,00€         34,99€           150,00€           Contribut ies/Donaties personen4.219,00€      3.500,00€    3.535,04€    4.000,00€   

Jaarvergadering -€                 50,00€           30,00€           50,00€             Donatie Instanties 5.000,00€      2.000,00€    4.000,00€    4.000,00€   

Bankkosten 127,65€           200,00€         304,56€         135,00€           Bijdrage Gem.Muiden/G.M. 2.000,00€    -€              -

Promotiemateriaal 1.357,37€        -€               -€               - Braderieën, kerkcollectes 337,67€         500,00€        1.407,28€    750,00€       

Website ? 30,00€           29,04€           30,00€             Wandelen v,Water 5.071,64€      3.500,00€    5.041,45€    5.000,00€   

Krant en bezorging 1.212,40€        1.200,00€     568,70€         1.500,00€        Actie Nepal aardbeving -€                500,00€        3.350,00€    100,00€       

Kosten akt iviteiten 599,20€           500,00€         827,73€         500,00€           Safe Spaces -€                -€              140,00€       100,00€       

Kenia Imbirikani 4.609,68€        3.500,00€     6.253,97€     5.000,00€        Rente 31,43€            50,00€          53,32€         25,00€         

Quetzenalgo Guatemala 2.500,00€        2.500,00€     1.187,25€     2.000,00€        Donatie Cooperatief Fonds RABO 1.900,00€   

Nepal Namjung 2.000,00€        2.000,00€     4.674,75€     2.000,00€        

Kenia Safe Spaces 2.058,62€        2.000,00€     3.145,00€     2.000,00€        

Reserve project(Mali Here Bugu) 1.000,00€        1.000,00€     -€               2.000,00€        

Voordelig / Nadelig saldo -948,17€          -1.030,00€    471,10€         510,00€           

totaal kosten 14.659,74€     12.050,00€   17.527,09€   15.875,00€      14.659,74€    12.050,00€  17.527,09€  ######

Bezittingen 31-12-2016 Financiele situatie

per ultimo 2013 2014 2015 2016
Beamer  €            1,00 Rabo rekening courant  €        127,40  €   2.100,68  €   3.804,21 515,94€         
Scherm  €            1,00 Rabo spaarrekening  €     5.608,52  €   4.084,94  €   5.121,02 7.152,45€      
Banieren  €            1,00 ING zakelijk  €     1.450,31  €       118,81  €               -   -€              

Kleding (polo's, jacks, veiligheidshesjes)  €        850,00 ING spaar  €     1.911,14  €   1.933,65  €               -   -€              
Postzegels (76)  €          55,48 Kas  €           55,95  €       259,02  €      130,40 439,07€         
Postpapier  €        200,00  €     9.153,32  €   8.497,10  €   9.055,63 8.107,46€      

KOSTEN  



Agendapunt 8        Toelichting op de Begroting 2017 

 

Contributievoorstel 
We stellen de ALV voor het contributie bedrag wederom vast te stellen op 

minimaal € 10,- 

Inkomsten  
De belangrijkste inkomsten zijn drieledig: 

1. De contributie 

We proberen direct na de jaarvergadering de contributienota’s te 

verzenden, daarmee hopen we dat de leden sneller de contributie 

overmaken. 

2. Donaties 

Ondanks publicatie op onze website en actieve promotie op de 

braderie zijn er maar enkele ANBI-overeenkomsten afgesloten. Jammer 

want deze donatie levert voor de donateur een belastingkorting op. 

3. De actie Wandelen voor Water 

De voorbereidingen zijn inmiddels getroffen en we hopen op een net 

zo grote inbreng als de afgelopen jaren; zo’n € 5.000,-. 

4. Sponsoring  

Er zijn geen sponsorovereenkomsten voor de lange termijn. Het bestuur 

wil hier voor de komende jaren meer bestendigheid in creëren.   

Uitgaven 
Alle projecten, op Kenia Imbirkani na, zijn begroot op € 2.000 per project. Dit 

kan alleen als we weer een sponsor voor minimaal € 4.000 weten te vinden, 

anders zullen de bedragen aan projecten gehalveerd worden. 

De financiële situatie 
De reserve die we minimaal willen aanhouden is € 5.000. Een grotere reserve is 

overbodig. Uit de begroting blijkt ook dat we dit aan het afbouwen zijn. 

Bezittingen  
De huidige bezitten, aangeschaft in 2010 behouden de waarden  van € 1,-.  

De nieuwe kleding krijgt een afschrijftermijn van 5 jaar.  

Daarnaast zijn er kantoorartikelen, enveloppen, printerinkt en postzegels. 

 

        2017-01-23, luuk donders 

 

 

  



 

Agendapunt 11 verslagen projecten 

Nepal - Namjung 
Amsterdam, 13 februari 2017  

Geacht bestuur,  

Dankzij uw gift van € 2.000 kunnen er in de Nepalese dorpen Duwakot en 

Karaini middelen worden ingezet om met name voor de vrouwen door 

middel van kleine investeringen in de landbouw en veeteelt de 

levensstandaard te verhogen.  

Hieronder wordt het verloop van de projecten en de besteding van de gift 

weergegeven.  

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van Namaste Projects,  

Luuk Lusink, penningmeester Peter Ojeman, secretaris  

 

Namaste Projects  

 

Projecten in Duwakot en Karaini, Nepal  

Naar aanleiding van het bezoek van Trudy van Dorssen aan de dorpen 

Duwakot en Karaini een paar jaar geleden rees de vraag wat er voor deze 

dorpen gedaan zou kunnen worden. Het bestuur van Namaste Projects heeft 

contact opgenomen met de beheerder van ons kinderhuis en tevens 

beheerder van onze projecten, Krishna Shresta. Krishna heeft overlegd met 

de moedergroepen van beide dorpen. Daaruit kwam naar voren dat men 

graag steun wilde hebben bij kleine investeringen door middel van 

microkredieten. De toedeling van de gelden geschiedt in twee tranches.  

 

Microkredieten  

De eerste tranche van € 500 per dorp wordt beheerd door de 

moedergroepen in de desbetreffende dorpen betsaande uit 41 moeders uit 

Duwakot en 30 uit Karaini. Vijf a zes vrouwen kunnen gebruik maken van het 

microkrediet voor aankoop geiten, kippen, of koeien. De terugbetaling 

geschiedt, afhankelijk van het soort investering, van 6 maanden tot anderhalf 

jaar tegen een rente van 10%. Ter vergelijking de bankrente in Nepal is 

momenteel ca. 20 % en bij een onderlinge lening (tussen dorpsgenoten) ca. 

30%. Na terugbetaling van het krediet plus rente kunnen weer andere 

vrouwen hiervan gebruik maken. De leenovereenkomst betreffende het 

krediet wordt vastgelegd in een register en wordt bijgehouden door de 

vrouwengroep.  

De tweede tranche , eveneens € 500 per moedergroep van elk dorp, wordt in 

april 2017 besteed aan de inkoop van zaden en de huur van lapjes grond. De 

kosten van de grondhuur van ca. 1000 m2 bedragen 10.000 Nepalese 

Roepies (ca. 80 euro) per groeiseizoen. De oogst wordt verkocht op de lokale 

markt en de opbrengst komt ten gunste van de gehele moedergroep. De 

zaden worden daarom niet door de individuele moeder ingekocht, maar 

collectief. Alle moeders nemen deel aan de bewerking van het land en het 

binnenhalen van de oogst. Na overhandiging van de tweede tranche 

ongeveer eind april zal Namaste Projects een fotoverslag van de 

ondernomen activiteiten in de beide dorpen naar u toesturen.   



 

Mali – Here Bugu 
 

Aanleiding  

Toen jullie in mei van dit jaar besloten om Stichting Rondom Baba geld te 

schenken, was snel duidelijk dat wij jullie geld wilde inzetten voor onderwijs en 

opleiding van kinderen en volwassenen. Het belangrijkste antwoord op de 

armoede en de daarmee samenhangende dreiging van terreur.  

Het is een vakopleiding geworden gedurende de vakantieperiode (juli-

september). Een project voor vakonderwijs op Here Bugu voor 22 jongens 

(van onze school en uit de omgeving). Het betreft het lassen en bedraden 

(vlechten) met duurzaam paracord draad van de hier veelgebruikte stoelen/ 

2-persoonbanken. Met de verwachting dat zij na deze opleiding in een van 

de vele bedrijfjes die hier zijn of bij mensen thuis de stoelen kunnen repareren. 

De werkplaats is aanwezig op Here Bugu. Samen met de € 1000 die we van 

jullie mochten ontvangen, hebben we het project, dankzij een gift van 

dezelfde omvang van Stichting Faranfare, kunnen financieren.  

 

Resultaat  

Gedurende de zomervakantie van 2016 hebben 22 jongeren in de leeftijd 

van 12 tot 16 jaar onder leiding van een ervaren stoelenmatter en lasser het 

vak geleerd van stoelenmatten. Van de 22 jongens hebben er 12 leren lassen 

en hebben ze allemaal leren weven/vlechten. Van die 22 jongens gaat een 

aantal naar school en was dit een zomervakopleiding, de anderen gaan niet 

naar school en zijn analfabeet. Vijf jongens zijn aan de slag gekomen en 

hebben hun eigen basisspullen kunnen kopen. Eén van onze goede 

medewerkers die de cursus mocht volgen zag in stoelenvlechten een betere 

toekomst en is vertrokken. Ook dit ervaren wij als positief, tenslotte is hij op 

deze wijze de vicieuze cirkel van extreme armoede uitgekomen en draagt 

datgene wat hij in onze gemeenschap geleerd heeft nu uit in zijn eigen 

werkomgeving.  

Alle deelnemende jongeren komen uit de onderste laag van de 

samenleving. Voor de opleiding konden zij terecht op Here Bugu, waar een 

werkplaats, lasapparatuur, elektriciteit, toiletten en voeding aanwezig is. Door 

ze op Here Bugu te ontvangen maakten zij, voor zover ze niet al op de school 

zitten, ook kennis met de wijze waarop we met elkaar samenwerken, 

communiceren en verantwoordelijkheid nemen.  

In totaal zijn er 40 stoelen gemaakt (meer dan financieel eigenlijk kon, 

waardoor een bijdrage aan Here Bugu er bij in is geschoten voor onvoorziene 

en bijkomende uitgaven).  

De combinatie van dagopening, oefeningen in samenwerken, hygiëne , 

moraliteit en het stoelenmaken plus elke dag samen eten was dé succes 

formule. Daarin waren ook de leraren leerlingen. Dankzij deze werkervaring 

hebben zij niet alleen Here Bugu 40 stoelen geleverd, maar ook kennis kunnen 

maken met de cultuur op Here Bugu.  

Sommige ouders hebben Baba gebeld of we ook konden helpen met de 

eerste investering (materiaal en gereedschap kopen). Dit heeft Baba niet 

gedaan. De jongens wilden er allemaal ook één mee naar huis nemen. Ook 

dit heeft Baba niet gedaan. Tenslotte waren deze bedragen niet begroot 

c.q. gereserveerd.  

Vijf jongens zijn aan de slag gekomen en hebben hun eigen basisspullen 

kunnen kopen.  



 

Alle jongens waren verdrietig toen het over was en zijn nog 5 dagen blijven 

rondhangen. Daarbij kregen we heel veel positieve reacties uit de omgeving. 

Er is al een wachtlijst voor de volgende cursus. Mocht die gelegenheid zich 

gaan voordoen, dan nemen we de leereffecten van deze zomercursus mee.  

 

Verantwoording financieel  

Verantwoording: Omdat er meer stoelen zijn gemaakt dan geraamd (40 in 

plaats van 20), is de inkoop van materialen hoger uitgevallen. Dit is vooral ten 

koste gegaan van de reguliere en onvoorziene kosten van Here Bugu 

(huisvesting, elektra, water, begeleiding, gebruik speelmaterialen, medicijnen 

etc.) 

Raming en verantwoording € 2000,- ( aangevuld met gift van ander fonds) 

Materiaal:  

ijzer, lasbroden, diesel voor lasgenerator 

begroot  resultaat 

 €    575,00  40 stoel:  €    1.030,00  

vergoeding 3 vakkrachten/opleiders, 32 dag  €    440,00    €        440,00  

1 maaltijd per dag, 19 personen, 32 dagen   €    465,00  25 pers:  €        425,00  

transport materiaal en personen   €    110,00    €        105,00  

onvoorzien: (10%)  €    153,00    €                 -    

Onkosten Here Bugu   €    257,00    €                 -    

Totaal   € 2.000,00    €    2.000,00  

 
Nieuw plan volgende zomervakantie 2017  

Het succes van dit project heeft ons ertoe gebracht om het project volgend 

jaar in de zomervakantie te herhalen. Dan een groep van jongens én meisjes. 

Maar ook waarbij we geld reserveren om de deelnemers in de gelegenheid 

te stellen om enig materiaal in te kopen als ‘startkapitaal’. Lassen kan 

eventueel op Here Bugu. Naast de stoelen gaan we dan ook manden en 

tassen laten maken die dan ook verkocht zullen worden aan de opgeleide 

leerlingen voor een vriendenprijs met het eerste verdiende loon! Wij gaan 

kijken wat er volgend jaar mogelijk is. Geschatte kosten voor 30 tot 35 

kinderen, jongens en meisjes is € 4000 (€ 115 per kind). En dan een opleiding in 

stoelen matten, tassen en manden vlechten plus algemene vorming. 

Gedurende 3 maanden in de zomervakantie met 5 leraren.  

 

Tot slot  

Rest ons om jullie hartelijk te bedanken voor jullie bijdrage. Zonder jullie 

hadden wij deze jongeren niet zo’n zomervakantie kunnen geven. Een 

zomervakantie met afleiding, plezier, eten, spel én opleiding. Ik denk dat we 

namens alle jongeren spreken als we zeggen: ontzettend bedankt voor deze 

leuke vakantie.  

 

Met vriendelijke groet  

 

Ingrid Janszen Secretaris Stichting Rondom Baba 
 

 

  



 

Guatemala - Quetzaltenago 
 

 
                                                          6ª. Calle 15-48, zona 1 

Quetzaltenango 

 Guatemala,  

 + (502) 57 04 51 56 

    

                                                                                  Quetzaltenango, februari 2017 

 

Scholing en produktie t.b.v. de diversificatie van de landbouwproduktie. 

 

Inleiding. 

Op 21 december 2016 heeft CAPAZ A.C. een donatie van 2.500,00 Euro van 

de VOMM mogen ontvangen. Met dit bedrag zijn 20 families (vrouwen) in 

omringende gemeenten van Quetzaltenango ondersteund middels een 

scholings-, produktie-, vlees verwerkings- en comercializeringsproject. Deze 

families waren ook het slachtoffer van de droogte die Guatemala afgelopen 

jaren heeft getroffen (zie ook pyramideproject). 

 

Doelgroep en ligging van het project. 

De directe doelgroep bestaat uit 20 vrouwen ofwel 20 families, 100 personen 

(de gemiddelde gezinsgrootte in Guatemala is 5). Zij zijn “indígena” en 

“boerin” en leven in armoede of in extreme armoede in een aantal 

gehuchten of kleine gemeenschappen (Nueva Concepción, Chancinel en 

Margaritas, gemeente San Juan Ostuncalco, Tojalic, Tojmech en San Martin 

Centro, gemeente San Martin en Progreso, Cachaj, Chuisuc en Pachaj, 

gemeente Cantel, departament Quetzaltenango). Deze 3 gemeenten liggen 

op 15 – 25 kms. van de departamentale hoofdstad Quetzaltenango. Uit 

iedere genoemde gemeenschap, in totaal 10, zijn 2 vrouwen/families 

geselecteerd.  

De indirecte doelgroep zijn de overige families van de 10 genoemde 

gemeenschappen, waarvan verwacht wordt dat ze op de een of andere 

manier beinvloed zullen worden door dit project en toegepaste  werkwijze.  

 

Korte beschrijving van het uitgevoerde project. 

CAPAZ A.C. – het team - is van mening dat een van de structurele problemen 

in Guatemala “de monocultuur” - de produktie van één produkt, m.n. mais – 

is. De droogte heeft dit probleem nog eens dramatisch blootgelegd..  

Het werk van CAPAZ is gericht op scholing, ons inziens een van de 

belangrijkste wegen naar ontwikkeling. In concreto, minder kwetsbaarheid, 

minder afhankelijkheid, meer diversificatie van de landbouw, meer 

voedselzekerheid, meer duurzame groei. 

Gezien de korte periode om het project uit te voeren, is gekozen om opnieuw 

slachtoffers van de droogte van 2 jaar geleden te ondersteunen. 

Voor dit project zijn in totaal 20 vrouwen (families) geselecteerd uit 10 

voornoemde gemeenschappen uit de gemeenten San Juan Ostuncalco, 

San Martin Sacatepequez en Cantel. 



 

Ook met deze geselecteerde families is een veeteeltproject(je) begonnen. 

Met mestvarkens, dieren die geproduceerd worden op de boerderij van 

CAPAZ, met de zekerheid over die dieren te kunnen beschikken. Eind 

december zijn de eerste 10 biggen in de 10 gemeenschappen aan 10 

vrouwen overhandigd, eind januari de laatste 10. De spreiding is, om 

onderlinge concurrentie te voorkomen en iedereen de kans te bieden het 

vlees in de eigen gemeenschap te verkopen. Een voordeel  is dat de tweede 

groep het vlees kan verkopen rond de Paasdagen. 

De gemeste varkens zullen in dit geval geslacht worden door de locale 

slachter.  

Het team van CAPAZ bezoekt deze families (nog) regelmatig om hen te 

begeleiden in het scholen van de verzorging van de overgedragen dieren. 

Aldus worden deze vrouwen geschoold in veeteeltproduktie met als resultaat 

een gemest varken.  

Wanneer het varken 90  kilo weegt, zal het geslacht worden. Niet door de 

vrouwen zelf, maar door een slachter, die daarvoor aangetrokken is en 

betaald zal worden. Het slachten en het vervolgens verkopen van het vlees 

levert 40% meer inkomsten op dan het varken verkopen aan een 

varkenshandelaar, reden waarom gekozen is om een slachter aan te trekken 

en te betalen.  De verwerking van het vlees –begeleidt door de slachter - en 

de comercializering gebeurt door de deelnemende vrouwen/families zelf.  

Opnieuw 2 leermomenten, belangrijk om de doelstelling op langere termijn  

– diversificatie van de landbouwproduktie – te realizeren. 

 

Doelstellingen en resultaten; 

Algemene doelstelling: 

- Het creëren van scholings- en productievoorwaarden voor 

diversificatie, het ontwikkelen van hulpmiddelen en opties voor 

zelfredzaamheid. 

- Het creëren van uitvoerbare en haalbare economische alternatieven 

om de doelgroep in staat te stellen een duurzame toekomst te 

ontwikkelen en  hun levensstandaard in kwalitatieve en quantitatieve 

zin te verbeteren. 

Specifieke doelstelling: 

- Het verbeteren van levensomstandigheden dmv scholing en de 

installatie van een produktief veeteeltproject. 

- Het scholen in de diversificatie van (traditionele) landbouwmethoden. 

- Het ondersteunen van zelfredzaamheid en voedselzekerheid voor de 

doelgroep. 

Verwachte resultaten. 

- De doelgroep is in staat zelfstandig varkens te mesten. 

- De doelgroep heeft de zelfredzaamheid vergroot dmv het toepassen 

van nieuwe verzorgingstechnieken en de installatie van een micro 

produktieproject. 

- Het rendement van de veeteeltproduktie is toegenomen en (een deel 

van) de produktie wordt gecomercializeerd. 

 

Financiele verantwoording. 

Op 21 december 2016 heeft  VOMM aan CAPAZ A.C. een bedrag van 

2.500,00 Euro gedoneerd. Dit bedrag vertegenwoordigt een bedrag van Q. 

19.657,50 (1 Euro = Q. 7.863). 



 

CAPAZ A.C. draagt aan dit project de biggen, een deel van het voer, de 

medicijnen, brandstof, voorlichting en de voorlichter bij. De doelgroep, het 

terrein en het varkenshok, de arbeid, de rest van het voer, de verwerking en 

de comercializering van het vlees en de kosten voor de slachter. 
 

                Produkt             Totaal in Quetzales. 

20 biggen, Q. 375.00/dier                    7.500.00 

Voer, 20 zakken lechoncina (Q. 191.40/zak)                    3.828.00 

Voer, 20 zakken desarrollina (Q. 252.25/zak)                    5.045.00 

Medicijnen, 20 x Q. 51.70                    1.034.00 

Brandstof + motorolie                    2.200.00 

Totaal geinvesteerd                  19.607,00 

In kas (Q. 19.657.50 – Q. 19.607.00)                         50.50 

Totaal van de donatie                  19.657,50 

 

Toekomst 
Op de korte termijn staan de volgende projecten op de agenda van CAPAZ. 

Hopenlijk kan CAPAZ op korte termijn (eind maart, april – mei) de mogelijke 

€2.000,00 van de VOMM tegemoet zien om een begin te maken met de 

uitvoering. 

1. World Vision heeft voor 20 tot 30 boeren en boerinnen, waar World Vision 

mee samenwerkt, om een scholingsproject verzocht in de verzorging van 

varkens. Bovendien zijn ze erg geinteressseerd in de ervaringen van CAPAZ 

met het fokken van varkens.  

      De doelgroep woont en werkt in Solola. 

      Na de cursus zal de doelgroep voor 80% in staat zijn zelf varkens te fokken. 

2. Presbyteriales Maya (M.P.) heeft verzocht om een cursus “melkvee” voor 

30 boerinnen. De cursus is enerzijds theoretisch, uitgevoerd in de installaties 

van P.M., anderzijds in de gemeenschappen, die rond Quetzaltenango 

liggen, van de doelgroep.  

Na afloop van de cursus zal de doelgroep in staat zijn melkvee te 

verzorgen en houden. 

3. De faculteit Agronomie van de Universiteit San Carlos – CUNOC – heeft 

voor de 18 3e jaars studenten om cursussen verzocht in het verzorgen en 

houden van varkens, koeien, criollo kippen en schapen. Dieren die het 

meest voorkomen in de gemeenschappen waar zij mogelijk in de 

toekomst werk zullen vinden. 

Na afloop van de cursussen zullen de studenten in staat zijn voorlichting te 

geven aan boeren en boerinnen over het houden en verzorgen van 

genoemde dieren. 

4. Nog niet aan alle slachtoffers van de droogte (zie Pyramide project en 

Project-info hierboven), waar CAPAZ mee samenwerkt,  heeft CAPAZ aan  

een scholings- en produktie project kunnen helpen. Maar indien de 

financiering daarvoor rond zou komen, dan ligt het in de bedoeling de rest 

van de slachtoffers alsnog een Project aan te bieden en dan zullen alle 

slachtoffers in staat gesteld zijn dit varkensproject uit te voeren.  

Ook weer met de bedoeling om samen met hen een scholings-, produktie, 

vleesverwerkings- en comercializeringsproject uit te voeren. 

Na afloop zal de doelgroep in staat zijn dit Project zelfstandig uit te voeren. 

 

Februari 2017  



 

Kenia - Imbirikani 2016 
Wij hebben het geld van de VOMM op onze spaarrekening geplaatst en 

willen het gaan gebruiken voor het project t.b.v. de Imbirikani Group Ranch. 

Wij hebben besloten om dit project pas na de lange regens in het voorjaar uit 

te voeren, namelijk rond juli - augustus. Het is toch te risicovol om in maart-

april te starten omdat 1 harde regenbui het begin van de 

graafwerkzaamheden kapot kunnen maken. Het is namelijk zo dat de gehele 

graafwerkzaamheden af moeten zijn voordat de opname van het 

regenwater dan optimaal kan verlopen. Regenval tijdens de 

werkzaamheden kunnen funest zijn.  

Onze projecten worden pas uitgevoerd als wij grotere bedragen ter 

beschikking hebben omdat het anders de uitvoering niet effectief genoeg is. 

Onze aanpak van vergroening en erosiebestrijding vraagt om het herstel van 

grote projectgebieden waarbij de kosten vaak boven de 20.000 euro 

liggen. Om die reden worden projecten niet elk jaar uitgevoerd. Wij kunnen 

ons voorstellen dat daarom onze projecten voor de VOMM minder 

aanspreken aangezien er niet een direct verband is tussen de donatie en de 

uitvoering en het moment van de uitvoering en de donatie. 

We kunnen wel garanderen dat alle donaties altijd zeer goed besteed 

worden en dat er ook niets aan de 'strijkstok' blijft hangen. 

natuurlijk zouden wij graag in aanmerking komen voor de Wandelen voor 

Water actie maar wij kunnen ons ook voorstellen dat een Nepal project 

concreter is en voor de VOMM meer aanspreekt.  

Als je wenst, ben ik graag bereid om e.e.a. persoonlijk toe te lichten. 

Groet, 

Marco Greve 

 


