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Voorwoord

Sinds zeven jaar woon ik in New Delhi en ben ik in mijn
vrije tijd actief als vrijwilliger bij World Without Obstacles India (WWO-India). Deze liefdadigheidsorganisatie wil samen met de lokale bevolking hun onderwijs,
gezondheid en leefomgeving verbeteren.

Dorine Werkhoven (secretaris), Ruud Mantingh (penningmeester) en Ferdinand Harmsen (communicatie)
vormen we het bestuur. Ieder bestuurslid zet zich op
unieke wijze naast hun dagelijkse werkzaamheden en
gezinsleven in voor de stichting.

Doordat ik in India woon en werk heb ik goed zicht op
hoe projecten van World Without Obstacles worden
uitgevoerd en op de enorme inzet van de oprichter, de
bestuursleden en vrijwilligers van WWO-India. Met
weinig middelen hebben zij al vele mooie resultaten
geboekt. Dit varieert van voorlichting over het belang
van hygiëne in slums in Delhi tot het verstrekken van
boekenbeurzen aan kinderen op een basisschool op
het Indiase platteland en culturele uitwisselingen met
buitenlandse vrijwilligers. Alle middelen worden 100%
ingezet voor het realiseren van de projecten. De Indiase
bestuursleden dienen geen declaraties in en vrijwilligers
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Wat we in de afgelopen twee jaar (2017 en 2018)
hebben bereikt, daarover kunt u in dit jaarverslag
lezen. Op deze plaats bedank ik allereerst Dorine, Ruud
en Ferdinand voor hun interesse en de bereidheid om
een deel van hun vrije tijd aan dit doel te besteden. In
het bijzonder dank ik Dorine, die in 2018 wederom de
plattelandsschool in India heeft bezocht en zich tijdens
haar aanwezigheid aldaar intensief heeft ingezet voor
de gezondheid van kinderen en volwassenen in het
dorp Belsar.

Om deze integere organisatie – en in de toekomst
mogelijk ook andere liefdadigheidsorganisaties in
India – verder te helpen in het realiseren van hun
sociaal-maatschappelijke doelstellingen richtte ik in
2015 in Nederland een steunstichting met dezelfde
naam “World Without Obstacles” op. Samen met

Namens het bestuur bedank ik ook al onze vrijwilligers,
donateurs, familie en vrienden voor de door hen beschikbaar gestelde tijd en de bijdragen die wij van hen
hebben ontvangen. Ook bedanken we het bestuur en de
vrijwilligers van onze partner organisatie World Without
Obstacles in India voor de goede samenwerking.
We kijken uit naar een nieuw jaar met wederom vele
mooie ervaringen!

Annelieke Laninga
Voorzitter Stichting World Without Obstacles Nederland
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In memoriam
Op 15 juni 2018 bereikte ons het trieste bericht van het plotselinge overlijden van Anjani, een broer van Ravindra,
het hoofd van de school in Belsar.

Anjani deed het toezicht op de bouw van
de klaslokalen, speeltuin en al het andere
constructiewerk, als Ravindra druk was
Anjani bij de inwijding van het schoolplein (witte kleding met zwart vest)

met het managen van de school.

Anjani was altijd stilletjes aanwezig... op de achtergrond (in het wit, rechts).
Na enige aarzeling dan toch ook zelf de kwast gepakt om mee te schilderen!

We zijn dankbaar voor alles wat Anjani voor de school en voor WWO gedaan heeft en zullen hem missen.
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Leeswijzer
In het eerste deel Wie en Wat kunt u lezen met welke mensen we hebben
samengewerkt en wat we hebben bereikt in 2017 en 2018. In het tweede deel
Hoe en Waarom bespreken we de meer officiële elementen van ons werk, zoals
onze organisatie, ons beleid en de financiën.
Voor actuele informatie zie onderstaande websites en facebook pagina’s.

Nederland

www.worldwithoutobstacles.nl
https://www.facebook.com/worldwithoutobstaclesnederland/

India

www.worldwithoutobstacles.org
https://www.facebook.com/WorldWithoutObstacles/
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Deel 1
Wie en Wat
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De mensen
De volgende groepen mensen maken het werk van WWO-NL mogelijk:
• de kinderen, ouders en leraren in India
• onze donateurs, vrijwilligers en sympathisanten
• onze partners in India
• het bestuur

Kinderen, ouders en leraren in India

Subhi

Leerling op de Gurukul Children Academy
“I like the Equality in education so much and also the behaviour of every teachers.”

Akansha

Leerling op de Gurukul Children Academy
“I like the environment of my school but I want separate rooms for every class.”

Sarvottam

Leerling op de Gurukul Children Academy
“WWO gives us waterfilter, sometime organised health camp and meditation classes.”

Laxmi Pandey

Lerares in Gurukul Children Academy
“Use of solar panel in GCA is beneficial and useful for us. We can save electricity and contribute to
sustainable development. It is clean energy which we are using for the various purposes like fan,
projector, computer etc. Every time we want to use the computer we don't need to wait for electricity to come from outside . Two years ago we had to wait a long time for electricity every time
we wanted to charge our mobile phone.”

🤗
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Donateurs, vrijwilligers en sympathisanten

Theo & Gemma Werkhoven
Donateurs

“WWO NL probeert hindernissen te verlagen of geheel op te ruimen, voor kinderen die opgroeien
onder minder kansrijke omstandigheden. De hiertoe opgezette projecten richten zich op structurele
verbeteringen die wij graag ondersteunen.”
Ter info: Theo en Gemma hebben tijdens hun 50 jarige huwelijk geld ingezameld voor WWO-NL.

Jan Boneschansker en Anneke Haverkamp
Donateurs

"Wij hebben de collecteopbrengst van onze kerkelijke huwelijksinzegening op onze trouwdag in
Twello gedoneerd aan WWO. Wij zijn getroffen door het werk van World Without Obstacles voor
kinderen in India die hulp nodig hebben om een gezond en leefbaar leven te krijgen en zo gelukkiger
te worden en vruchtbaar te zijn voor hun leefwereld en deze later verder te helpen ontwikkelen."

Jan Joost Meijs

Donateur / presentator
“Als oud tropenarts, met ruime ervaring in community based care, steun ik World Without Obstacles van harte omdat ze echt in en met de lokale gemeenschap werken aan duurzame ontwikkeling voor het gezond, veilig en gelukkig opgroeien van kinderen. Dit is vanuit mijn eigen ervaring,
naast het scholen van vrouwen, de beste investering die je in een lokale gemeenschap kunt doen.”
Ter info: Jan Joost geeft regelmatig presentaties en workshops binnen zijn vakgebied. 25% van wat hij daarmee verdient
gaat naar WWO-NL.

Elise Rozenberg

Sympathisant / kinderarts in opleiding
“Ik vond het heel bijzonder dat ik mee kon doen met de health camp. Het kwam zomaar op mijn
pad dat me net in India had gebracht. Het was geweldig om al die enthousiaste en dappere
kinderen te zien. Ik vond het schokkend dat er zoveel kinderen ondervoed waren (op basis van
hun groeicurve, ik schat sowieso meer dan 50%). Ik probeerde met het uitdelen van de bananen
een positieve stimulans te geven voor gezonde voeding. Dat voelde overigens ook heel dubbel,
want misschien willen die kinderen wel meer en gezonde voeding eten, maar heeft de familie niet
genoeg geld of middelen om hiervoor te zorgen? Ik hoop en geloof dat met de toewijding van
WWO de toekomst van deze kinderen steeds beter zal worden!”
Ter info: Elise Rozenberg is in 2017 en 2018 enkele dagen in Belsar geweest. Als kinderarts heeft ze samen met lokale
dokters de gezondheid van kinderen van de Gurukul Children Academy onderzocht..
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Otto Westerink

Sympathisant & Sponsor-Fietser
“The Ride on Education 2017 was een uitdaging voor me. Zou ik nog 600 km kunnen fietsen, nog
kunnen kamperen, nog koken op een gaspotje? Het is allemaal gelukt. Het was een tocht langs
blauwe gentianen, kruidtorens en kanalen. Samen met Annelieke, een mooie kans een week intensief met haar op te trekken, samen met een heel stel enthousiastelingen voor onderwijs in een
derde wereldland.
In 2015 was ik in Belsar bij de school die WWO ondersteunt. Ik heb gezien dat er heel veel gebeurt, al veel is bereikt en dat hulp vanuit Nederland daar goed terecht komt. Samen een mooie
tocht fietsen, gesteund door de belangstelling en de geldelijke bijdrage van de sponsoren, en daarmee helpen een school op te bouwen en kinderen vooruit te helpen.......in 2018 fietste ik weer mee!”

Anja Kalisvaart
Vrijwilliger

“In 2017 heb ik mij ingezet voor WWO om op die manier werkelijk iets te kunnen doen voor de
bevolking van Belsar. Door te werken bijeen betrokken, kleinschalige organisatie kon ik direct aan
de slag om als verpleegkundige onderzoek te doen. Tijdens mijn bezoek heb ik toen een inventarisatie gemaakt van de lokale gezondheidszorg.
In 2018 heb ik van die kennis gebruik kunnen maken om trainingen te geven aan het personeel
van het lokale ziekenhuis. Op verzoek van de directeur hebben we voorlichting gegeven over het
grote belang van het noteren van het gewicht en de lengte van de kinderen van 0- 5 jaar. Op die
manier kan vroegtijdig ondervoeding worden voorkomen. Daarnaast is aan het personeel voorlichting gegeven over borstvoeding.
Als laatste heb ik jonge meisjes, tussen de 11 en 16 jaar, op de scholen voorlichting kunnen geven over menstruatie. In totaal heb ik ruim 500 meisjes kunnen bereiken. Een van boodschappen
die ik hen heb gegeven is om deze kennis vooral door te geven aan hun jongere zusjes, zodat zij
niet bang hoeven te zijn wanneer zij voor de eerste keer menstrueren.
Ik heb ervaren dat het bestuur van WWO bestaat uit zeer gepassioneerde/ betrokken mensen.
Daardoor voelde ik mij direct welkom en gewaardeerd, en had echt het gevoel iets bij te kunnen
dragen aan de gezondheid van de kinderen. Al met al een fantastische ervaring.”

Annette Linsen
Vrijwilliger

“Ik vond het vooral heel bijzonder om in het dorp Belsar te zijn. Ik mocht samen met Anja training
geven aan het medische personeel van het lokale ziekenhuis. De ondersteuning vanuit WWO was
bijzonder goed. En het contact met de Indiase bevolking was ook bijzonder. Ik hoop dat ik ze wat heb
kunnen leren en ze hebben mij zeker ook wat geleerd: geduld en wat meer genieten van wat ik heb.”
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Ingeborg Kempers
Vrijwilligster
“Hi Annelieke,
Waarom ik naar India gekomen ben:
25 jaar geleden ben ik als backpacker 3 maanden alleen door India gaan reizen. Dit heeft zo’n
impact gehad en is van invloed geweest op wie ik ben geworden. Ik werd verliefd op het land, de
mensen en de cultuur. Mijn grote wens was een keer terug te gaan, niet als reiziger maar om iets
terug te doen voor het land en de mensen die zoveel voor mij gedaan hebben.
Waarom WWO:
Ik was al een tijdje op zoek naar een ngo in India maar kon niks vinden dat eerlijk en betrouwbaar
over kwam. Via een schildercursus in NL kwam ik in contact met WWO. Diegene die daar les geeft
bleek de zus van Annelieke te zijn. Al meteen na het eerste contact met Annelieke voelde het zo
vertrouwd en goed dat ik niet lang hoefde na te denken om me in te gaan zetten voor de vrouwen
van het dorpje Belsar, India. Alle inspanningen die WWO doet komen voor de volle 100% terecht
waar het voor bedoeld is. Het is een integere, fijne, eerlijke en ontzettend betrokken NGO!
En na 25 jaar weer in India geweest te zijn en me te kunnen inzetten voor deze vrouwen maakt
dat de impact misschien nog wel groter is dan destijds als backpacker!
Groetjes Ingeborg ”
Ter info: Ingeborg heeft in oktober 2017 twee weken in Belsar doorgebracht. Zij is vanuit Nederland nog steeds actief
betrokken bij het project via fundraising, door het motiveren van lokale vrijwilligers en de cursisten via sociale media en
door het monitoren van de uitvoering en uitwerken van vervolgstappen.

Alex Starr
Vrijwilliger

“Als grafisch ontwerper vind ik het heel bijzonder dat ik mijn kennis kan gebruiken om te zorgen dat
WWO een professionele uitstraling krijgt waardoor alle ontwikkeling in Belsar op een mooie manier
kan worden gecommuniceerd naar de wereld.”

Partners in India

Bharat Bhushan

Oprichter WWO-India
“WWO NL is making a significant contribution towards a better tomorrow in the work we are
doing. It brings a sense of satisfaction and self-motivation to do more...”
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Ravindra Pandey

Hoofd van de Gurukul Children Academy in het dorp Belsar
“We express our heartfelt gratitude to the direct and indirect cooperation done by WWO. The
work done by the organisation is surely commendable. Gurukul Children Academy will always
cooperate with WWO – step by step.”

Anjali

Works for World Without Obstacles India
“The experience to work with Anja mam n Anna mam; it was great time for me. Bcoz they have a
helpful nature for the all people and for me also. I'm giving a big thanks to WWO and to all of you
for giving me this opportunity once again. Thank you mam.
”

🙏🙏

Ter info: Anjali heeft voor Anja en Annette vertaald toen zij hun voorlichtingswerk deden in India.

Bestuur

Annelieke Laninga

Voorzitter WWO-NL, vrijwilliger WWO-India
“Ik ben dankbaar voor de inzet die vrijwilligers en bestuursleden in de afgelopen twee jaar wederom hebben geleverd. Het derde health camp bijvoorbeeld en een vervolgproject met het lokale
ziekenhuis in Belsar. Indrukwekkend en motiverend om te zien hoe mensen uit Nederland tijd vrijmaken om zinvol bezig te zijn voor hun medemens in India. Iedere bijdrage maakt een verschil!”

Dorine Werkhoven

Secretaris WWO-NL & huisarts
“Fantastisch om zelf te zien dat de kinderen echt een stukje gezonder zijn geworden en veel meer
ouders weten hoe ze hun kinderen gezond kunnen laten opgroeien! ”

Ruud Mantingh

Penningmeester WWO-NL, adviseur groen en ruimte
“De kracht van WWO is dat Annelieke in India woont en zo nauw betrokken is bij onze projecten
aldaar. Dat maakt dat elke euro die we doneren op de plek terecht komt waarvoor het bedoeld is
en ik me met liefde inzet voor het belangrijke werk van WWO.”
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Ferdinand Harmsen

Communicatie WWO-NL, ICT&Onderwijs-coördinator
“WWO is begonnen met het maken van videoblogs. We hopen daarmee ons werk in India dichterbij
te brengen voor de mensen en organisaties hier in Nederland die ons steunen.”
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Projecten
Met geworven fondsen hebben we in 2017 en 2018 de volgende projecten op een basisschool en voor de lokale
gemeenschap in het dorp Belsar in Uttar Pradesh in het noorden van India in de buurt van Nepal kunnen uitvoeren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolbeurzen
Gezondheidsonderzoek
Schoon drinkwater op school en thuis
Schoolplein en omheining
Zonne-energie op school
Preventieve gezondheidszorg
Bibliotheek en lesmateriaal
Women empowerment

Zie ook onze videoblog:
World Without Obstacles Nederland (trailer)

Schoolbeurzen
Jaarlijks verleent WWO enkele studiebeurzen aan kinderen van sociaal economisch zwakke achtergrond. De
kinderen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen een school uniform en boeken en schriften om te kunnen
leren. De Gurukul Children Academy scheldt hen het schoolgeld kwijt. In schooljaar 2017-2018 konden we zo 3
kinderen van beter onderwijs voorzien. In 2018-2019 kwamen daar mede dankzij ondersteuning van de Protestante Kerk in Twello nog eens 2 kinderen bij. De kosten van een uniform en schoolboeken liggen rond € 100 per
kind per jaar. Voor 5 kinderen is dus totaal ruim € 500 nodig. Alle scholieren die van WWO een beurs ontvangen
zijn regelmatige schoolgangers met relatief weinig uitval. Ze doen het goed!

Uday is een jongen van 11 jaar
oud. Hij kan goed tekenen en is
een goede leerling. Zijn vader is
helaas in een verkeersongeluk om
het leven gekomen. Zijn moeder
werkt als arbeider op het land.
Hij heeft een broertje en zusje die
ook naar dezelfde school gaan.
Maar er is niet genoeg geld voor
schoolgeld voor drie kinderen.
Daarom heeft het hoofd van de school besloten om hem gratis onderwijs te geven. Voor zijn boeken
en school uniform hebben we in de afgelopen twee jaar donors gevonden. We hopen dat hij ook zijn
laatste drie schooljaren op de Gurukul Children Academy kan afmaken.
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Dit is Anju. Ze is 6 jaar oud. Anju en haar zus Kushboo komen uit
een arm gezin. Ze leven in een hut zonder goed dak, elektriciteit
en toilet. De ouders zijn ongeletterd maar willen graag dat hun
kinderen goed onderwijs krijgen. Omdat ze het schoolgeld maar
voor één dochter kunnen betalen, krijgt Anju gratis onderwijs
en schoolboeken en een uniform van World Without Obstacles.
Beide meisjes verdienen een kans op een betere toekomst!

Prince is 7 jaar oud. Hij houdt van leren en zegt dat de leraren op school goed lesgeven. Zijn favoriete vak is Engels en daar is hij goed in.
Hij weet nog niet zo goed wat hij later wil worden, maar het belangrijkste is dat hij gelukkig is, zegt hij zelf. Prince heeft geen broertjes en
zusjes. Zijn vader was ziek en overleed. Zijn moeder heeft geen baan en haar schoonfamilie ondersteunt hen niet meer. Ze kan zijn onderwijs niet alleen betalen. Daarom kreeg Prince een schoolbeurs van World Without Obstacles.
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Ook Shivam, het zoontje van een van de medewerkers op school krijgt een beurs.
Shivam’s moeder is zogezegd de “plas-geitebreier” op de Gurukul Children Academy. Ze helpt de kleuterleidsters met het lichamelijk verzorgen van de allerkleinsten.
Haar familie leeft onder de armoede grens. Ze is zelf door haar man verlaten en
heeft daarom een sociaal stigma. Twee vrijwilligers uit Engeland hebben hun hart
aan Shivam verkocht. Ze probeerden tijdens hun verblijf in Belsar met het – toen
nog – drie-jarige jongetje te spelen en wisten af en een toe een glimlach op z’n gezicht te toveren. Ze besloten de schoolbeurs voor zijn eerste schooljaar te betalen.
Ook hebben ze zich moreel verplicht om donaties in te zamelen voor de komende
jaren, zodat Shivam naar de Gurukul Children Academy kan blijven gaan en een
kans heeft om zich door een betere opleiding boven zijn sociale status te verheffen.

Gezondheidsonderzoek
Dorine, onze secretaris, bezocht in oktober 2018 voor de tweede keer de
Gurukul Children Academy school in Belsar. Zij is huisarts en heeft samen
met Elise Verhagen, een kinderarts in opleiding die in Delhi was, en met
enkele lokale dokters uit het dorp op één dag ruim 300 kinderen onderzocht.
Gezondheid in kaart gebracht
Alle leerlingen van de school hebben sinds 2016 een persoonlijke gezondheidskaart, waarop hun leeftijd, geslacht, lengte en gewicht, inentingen en
gezichtsvermogen staan geregistreerd. De kaart is dit jaar – dankzij Elises
suggesties en inspanningen – vernieuwd en verbeterd om de gezondheid
van de kinderen beter te kunnen volgen.
Wel wat schoner en gezonder, maar het kan beter!
Dorine constateerde dat de kinderen in vergelijking met
2016 schoner en gezonder waren, maar dat er nog
steeds veel kinderen met ondervoeding kampen.
De meeste kinderen werd een ontwormingskuur
aangeraden. Het lokale overheidsziekenhuis voert elke 6 maanden een publieke campagne, zodat de medicijnen
daarvoor gratis zijn af te halen. Daarnaast is een (zeer) slecht gebit het meest opvallende gebrek aan gezondheid
van de kinderen. Aandacht voor persoonlijke hygiëne en handen wassen met zeep blijft nog steeds nodig.

Videoblogs:
Gezondheidsonderzoek 2017
Gezondheidsonderzoek 2018
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Schoon drinkwater op school
Na een geslaagde installatie van drinkwater filters in watertanks van de
Gurukul Children Academy in 2017, kunnen nu ruim 300 kinderen overdag
schoon water drinken. Maar om te voorkomen dat er gezondheidsproblemen ontstaan, zou ieder kind elke dag zowel thuis als op school schoon
water moeten drinken. Daarom heeft het bestuur in overleg met WWO-India besloten om in 2018 een project te starten voor drinkwaterfilters voor
de gezinnen thuis.
Geschikt voor het platteland
De waterfilters voor thuis zijn van hetzelfde merk (WATSAN) als de grote
tankfilters op school en ze hebben dezelfde samenstelling en werking.
Ze hebben geen elektriciteit nodig en zijn eenvoudig schoon te houden.
Het filtersysteem is gemaakt van een soort terracottaklei en kan jaren
meegaan, dus onderhoudskosten zijn minimaal. Daarom zijn deze filters
uitstekend geschikt voor gebruik op het Indiase platteland.
Fietsen voor waterfilters
Eén filter kost ongeveer EUR 20. Er zijn rond 200
families aan de school verbonden. Het totaal benodigde bedrag was dus EUR 4000. Om geld in te zamelen heeft onze voorzitter Annelieke afgelopen zomer
wederom samen met Otto Westerink de sponsorfietstocht The Ride on Education gefietst. Dit keer kregen
zij versterking van Annie en Peter Vreeke uit Twello. De
kerk in Twello, die ook al een bijdrage had geschonken
aan de waterfilters voor op school, heeft wederom
vanuit de diaconie een duit in het zakje gedaan. Door
gulle giften van vrienden en familie, is er in totaal ruim
EUR 5000 opgehaald. Daarmee werd het streefbedrag
meer dan gehaald.
Tijdens de fietstocht werden de sponsors via een dagelijkse campagnenieuwsbrief op de hoogte gehouden van
de voortgang van de tocht.
De filters worden in gebruik genomen
In september heeft Annelieke de eerste
waterfilters persoonlijk in het dorp bij gezinnen thuis afgeleverd, met een demonstratie
hoe ze werken. In december kon een andere
Nederlandse vrijwilliger, Anja Kalisvaart,
wederom een lichting waterfilters uitdelen.
Inmiddels zijn zo’n 50 gezinnen voorzien en
legt onze regionale coördinator in Belsar,
Rahul Ojha, huisbezoeken af bij de resterende gezinnen. In de komende maanden (begin
2019) zal World Without Obstacles ervoor
zorgen dat alle kinderen die op de Gurukul
Children Academy zitten schoon drinkwater
hebben, zowel op school als thuis.
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Videoblogs:
Waterfilters Thuis (campagne)
Opbrengst van The Ride without Obstacles 2018

Schoolplein en omheining
Fietsen voor een speeltuin
Door deelname aan de sponsorfietstocht The Ride on Education was in de zomer van 2016 reeds voldoende
geld ingezameld voor de inrichting en omheining van het schoolplein van de Gurukul Children Academy in Belsar.
Marjolein en Annelieke Laninga fietsen samen de tocht van 600 km en hielden hun sponsors via een dagelijkse
campagnenieuwsbrief op de hoogte van hun vorderingen.
De uitvoering van het project wachtte echter nog op het voltooien van de bouw van twee extra klaslokalen, die
als onderdeel van het zonne-energie project gerealiseerd werden. Dit was halverwege 2017 klaar, zodat eindelijk
het startsein gegeven kon worden voor de speeltuin.
Samenwerking met Playground Ideas

World Without Obstacles had ondertussen contact gelegd met Playground Ideas, een andere liefdadigheidsorganisatie die streeft naar het bouwen van meer dan 100 speeltuinen in India. Samen met het team van de Gurukul Children Academy werd een plan gemaakt voor de aanleg van het schoolplein en een omheining. Er zouden
speeltoestellen (schommel, klimrek, wip en zandbak) komen, een veld om te sporten (badminton, volleybal,
khokho en khabaddi) en een basketbalring (pitch). Twee vrijwilligers van Playground Ideas kwamen naar Belsar
om leiding te geven aan de bouw van de speeltuin.
Patrick uit Australië, Claus uit Denemarken en Ingeborg uit Nederland werkten 10 dagen samen met ouders,
personeel en de lokale gemeenschap om de speeltuin in Belsar te bouwen. Ze delen graag technisch ontwerp en
handleidingen voor wie daarin is geïnteresseerd.
Een speelgelegenheid voor ruim 300 kinderen
De speeltuin is gericht op het verbeteren van de gezondheid van kinderen en jongeren door hen te stimuleren
fysiek actief te zijn en geest en lichaam te ontwikkelen
door spelletjes te spelen. De speeltuin is goedkoop en
milieuvriendelijk omdat hij is gebouwd met gerecyclede
materialen, zoals gebruikte autobanden. De inauguratieceremonie voor de speeltuin vond plaats op 30 oktober
2017 in aanwezigheid van lokale VIPs en overheidsfunctionarissen. Ook Ingeborg Kempers, een vrijwilliger
uit Nederland was erbij. Allen waren verbaasd over wat
gedaan kan worden met een klein budget en weinig
middelen maar maximale creativiteit. Petje af voor Playground Ideas. En wat een plezier hadden de kinderen!
18
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Een bron van inspiratie
De speeltuin is gericht op het verbeteren van de gezondheid van kinderen en jongeren door hen te stimuleren
fysiek actief te zijn en geest en lichaam te ontwikkelen door spelletjes te spelen. De speeltuin is goedkoop en milieuvriendelijk omdat het is gebouwd met gerecyclede materialen zoals gebruikte autobanden. We delen graag het
technische ontwerp en handleidingen voor wie daarin is geïnteresseerd. We hopen dat dit initiatief anderen ook
zal inspireren om meer speelpleinen voor kinderen te maken – in Belsar, Gonda en de rest van India!

Videoblog:
Aanleg Speelplein

Zonne-energie op school
Omdat de Gurukul Children Academy in Belsar wel een elektriciteitsaansluiting heeft, maar er slechts een paar
uur per dag stroom is en meestal niet tijdens schooltijd, kunnen er op hete zomerdagen geen ventilatoren draaien.
De kinderen kunnen dan meestal niet naar school omdat het in Belsar soms meer dan 45 graden Celsius is. In de
winter is het donker in de klaslokalen omdat er geen verlichting kan branden.
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Met steun van Wilde Ganzen, individuele donateurs, de protestante kerk in Twello en enkele Nederlandse vermogensfondsen (Stichting Jong, De Johanna Donk Grote Stichting en Stichting Geron) zijn twee extra klaslokalen
gebouwd. Op deze lokalen zijn zonnepanelen geplaatst. De ventilatoren draaien nu wanneer dat nodig is en er is
licht in de duisternis. Ook kan de waterpomp nu op elk moment van de dag worden aangezet, zodat de watertanks voor het drinkwaterfiltersysteem altijd gevuld kunnen zijn.
Daarnaast is er voldoende stroom om laptops en mobiele telefoons op te laden en om een projector in te zetten
tijdens de lessen. Het project is in 2018 succesvol afgerond.

TV-Uitzending Wilde Ganzen:
Project van de Week India 11 december 2016

Campagne website bij Wilde Ganzen:
https: //www.wildeganzen.nl/projecten/project-zonne-energie-voor-school-op-indiase-platteland

Preventieve gezondheidszorg
In 2017 kwam Anja Kalisvaart naar Belsar om in kaart te brengen hoe de lokale gezondheidszorg in dat deel van
India werkt. Ze zou ook inventariseren wat WWO in aanvulling zou kunnen doen om mensen beter voor te lichten
en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.
Belang van borstvoeding
In 2018 nam Anja haar collega Annette mee om trainingen te geven aan het personeel van het lokale gezondheidscentrum. De leidinggevende arts was erg open in de relatie met WWO en faciliteerde de trainingen. Deze
gingen o.a. over het belang van borstvoeding en hoe ondervoeding in een vroeg stadium onderkent kan worden
als de lengte en het gewicht van 0-2 jarige kinderen goed wordt geregistreerd. De sessies werden goed bezocht
en de deelnemers gaven als feedback dat ze nieuwe borstvoedingsposities geleerd hadden en dat ze niet wisten
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dat de ontwikkeling van de hersenen ook gebaat is bij borstvoeding. We hopen dat deze informatie ook bij de
moeders terecht komt en dat de gezondheid van de baby's in Belsar daarbij gebaat is.
Meten is weten
Tijdens de training sessies kwamen Anja en Annette erachter dat de lengte van de baby's en kinderen onder
2 jaar door het medische personeel niet werd gemeten. Daarom bedachten zij een eenvoudig meetinstrument en
lieten dit door een lokale timmerman maken. Ook vonden ze een grafiek van de Wereldgezondheidsorganisatie
waarop de lengte van de kinderen geregistreerd kan worden. Dit overhandigden zij aan de leidinggevende arts
van het lokale gezondheidscentrum in Belsar met een stappenplan om het in alle sub-centres in gebruik te nemen. De nieuwe lokale medewerker die door WWO is aangenomen zal daarbij een rol spelen om te testen of het
goed werkt. Is dat het geval, dan is het plan om voor elk sub-centre een meetinstrument te laten maken.
Menstruatietaboe doorbreken
Tenslotte heeft Anja meisjes van rond 12 tot 15 jaar voorgelicht over persoonlijke hygiëne, menstruatie en de veranderingen in het lichaam in de puberteit. Ze heeft diverse scholen bezocht en in totaal ruim 500 meisjes bereikt.
Vele meisjes waren niet voorgelicht en geschrokken van hun eerste menstruatie. Anja vroeg hen om hun jongere
zusjes en nichtjes te begeleiden wanneer zij ook in de puberteit zouden komen. Er zijn momenteel in India veel
bewegingen gaande om het taboe op menstruatie te doorbreken. We hopen dat ook WWO daaraan een kleine
bijdrage heeft kunnen leveren.
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Bibliotheek en lesmateriaal
Het begon allemaal met twee koffers met puzzels en ander speelgoed dat werd ingezameld op een basisschool
in Nijmegen. Sinds dien zijn er regelmatig mensen die lesmateriaal doneren aan de Gurukul Children Academy.
Loco-dozen – wie kent ze nog? – zijn favoriet. Maar ook de puzzels doen het erg goed. De kinderen hadden nog
nooit zoiets gezien, maar demonstreren nu regelmatig met een trotse blik in hun ogen dat ze een moeilijke puzzel
kunnen oplossen!
In een van de twee nieuwe leslokalen zijn boekenkasten gemaakt. De leesboeken die regelmatig door vrienden en
familie of buren van vrijwilligers worden ingezameld en gedoneerd zijn allemaal geregistreerd en van een nummer
voorzien. De boeken worden niet uitgeleend maar moeten op school gelezen worden.
Drie jongens van ongeveer 16 jaar die alle drie op de Gurukul Children Academy hebben gezeten, hebben zich
vrijwillig bereid verklaard om mee te helpen met de bibliotheek. Het is de bedoeling dat de bibliotheek op vaste
dagen geopend wordt. Maar dat concept is niet bekend in het dorp. Het loopt dus nog niet zoals het zou moeten.
Maar af en toe zijn er buitenlandse vrijwilligers die na schooltijd kinderen uit het dorp optrommelen om een uurtje
te komen lezen en leren. Het begin is er!

Women empowerment
Ingeborg Kempers heeft in een bezoek van enkele weken aan Belsar de eerste steen gelegd voor een veelbelovend women empowerment programma. Ook toen ze weer terug in Nederland was, heeft ze het project op
afstand verder begeleid. Doelgroep zijn vrouwen die kunnen lezen en schrijven, maar die op dit moment geen
vervolgopleiding doen en geen baan hebben.
De eerste fase is bedoeld om vaardigheden te leren, zoals een naaicursus of computervaardigheden. In de
tweede fase kunnen die vrouwen die geïnteresseerd zijn om een bedrijfje voor zichzelf te beginnen, de basisbe22
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ginselen van bedrijfskunde, administratie, boekhouding en marketing leren. De vrouwen die vervolgens echt voor
zichzelf willen gaan beginnen, kunnen in fase drie een micro- krediet krijgen. Maar zover zijn we nu nog niet.
De eerste fase van het project is succesvol doorlopen: ... vrouwen hebben geleerd om te naaien. Het was de
bedoeling dat ze schooluniformen in lestijd zouden produceren, maar dat bleek wat teveel gevraagd. Ze wilden
liever saree-blouses en rokken voor zichzelf naaien. Het plan van WWO om de kosten van de naaicursus via de
inkomsten van schooluniformen te dekken, lijkt dus niet haalbaar te zijn. We zullen fondsen moeten blijven werven om dit programma voort te kunnen zetten.
De computer cursus voor vrouwen had vorig jaar niet voldoende studenten. Het is een lange weg te gaan om
vrouwen in Belsar het huis uit te krijgen. Fase twee moet dus nog van start gaan, en fase drie ligt nog ver aan de
horizon. Toch geven we de moed niet op en blijven we die vrouwen die daarin geïnteresseerd zijn, stimuleren om
zichzelf te ontwikkelen.

Video-post (Facebook page WWO-India):
Women empowerment project
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Deel 2

Hoe en Waarom
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Organisatie
Doelstelling
WWO-NL werft fondsen voor organisaties in India die de sociaaleconomische positie van kinderen en hun families duurzaam willen verbeteren door beter onderwijs en een betere gezondheid.

Visie
De achterliggende motivatie en visie achter deze doelstelling is als volgt:
1.

2.

3.

4.

5.

In India zijn veel kinderen die weinig kans hebben op een goede toekomst. Kindersterfte is hoog en de
kinderen die volwassen worden erven vaak de armoede waarin zij zijn grootgebracht. Dit komt onder
andere doordat het bestaande (overheids)school-systeem veel te wensen overlaat. Daar komt bij dat de
lokale gezondheidssituatie, voornamelijk door een gebrek aan hygiene en sanitatie, meestal onder de
maat is, hetgeen leidt tot uitval en verminderd leervermogen.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie stierven wereldwijd in 2013 dagelijks zo’n 17.000 kinderen,
veelal aan de gevolgen van ziektes die gemakkelijk voorkomen en behandeld kunnen worden, zoals
diaree.1 Het District Gonda, waar de Indiase NGO World Without Obstacles actief is en dat gelegen is in
het oosten van de Indiase deelstaat Uttar Pradesh (U.P.), is wat de volksgezondheid betreft een van de
meest achtergebleven regio’s in India. Gonda staat in de top 100 van districten met hoogste kinder- en
moedersterfte in India.2
Ook is de geletterdheid in Gonda District erg laag3, hetgeen naast een gebrek aan hygiene een andere
belangrijke oorzaak is voor het overlijden van babies en jonge kinderen. Volgens UNICEF hebben kinderen
van moeders met minstens 8 jaar scholing namelijk 52% meer kans om de leeftijd van 5 jaar te bereiken.
Kindersterfte is ook beduidend lager in families met toegang tot schoon drinkwater en de beschikbaarheid
van een toilet.4
Kinderen die de leeftijd van 5 jaar bereiken en naar school gaan, hebben helaas geen garantie dat ze
goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze de basis school verlaten. Vooral op overheidsscholen in
achtergestelde plattelandsregio’s is de kwaliteit van onderwijs slecht. Er zijn vaak niet voldoende leraren
en de kinderen worden er niet veel wijzer. Daarom sturen veel ouders hun kinderen naar prive-scholen,
hoe arm ze ook zijn. Maar ook daar is het schoolsysteem vaak traditioneel. Zelfstandig denken, creatief
zoeken naar oplossingen en zelfbewustzijn worden niet of nauwelijks gevoed, waardoor kinderen later
onvoldoende voorbereid zijn op de uitdagingen en problemen in hun verdere leven.
In de visie van WWO-NL zijn zowel een betere toegang tot en een hogere kwaliteit van onderwijs als ook
een verbetering van de hygiene en sanitatie noodzakelijke voorwaarden voor de sociaal-economische
ontwikkeling van Gonda – en vele andere Indiase regio’s.

1. Global Health Observatory (GHO) data (http://www.who.int/gho/child_health/mortality/en/).
2. 2011 census data van de Indiase overheid (http://www.censusindia.gov.in/2011-common/AHSurvey.html).
3. De geletterdheid in Gonda District onder mannen is 69% en onder vrouwen 47%. Bron: 2011 census data van de Indiase overheid
(http://www.census2011.co.in/census/district/554-gonda.html).
4. Infant and Child Mortality in India: Levels, Trends and Determinants, National Institute of Medical Statistics (NIMS), Indian Council of
Medical Research (ICMR), and UNICEF India Country Office, New Delhi, India (2012).
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Werkwijze
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
b.
c.

De activiteiten van maatschappelijke organisaties in India, zoals de NGO World Without Obstacles,
onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen;
Financiële middelen in te zamelen ten behoeve van de activiteiten van dergelijke organisaties;
Strategische advisering te bieden met als doel goed bestuur en verdere professionalisering van de
activiteiten van Indiase NGO’s zoals World Without Obstacles te bevorderen.

Bestuur
Het bestuur van WWO-NL bestond dit jaar uit:
––
––
––
––

Annelieke Laninga, voorzitter
Ruud Mantingh, penningmeester
Dorine Werkhoven, secretaris
Ferdinand Harmsen, communicatie

Het bestuur heeft in 2017 en 2018 regelmatig vergaderd. Een overzicht van de bestuursvergaderingen is te
vinden in de bijlagen. Agenda’s en actie-/besluitenlijsten zijn op te vragen bij het bestuur.

Vrijwilligers en sympathisanten
Het bestuur kreeg dit jaar steun van verschillende vrijwilligers en sympathisanten die betrokken waren bij een
specifieke activiteit of op de achtergrond hebben geholpen bij de fondsenwerving en communicatie werkzaamheden van de stichting. Dit waren de volgende personen:
––
––
––

––

––

––
––
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Otto Westerink, Annie en Peter Vreeken hebben meegefietst in The Ride on Education om sponsoring
te werven voor projecten in India
Alex Starr heeft een nieuwe huisstijl voor WWO-NL ontwikkeld en heeft ons geholpen om deze op al
onze uitingen toe te passen.
Natasha Tromp heeft als Student Marketing of Social Business aan de Hogeschool Rotterdam stage bij ons
gelopen en communicatieplan voor het benaderen van bedrijven geschreven. Verder heeft Ingeborg Kempers,
als Nederlandse vrijwilliger in India geholpen bij het opzetten van een women empowerment programma.
Dorine Werkhoven is als bestuurslid voor de tweede keer op bezoek geweest in Belsar en heeft met haar
ervaring als huisarts in Nederland geholpen om samen met lokale dokters de gezondheid van kinderen
van de Gurukul Children Academy in kaart te brengen.
Elise Verhagen-Rozenberg (kinderarts in opleiding) was aanwezig bij de uitvoering van de jaarlijkse
gezondheidscheck op school in 2017 en 2018. Zij heeft ook geholpen om de gezondheidsregistratiekaarten voor de kinderen op de Gurukul Children Academy te verbeteren.
Leonie Broekstra heeft in 2017 in het kader van haar fotografieopleiding een fotoreportage gemaakt in de
Gurukul Children Academy in Belsar en de foto's ter beschikking gesteld aan World Without Obstacles.
Anja Kalisvaart heeft, zowel in 2017 als in 2018, met het lokale ziekenhuis in het dorp Belsar samengewerkt om de lokale gezondheidszorg te verbeteren. Samen met Annette Linsen heeft zij trainingen
gegeven aan de veldwerkers van het ziekenhuis zoals verloskundigen en medisch-maatschappelijkwerkers. Ook hebben zij meisjes voorgelicht over menstruatie en de puberteit.
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Organigram
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Beleid & strategie ontwikkeling
Beleidsplan
Het bestuur heeft de visie en werkwijze van de stichting in een beleidsplan neergelegd. Hierin staat beschreven
wat de taken van bestuur en vrijwilligers zijn en de uitgangspunten voor het beloningsbeleid in 2017 en 2018.
Naast het financiële beleid voor ondersteuning van de Indiase partnerorganisatie is een budget en aanzet tot een
activiteitenplan beschreven. Het beleidsplan wordt regelmatig geactualiseerd en is te downloaden op de website
www.worldwithoutobstacles.nl

Communicatie
In 2017 is door Alex Starr een geheel nieuwe huisstijl ontwikkeld die duidelijk laat zien dat we nauw verbonden zijn
met WWO-India, maar dat we ook een zelfstandige organisatie zijn met zijn eigen verantwoordelijkheden en doelen.
Aan de hand van deze huisstijl is de website opnieuw opgezet en vormgegeven. Hij heeft nu een veel professionelere
uitstraling en is makkelijker te raadplegen op verschillende apparaten zoals, PCs, laptops, tablets en mobile telefoons.
Ook de vormgeving van onze nieuwsbrieven, onze Facebookpagina en van het jaarverslag is door Alex omgezet
naar de nieuwe, frisse huisstijl.
In de maanden mei en juni heeft Natasha Tromp, een studente Marketing of Social Business aan de Hogeschool
Rotterdam, stage bij WWO-NL gelopen. Zij heeft een klein onderzoek gedaan onder bedrijven die mogelijk onze
organisatie zouden willen sponsoren. De resultaten van haar onderzoek heeft zij verwerkt in een communicatieplan voor bedrijven. Enkele van haar aanbevelingen zijn al verwerkt in de opzet van de nieuw website. De rest
van haar aanbevelingen hopen we de komende jaren te kunnen opvolgen als we actief bedrijven zullen gaan
benaderen voor structurele sponsoring van onze doorlopende activiteiten en de verdere professionalisering van
de organisatie in India.

Website:

Facebook:

E-Nieuwsbrief:

www.worldwithoutobstacles.nl

www.facebook.com/pg/worldwithou-

Over de sponsor fietstocht: “Ride without

tobstaclesnederland

Obstacles”
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Activiteiten in Nederland
•
•
•
•
•
•

22-29 juli 2017: The Ride on Education
21-28 juli 2018: The Ride on Education
16 juli 2017: voordracht in kerk Twello
7 januari 2018: voordracht in kerk Twello
29 april 2018: voordracht in kerk Twello
15 juli 2018: voordracht in kerk Twello

The Ride on Education

The Ride on Education heeft als doel om te trappen voor onderwijs. Door het organiseren van gesponsorde (lange
afstand) fietstochten wordt geld bij elkaar gebracht voor de ondersteuning van onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. WWO-NL is in 2016 officieel door de Stichting The Ride on Education erkend als goed doel.
In 2017 en 2018 deed WWO-NL voor de tweede en derde keer mee aan de The Ride on Education en doopte
deze voor zichzelf om tot The Ride Without Obstacles. Via dagelijkse nieuwsbrieven vertelde Annelieke over hoe
zij en de andere leden van het WWO-NL-team de obstakels overwonnen die zij onderweg tegenkwam.
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In 2017 ging de tocht over 600 kilometer van Beilen in Drenthe naar Brussel in België. Annelieke en Otto Westerink brachten € 5.053 bij elkaar voor de bouw van extra klaslokalen en een keuken voor de school in Belsar.
In 2018 was het team groter en fietsen Annelieke en Otto samen met Annie en Peter Vreeke weer zo’n 600 kilometer, maar deze keer van Beilen in Drenthe naar Trier in Duitsland. De € 5.087 die ze daarmee ophaalden ging
naar drinkwaterfilters bij gezinnen thuis in Belsar.

Voordrachten in Dorpskerk Twello
De voorzitter van de stichting WWO-NL komt oorspronkelijk uit Twello. Daarom werd Annelieke Laninga in de
zomer van 2016 door de protestante kerk van Twello uitgenodigd om te komen vertellen over haar vrijwilligerswerk in India. Tijdens de kerkdienst op zondag 7 augustus werd ook een collecte gewijd aan het drinkwater
project van WWO-NL. Met een aanvulling van de diakonie, leverde dit voldoende budget op om het project uit te
kunnen voeren.
Tijdens de kerkdienst op 1e Kerstdag op zondag 25 december 2016 deed Annelieke verslag van de uitvoering
van het drinkwaterproject en vertelde zij over het zonne-energie project dat met steun van Wilde Ganzen werd
voorbereid. Wederom werd er gecollecteerd en stelde de diakonie een aanvullend bedrag ter beschikking.
Het zonne-energie project kon daarmee ook in uitvoering gaan.
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De voordrachten en bijbehorende aankondigingen en artikelen in het lokale kerkblad hebben vele positieve reacties en een goed contact met de kerkvoorgangers en voorzitter/leden van de diakonie van de protestante gemeente Twello opgeleverd. In de zomer van 2017 mag Annelieke wederom collecteren en over de voortgang van
de projecten van WWO komen vertellen.
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Financiële verantwoording
Donateurswerving en incidentele donaties
Vaste donateurs bieden een structurele bron van inkomsten waar wij jaarlijks een deel van onze uitgaven op kunnen
baseren. Incidentele donaties (giften) zijn meestal projectgebonden. In 2017 en 2018 hebben we de volgende acties
uitgevoerd om aan fundraising te doen:
•
•

The Ride on Education, juli 2017 en juli 2018
Diverse collectes in Protestante Kerk Twello

Voor diverse projecten zijn partnerschappen gesloten met:
•
•
•
•
•
•

Stichting Jong
Wilde Ganzen
De Johanna Donk-Grote Stichting
Stichting Geron
Rotaryclub Tiel-Waalstreek
BIS Bureau Internationale Samenwerking

Facebook berichten en nieuwsbrieven zijn directe en indirect gericht op het interesseren en enthousiasmeren van
vrienden, familie en onbekenden.
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 hebben wij EUR 28.736,68 aan donaties en giften van diverse
Stichtingen/Instellingen, prive-personen en kerkelijke instellingen ontvangen. Dit is inclusief donaties door
bestuursleden ter dekking van de bestuurs- en organisatiekosten.

Staat van inkomsten en uitgaven
2017
De totale opbrengsten voor WWO-NL in 2017 waren € 18.542,33. De totale uitgaven waren
€ 21.407,39. Het eigen vermogen komt op 31 december 2017 op € 14.773,48. Dit was grotendeels bestemd
voor nog nader te bepalen projecten in 2018 en gedeeltelijk voor het dekken van de organisatiekosten.
Resultatenrekening 2017
Opbrengsten

Bedrag

Donaties en giften

€ 1.029,32

Ride on Education

€ 3.422,00

Protestantse kerk Twello

€ 1.163,00

Gift Dr Busch

€ 1.234,00

Familie Werkhoven, i.v.m. 50-jarig huwelijksfeest

€ 900,00

Stichting Geron

€ 3.500,00

Stichting Jong Kenabu

€ 5.000,00

Dekking bestuurskosten (door bestuursleden)

€ 2.294,01
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Totaal

Resultatenrekening 2017
€ 18.542,33
Kosten

Bedrag

Bestuurskosten

Totaal

€ 381,62

Website

€ 85,91

Bankkosten

€ 204,46

Betaling Wilde Ganzen, proj. 2016.042, zonne- energie installatie

€ 17.285,66

Betaling WWO-India, Realisation Phase School Yard
Project

€ 2.640,00

Betaling WWO-India, training Local Fundraising
Bangalore

€ 130,72

Trainingskosten Wilde Ganzen

€ 136,00

Betaling WWO-India, Final Payment Drinking Water
Project

€ 543,02
€ 21.407,39

Resultaat

-€ 2.865,06
Balans 2017

Debet

Credit

Liquide middelen

€ 14.773,48

Totaal

€ 14.773,48

Eigen vermogen
Verplichting Zonneproject (via Wilde Ganzen)
Verplichting Waterproject

€ 14.773,48

Totaal

€ 14.773,48

€ 0,00
€ 0,00

2018
De totale opbrengsten voor WWO-NL in 2018 waren € 10.194,35. De totale uitgaven waren
€ 12.412,68. Het eigen vermogen komt op 31 december 2018 op € 12.555,13. Dit was grotendeels bestemd
voor nog nader te bepalen projecten in 2019 en gedeeltelijk voor het dekken van de organisatiekosten.
Resultatenrekening 2018
Opbrengsten

Bedrag

Donaties en giften

€ 2.737,50

Ride on Education

€ 4.086,85

Protestantse kerk Twello

€ 1.670,00

RC Waalstreek

Totaal

€ 500,00

Dekking bestuurskosten (door bestuursleden)

€ 1.200,00
€ 10.194,35

Kosten

Bedrag

Bestuurskosten

€ 296,67

Bankkosten

€ 234,12
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Totaal

Resultatenrekening 2018
Betaling WWO-India, extra payment solar project

€ 1.910,00

Betaling WWO-India, Woman Empowerment Project

€ 719,00

Betaling WWO-India, Scolarship, Health Camp,
Boundery Wall + Waterfilters

€ 8.900,00

Valutaverlies

€ 352,89
€ 12.412,68

Resultaat

-€ 2.218,33
Balans 2018

Debet

Credit

Liquide middelen

€ 12.555,15

Eigen vermogen

€ 12.555,13

Totaal

€ 12.555,15

Totaal

€ 12.555,13

Vrijwilligersvergoeding
De vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden van WWO-NL is bepaald op het wettelijke bedrag van € 4,50 per
uur, max € 150 per maand / € 1.500 per jaar. Alle bestuursleden hebben in 2017-2018 vrijwillig afgezien van de
vrijwilligersvergoeding zodat meer gelden aan de projecten besteed kunnen worden.
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BIJLAGEN

Data bestuursvergaderingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2017
Bestuursbijeenkomst op 7 januari 2017
Skypevergadering op 7 februari 2017
Skypevergadering op 21 februari 2017
Bestuursbijeenkomst op 1 april 2017
Skypevergadering op 18 april 2017
Skypevergadering op 16 mei 2017
Skypevergadering op 13 juni 2017
Skypevergadering op 2 juli 2017
Skypevergadering op 3 oktober 2017
Skypevergadering op 8 november 2017
Skypevergadering op 5 december 2017

12.
13.
14.
15.
16.
17.

2018
Bestuursbijeenkomst op 9 januari 2018
Skypevergadering op 24 april 2018
Skypevergadering op 9 juli 2018
Skypevergadering op 20 augustus 2018
Skypevergadering op 28 oktober 2018
Skypevergadering op 15 december 2018

Mandalas ontworpen door Visnezh / Freepik
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