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Bestuursverslag 2018 

Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen 

 

Doelstelling 

Statutaire doelstelling van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen 
(WTEF) : 

a. het bevorderen van de integratie in Nederland door het geven van scholing via het 
zogenaamde tweedekansonderwijs of via onderwijs aan gedepriveerden in de 
Nederlandse samenleving; 

b. het bevorderen van de scholing van kinderen of jeugdigen tot een leeftijd van twintig 
jaar in Afrika, Azië of Zuid-Amerika; 

c. het bevorderen van de ontwikkeling en scholing en hulp aan vrouwen met kinderen in 
Afrika, Azië of Zuid-Amerika en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords. 

 
Dit komt er dus kortgezegd op neer dat het WTEF de scholing van kinderen, jeugdigen en hulp 
en scholing van vrouwen wil bevorderen in Afrika, Azië en/of Zuid Amerika. Daarnaast focust 
het WTEF op de integratie in onze samenleving van minderbedeelden met een accent op het 
bieden van hoop en toekomstkansen door educatie van Nederlanders met een Niet-Westerse 
achtergrond. 

Students, staff and community members march for women 
rights from Tijhaar Community School Nkondo to Kakumiro 
Town Council. 

 

Algemeen 

Het bestuur van de Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen bestaat 
uit: 

 Mr.drs. W.A. Tijhaar, Wageningen: voorzitter-penningmeester 

 C.D. Kooter, Ouderkerk aan de Amstel: secretaris 

 W. Haar, Zuidwolde 

 Drs. C. de Meij, Purmerend 

 J.Tijhaar-Rozeboom, Wageningen 
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In 2018 hield het Bestuur zich intensief bezig met “onze” school in Nkondo in Oeganda die in 
september 2011 werd geopend en die van 2013 tot 2015 verder werd uitgebreid. Ook werd de 
school in 2018 door de oprichters en hun familieleden bezocht tijdens een familie- en safaritrip 
naar Oost Afrika. 

 
Zoals gebruikelijk was er veel contact en overleg met indieners/aanvragers van nieuwe projecten 
en werd de nodige aandacht besteed aan monitoring van projecten waarvoor al eerder betalingen 
en toezeggingen werden gedaan.  
Het blijkt dat de Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen een 
toenemende bekendheid geniet wat tot uiting komt in de veelheid van verzoeken die de secretaris 
in de loop van het jaar bereiken. 
Daarom heeft het bestuur besloten om ons voortaan strikt te houden aan de procedure zoals 
vermeld op de website . 
Dit impliceert dat de aanvragen voor 31 december moeten zijn ingediend en bij voorkeur ook in 
de laatste 2 maanden van het kalenderjaar. 
 
Deze projecten worden voorgedragen bij de secretaris van de stichting. De voordracht van een 
project gaat vergezeld van een (in de Nederlandse of Engelse taal gestelde) beschrijving van het 
project, het doel en het concrete tijdpad van de mogelijke realisering van deze doelstellingen en 
een zo gedetailleerd mogelijke begroting. 
 
Het bestuur beslist vóór 31 maart van het daarop volgende kalenderjaar over de toewijzing van 
gelden aan de ingediende projecten. Hierbij streeft het bestuur er naar om na analyse en afweging 
van al de ingediende projecten en na allocatie van de beschikbare middelen al de aanvragers al 
uiterlijk 31 januari over het genomen bestuursbesluit te informeren. 
 
Donaties  
Het fiscale nummer van de “Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toe-
komstkansen“ is 8168.50.999.  
Potentiele donoren die zich voor 5 jaar verplichten te doneren en die daarmee de fiscale 
aftrekbaarheid veiligstellen, kunnen een formele overeenkomst met het WTEF afsluiten. 
 

Dit formulier van de belastingdienst is te downloaden via belastingdienst.nl. 

Het formulier heeft de onderstaande kop: 

 Overeenkomst 

 Periodieke gift in geld 

 Exemplaar voor de schenker 
 
Exemplaar desgewenst opsturen naar de secretaris die het getekend retourneert. 
 
Giftenaftrek 
De Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen (WTEF) ontving een 
daartoe strekkende beschikking van de Belastingdienst met als tekst: “U heeft een aanvraag Algemeen 
Nut Beogende Instelling ingediend. Op basis van de door U verstrekte gegevens blijkt dat de Belastingdienst uw 
instelling kan aanmerken als een charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling.” 
De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd”. 
 
Omdat door de Belastingdienst alle “Goede Doelen Stichtingen“ worden beoordeeld, om te bezien 
of deze hun Algemeen Nut Beogende Instelling- (ANBI)- status kunnen behouden, wordt 
nauwlettend bewaakt dat de voorwaarden tot hulpverlening conform het Beleidsplan werden 
nagekomen. 



 

Bestuursverslag 2018 
Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds 3 

We kregen in 2017 na controle de, formele edoch geruststellende, bevestiging dat het WTEF aan 
alle voorwaarden voldoet waardoor de giftenaftrek voor onze begunstigers (uiteraard) behouden 
blijft. 
 
De AVG - Europese privacywetgeving 
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze 
verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. 
 
Voor het WTEF geldt dat het secretariaat uiteraard de gegevens van de donoren kent en de 
adressen van diegenen die prijs stellen op toezending van het bestuursverslag met de financiële 
verantwoording. 
 
Het betreft derhalve vooral gegevens zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap ,de verwerking van een 
eenmalige gift en toezending van materiaal. Wij verstrekken deze gegevens uitsluitend aan 
partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals de drukker voor het verzenden van de 
bestuursverslagen en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. 
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door het WTEF vertrouwelijk behandeld. 
Het ons bekende emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting 
betreffen zoals nieuwsbrieven en rapportages over gestarte en afgesloten projecten en de 
jaarrapportage. 
 
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 
U kunt te allen tijde aan de secretaris verzoeken U mee te delen over welke privacy gevoelige 
gegevens hij beschikt. Stuur daarvoor een mail aan: info@wimtijhaareducatiefonds.nl . 
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan dit secretariaat. 
 
 

Beleidsplan 

Beleidsplan van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen 
(WTEF) ten behoeve van donoren en verplichte rapportage aan diverse instanties en 
andere geïnteresseerden. 
 

Algemeen 

Het Beleidsplan bevat een overzicht van de activiteiten en projecten en geeft aandacht aan de 
werving, beheer en besteding der middelen. 
 

Tijhaar Community School Nkondo – Uganda (TCSN). 

Ook in 2018 hield het Bestuur van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en 
toekomstkansen (WTEF) zich intensief bezig met “onze” school die in september 2011 werd 
geopend en die in Nkondo is gelegen in Bugangaizy County van het Kibaale district in Oeganda.  
 
Het beleid van het WTEF richtte zich oorspronkelijk vooral op de instandhouding en uitbouw 
van onze school in Oeganda (TCSN) waarvoor een bedrag van € 180.000 ter beschikking werd 
gesteld, te verdelen over drie jaren. De opening van de school vond plaats in september 2011. 
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In 2013/2014 werd voor de noodzakelijke uitbreiding van de school met 2 praktijklokalen, een 
bibliotheek en lerarenwoningen (omdat het moeilijk was om bevoegde en bekwame docenten te “verleiden” 
om te verhuizen vanuit een stedelijke omgeving (Kampala) naar het (afgelegen) platteland) een extra bedrag 
van € 110.000 ter beschikking gesteld. Het dagelijkse management en toezicht van de TCSN 
wordt primair uitgeoefend door URDT.  

Enkele jaren terug financierde het WimTijhaarEducatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen 
(WTEF) tevens de aankoop van 24 ha. grond voor het praktijkonderwijs, passend bij de “two 
generation approach”. Deze aankoop van de 24ha grond was enerzijds omvangrijker dan nodig voor 
het praktijkonderwijs maar diende anderzijds ook om de teelt van gewassen mogelijk te maken 
waardoor de dagelijkse maaltijd aan alle studenten goedkoper kan worden aangeboden. Hierdoor 
kunnen de operationele kosten van de school blijvend worden verminderd. Daarnaast zal door 
bananen- en koffieproductie t.z.t. zelf geld kunnen worden verdiend. Hierdoor ontstaat een 
duurzame inkomensbron voor de school. Helaas heeft de school nog steeds te weinig inkomsten 
om alle jaarlijkse kosten te dekken.  
 
De “Tijhaar Community School Nkondo“ telde weliswaar bij oprichting zes lokalen maar twee 
daarvan waren in gebruik als bibliotheek respectievelijk vaklokaal (handarbeid/biologie/ 
scheikundelaboratorium). 
 
In overleg met het bestuur van URDT (Uganda Rural Development and Training- programme) werd 
al vrij snel besloten om de zes lokalen in het hoofdgebouw voortaan alle te bestemmen voor 
theorieonderwijs en een aparte locatie te bouwen voor de bibliotheek en twee vaklokalen omdat 
de uitbreiding van het aantal leerjaren en studenten ook tot een groter beslag op deze 
onderwijsfaciliteiten leidt.  
 
Momenteel verschuift het accent naar de monitoring van de activiteiten en waarborging van goed 
bestuur en management en het waarborgen van toereikende middelen ter dekking van de 
operationele kosten voor zover deze niet zijn te dekken uit schoolgelden en de opbrengst. We 
ontvangen daartoe periodiek rapportages. Omdat de exploitatie voorlopig nog niet sluitend was 
te krijgen heeft het bestuur, indertijd besloten om de komende jaren voorlopig minimaal € 20.000 
per jaar in de exploitatie bij te dragen zolang de verkoop van landbouwproducten uit het 
aangekochte, door WTEF gefinancierde, perceel nog niet voldoende geld oplevert.  
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Omdat de oogsten onder andere door te veel resp. te weinig regen en ook door “armyworms-
attacks” in 2018 tegenvielen is geprobeerd om enerzijds nieuwe geldbronnen aan te boren en 
anderzijds overweegt het bestuur om vanaf 2019 de jaarlijkse bijdrage structureel te verhogen tot 
€ 25.000. 

Armyworms attacked the maize farm Maize infested when they were one month 

 
Daarnaast is er overleg gevoerd over een speciaal sponsorship programma ten behoeve van 
weeskinderen of studenten waarvan de ouders echt niets kunnen bijdragen.  
 
Ook in 2018 heeft het bestuur zich ingespannen om andere “Goede Doel Instellingen” in 
Nederland te interesseren en enthousiasmeren voor onze school in Oeganda. 
De voorzitter informeerde “Oeganda” over de daartoe strekkende contacten in het kader van 
een mogelijke bijdrage via:  
1. het coöperatiefonds van de plaatselijke bank waarbij het WTEF bankiert , 
2. PYMWYMIC en  
3. SDW. 
 

From: w.tijhaar [mailto:w.tijhaar@chello.nl]  
Sent: Thursday, March 22, 2018 9:35 AM 
To: Mwalimu Musheshe; Alida Bakema-Boon 
Subject: SDW report and PYMWYMIC Impact Investments 
 
Dear Mwalimu and Alida, 
 
I hope everything is well with you personally and TCSN and URDT.  
 
Today I had a meeting with , amongst others, members of the Westberg Foundation(SDW) 
and members of “Impact Investment Cooperative” ( PYMWYMIC= stands for Put Your 
Money Where Your Meaning Is Community). See : https://www.pymwymic.com 
 
Perhaps a new source for fundraising although their objective is also to make a return by 
investing in profitable projects in developed and developing countries but perhaps URDT 
and sure Uganda as the whole, has such?  
 
A member of SDW told me, they intend to pay the second tranche (of € 20.000) to support 
the TCSN after receiving the Annual report 2017 of the TCSN.  
 
The Tijhaar family is looking forward to meet you at the end of July!  
 
Warm greetings 
Wim 
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Dear Wim, 
 
Thank you for getting in touch. Yes we are doing well. We hope for you the same. 
 
It is wonderful to read that you continued with good ambassadorship for the school and 
made new contacts. Thank you very much! 
 
1. SDW’s request for the annual report is legitimate. The auditors working on their part of 

the report and I expect that it will be ready by the end of the month. We will forward it 
asap; also to the WTEF Board of course.  

 
2. https://www.pymwymic.com: we will study it further. Thanks for the lead,  
 
3. The URDT family is looking forward to meeting you at the end of July too! 
 
Warm regards, 
Alida 
 

Het ANNUAL REPORT 2017 werd kort daarna ontvangen ( Bijlage I).  
We reageerden als volgt:  

 
…………We gladly received the Annual report 2017 of the TCSN and are pleased to read 
about the efforts that are made towards the mission . We agree that people and especially 
women are key to sustainable development and gaining health and prosperity. The 
education of boys and girls ,being the future and successful growth factor of your country, 
will help them to achieve their dreams about a bright future.  
 
We are glad to read that in our school a girl is a resource waiting to be unleashed and 
empowered to be a change leader accelerating development in their homes and not is 
considered being only a consumer of resources. Thanks to the 2-generation approach they 
can transfer newly gained skills to their families and communities ,proving the TCSN-slogan; 
Education that pays for itself! 
 
It was nice to read in table 2 about farming as a business and the results of farming on the 
achieved 60 acres of land. In spite of the armworms there was a harvest of maize.  
 The 780 eggs as a result of 328 birds seems not very spectacular?  
 About the results and numbers concerning education we lack some background AS THE 

STATISTICAL INFORMATION IS SOMEWHAT LESS COMPARED WITH LAST YEAR.  
 In the previous report 2016 we read in chapter 2.1 that the school had 107 students and 

535 back home participants. What about 2017 ?  
 
We understand there are 25% boys and 75% girls which is in line with the focus and 
ambition of the WTEF and in line with your ambitions too. We hope the “strong” Girls 
Education Movement Program and the extra guidance and counseling of the girls motivates 
them and their parents(?) to remain in school and complete their studies. Of course we like 
also to educate boys and are pleased to read about the extra facility to board them. In 
chapter 2.2 of the report 2017 we read about 121 students participating daily foundation 
courses ( and 63 facilitating) in 2.3 we see that 121 students have improved skills in MDD 
(and 60 students can communicate in public ? ). 
 
As we also see that 121 students have improved ICT knowledge using 10 sets of computers) 
we think the total number could be 121? This could be true as there was an enrollment of 
35 students and there were 18 S4 students.  
 
We hope you will succeed in expanding the school population to a total 140 students and 
to compensate the decrease of numbers we suffered in 2013/2014. The successes made in 
the communities will be helpful to that, we think. We were pleased to discover that the 
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poor academic performance of the school in former years compared to national results 
disappeared; we congratulate the staff for that!  
 
The improvement in the UCE and the end of the year results ( DIV I /Div IV) show a nice 
development compared by previous years but it is a pity that the results of Div III and Div 
IV have a contraire evolution. We hope you continue in changing the face of the school and 
increase its reputation.  
 
We hope to be helpful in our support for your nice work and for the education of the youth. 
 
God bless you all. 
Warm regards , on behalf of the full board, too 
Wim Tijhaar, Chairman WTEF  

 
De rapportage werd door het SDW als toereikend ervaren en de bijdrage voor 2018 werd prompt 
betaald. In juli bezocht ook mevrouw Alida Bakema (de secretaris van URDT/TCSN) samen 
met een bestuursdelegatie van het WTEF het kantoor van SDW waarbij bleek dat URDT/TCSN 
in 2018 via de rapportering over de efficiënte aanwending van gelden er in was geslaagd om het 
vertrouwen van SDW waar te maken. Er was bereidheid om een verzoek tot ondersteuning voor 
2018/2019 te betrekken in de allocatie van middelen van SDW. 
 
Eind juli werd door de twee oprichters van het WTEF en hun familie tijdens een safarivakantie 
in oost Afrika ook een bezoek gebracht aan de school. 
Het was een bijzondere ervaring om te zien hoe “well kept and freshly painted” de school er bij lag 
en hoe enthousiast de staf, leraren en leerlingen waren. 
 
Tevens werd een bezoek gebracht aan een “back home” locatie zijnde het huis en lap grond van 
het gezin van een van de studentes van de school. 
Duidelijk werd wel dat inderdaad de gehele gemeenschap profiteert van de “2-generation approach” 
omdat de landbouwkundige vaardigheden in de community toenemen door het onderwijs aan 
de leerling en door het bezoek van de landbouwkundige consultant/begeleider van deze 
student(e) aan het woonadres van de student(e). 
Uiteraard komen uit zo’n bezoek nieuwe ideeën en wensen voort omdat bijvoorbeeld werd 
opgemerkt dat het computerlokaal wel erg stoffig was en de watervoorziening in droge periodes 
te wensen overliet. 
Het bezoek resulteerde aldus in nieuwe correspondentie en ideeën en voorstellen om andere 
donoren bij de financiering te betrekken.  
 

From: Wim Tijhaar  
Sent: Saturday, August 4, 2018 3:30 PM 
To: Mwalimu Musheshe  
Subject: visit Tijhaar family  
 
Dear Mwalimu, Herbert , Edward and many others of the staff and teachers, 
THANKS! 
Just arriving home in the Netherlands again, I wish also on behalf of Tineke, my children and 
grandchildren, to express my gratitude for the splendid Welcome and Programme you all 
organized!! We loved to be with you at Kagadi and Nkondo and enjoyed our stay. 
It was nice to see that the TCSN is in good shape, even newly painted, and , most important, 
it has good management and committed teachers and staff .We were impressed by their 
dedication and by the testimonies of (sponsored) students, ( former) students, PTA chairman 
and parents.  
The students seem to be very happy being on our school and we know for sure that good 
education bridges the gap between poverty and prosperity for them as for their communities 
as well. 
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Of course we looked around well and I understand there are some problems to be solved.  
 
I would like to know your opinion regarding the problems we discussed and possible solutions. 
After that we can frame a strategy to address the board of WTEF, the Rabo bank organization 
and/or SDW/De Wilde Ganzen. 
 
Warm regards and again many thanks for the warm welcome with dance drama and a special 
nice song and please share this mail to everyone mentioned /concerned or has contributed!! 
Wim 
 

 
Er kwam al spoedig een reactie uit Oeganda met een compleet voorstel namelijk een “Proposal 
for ugrading ICT Laboratory, Construction Of Staff Quarters and Alternative Water Source at TCSN”.   
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Voor de verdere bestuurlijke afwikkeling van dit voorstel en financieringsmogelijkheden; zie 
verder in het vervolg van dit verslag in het hoofdstuk “ Werving”.  
 
 

Andere projecten 

Het bestuur kreeg eind 2017 letterlijk tientallen verzoeken tot ondersteuning van projecten in 
Afrika, Zuid Amerika en Azië.  
 
In de januari vergadering van 2018 werden deze projecten besproken en er werden een negental 
projecten, die voor ondersteuning binnen de statutaire doelstellingen van het WTEF in 
aanmerking komen, geselecteerd. 
 
In de bijlagen wordt een aantal van deze projecten toegelicht, waaraan tussen € 2.500 en € 5.200 
per project werd toegekend. Doorgaans wordt niet meer dan € 2.500 per project beschikbaar 
gesteld omdat het bestuur een voorkeur heeft voor kleinschalige projecten, opgezet door 
betrokken en gedreven personen met waarborgen voor goed management en goed toezicht. 
Meestal is er daardoor namelijk ook sprake van een (behapbare) organisatie met een aantoonbaar 
draagvlak in de lokale omgeving/samenleving. 
 
Van enkele van deze projecten volgt hierna een korte beschrijving en toelichting om de aard 
van het project en criteria inzichtelijk te maken.  
 
 De Duniya Foundation vroeg en kreeg een bijdrage voor het steunen van kansarme Indiase 

kinderen om na het middelbaar onderwijs een opleiding hoger onderwijs / college te gaan 
volgen. Dit gebeurt in Benares (Varanasi), in Uttar Pradesh. De staten Uttar Pradesh en 
Bihar in Noord-India zijn de minst ontwikkelde deelstaten van India met het meeste 
analfabetisme. Na een succesvol doorlopen basisschool periode, kunnen deze kansarme 
leerlingen verder leren via het Generation Project. “Normaliter” zijn ze verplicht zelfs al op 
jonge leeftijd hun ouders te gaan helpen met geld verdienen in plaats van verder te leren 
op een Middelbare School of soms misschien zelfs bij het Hoger Onderwijs. Omdat een 
school- of collegejaar simpelweg te kostbaar is voor veel families, ondersteunde het 
WTEF via de Duniya Foundation de dromen van de middelbare schoolleerlingen door 
een bijdrage van € 2.500. 

 
 Ook via de School 4Kids stelde het bestuur van WTEF een bedrag van € 5.200 ter 

beschikking (voor hetzelfde gebied ) om door coaching op didactisch, pedagogisch, 
vakinhoudelijk en (financieel) beleidsmatig gebied te komen tot een structurele 
school(niveau)verbetering. Het betrof hier 3 scholen in Varanasi (Uttar Pradesh) in een 
achterstandswijk en 1 in Obra (Bihar). 

 
 Tevens besloot het bestuur, via de Stichting Wondem, een onderwijsproject voor meisjes 

en kwetsbare leerlingen in Mezezo en Kobastil in Ethiopië te ondersteunen met een bedrag 
van € 5000. 

 
 World Servants vroeg € 2.500 voor de bouw van een extra verdieping op een school in 

Guatemala. Men had concrete afspraken gemaakt over de financiering van het 
bouwproject waarbij de lokale gemeenschap bijdroeg door het leveren van mankracht en 
bouwmaterialen als grind, zand en bakstenen. Bovendien waren er 23 vrijwilligers uit 
IJsselmuiden die grote inzet toonden via eigen sponsoracties en die ook zelf daadwerkelijk 
bij het project aan de slag wilden. 

 
 Via de Stichting Mucolim ondersteunden we “Vakonderwijs voor tienermoeders van 13 
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t/m 16 jaar” in Kimbanseke, een buitenwijk van Kinshasa, de hoofdstad van de 
Democratische Republiek Congo. Het betrof Naai- en kookcursussen respectievelijk 
Kappers- en schoonheidscursussen waardoor tienermoeders een passende baan kunnen 
vinden na deze praktijkopleidingen en niet (gedwongen) in de prostitutie belanden. 

 

Individuele verzoeken  

Al enkele jaren terug (2014) werd besloten om zoveel mogelijk de verzoeken vanuit het 
buitenland voor individuele ondersteuning te laten afwikkelen door instanties in “dat buitenland” 
waarmee we al institutioneel samenwerken omdat dat de lokale beoordeling en monitoring ten 
goede komt. Daartoe werd uitvoerig overleg gepleegd en zijn afspraken gemaakt. 
 
Het WTEF heeft een redelijk grote bekendheid gekregen in de Oegandese regio vooral na de 
opening van onze school door de minister van Onderwijs in Oeganda en de aandacht daarvoor 
via TV/RADIO/PERS. Als gevolg hiervan bereiken ons sindsdien veel verzoeken tot 
ondersteuning, vaak indringend gemotiveerd door schrijnende verhalen. Enerzijds is het 
fantastisch om voor een jongen of meisje “het verschil te kunnen maken” waarbij wanhoop 
plaats maakt voor hoop en toekomstkansen, anderzijds zijn de middelen beperkt en moet 
gewaakt worden tegen “opgeklopte” verhalen. Het kostte het bestuur dan ook relatief veel tijd 
om verzoeken te beoordelen, de feiten te checken en het toezicht te waarborgen. 
Gelukkig bleek mr. Mwalimu Musheshe van het URDT bereid en in staat om zowel persoonlijk 
als ook door inschakeling van zijn staf het beoordelingstraject te stroomlijnen. 
 
In 2015 werd daartoe een apart fonds gecreëerd op naam van dr. M. Musheshe in Oeganda. 
Zoals bekend is hij de voorzitter van het Uganda Rural Development and Training (URDT) programme 
en kan door zijn team beter ter plaatse de validiteit van de aanvragen beoordelen.  
Dit gebeurt via persoonlijke evaluatie/assessment en een gesprek ter plaatse met de indiener van 
het verzoek.  
 
In 2018 bleek dat op grond daarvan, zonder dat het WTEF bestuur dat wist, er een aparte groep 
personen was ontstaan die op allerlei instituten van URDT ofwel vakonderwijs ofwel algemeen 
vormend onderwijs volgden. 
Deze personen worden/werden ook apart door het URDT geadministreerd onder het label 
“WTEF sponsorship students”. 

 
Omdat uit de rapportage 2017 bleek dat het “Dr. M Musheshe Discretional Fund” inmiddels was 
“opgedroogd” en er een tekort was ontstaan, heeft het bestuur van het WTEF besloten om dit 
(ad hoc) “Dr. M Musheshe Discretional Fund” structureel te maken en om te zetten in een “WTEF-
sponsorship –Fund” en daarvoor per jaar, minstens voor de komende drie jaren, € 3.000 per jaar 
beschikbaar te stellen. 

 
Dit is vastgelegd in onderstaande mail waarin na het bezoek in Juli 2018 aan de school in 
een mail o.a. werd opgemerkt:……………  

 
……Some problems to solve:  
 The ICT classroom has to be improved with more IT equipment. 
 I understood that the teachers house is balancing on the edge because of plans for road 

improvement and the need for housing facilities for more teachers 
 The financing of the students that are on WTEF sponsorship is not assured as the financing 

for the upcoming three years is insecure and not paid by now 
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Students acquire computer skills. 

 
Possible solutions: 

 The ICT classroom can have its first upgrade by the 20.000.000 UGS we handed over during 
our visit. Moreover I think the ICT classroom could be a project for a try to get support 
from the RABO if you make a proposal for a complete state of the art ICT classroom, 
including furniture and perhaps a cleaner and dustfree floor using a special paint for the 
concrete floor (in a light color perhaps to prevent dust affecting the hardware). 

 

  
The Headteacher receives a cheque from WTEF in the 
presence of the Chairman URDT and the Tijhaar-family. 

 
If we agree , please send this proposal asap. 
 
 As for the teachers house I would like to have some more specific information ; 

what are the extra costs to construct on the TCSN - campus a building suitable and 
in line with the importance of having good teachers on the TCSN. There should 
come an alternative water source on the Campus too.   

 
 I will ask the WTEF board to pay € 3.000 on the discretional Mr M Musheshe Fund-

account in the upcoming three years to secure the sponsorship programme of the 
students of which we recently got some more information 

 
Omdat we afsloten met de opmerking ……”All this has to be combined to ONE project if it could be 
considered to make a joint proposal from URDT/TCSN/ WTEF to “De Wilde Ganzen” …zal op het 
vervolgtraject nader worden ingegaan onder het hoofdstuk “Werving”. 
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Diverse kleine projecten 

Nadat in beginsel al het beschikbare geld in een project- en uitgavenbegroting was vastgelegd, 
kwamen erin de loop van het jaar nog veel verzoeken voor ondersteuning van kleinere projecten. 
Voor zover het bestuur nog wat geld kon vinden en het project aan de normaal te stellen eisen 
voldeed werd positief op een aantal aanvragen (met bescheiden donaties) gereageerd. 
We ondersteunden kleinere projecten, zoals een training voor Fondsenwervers in het buitenland 
die werd georganiseerd door “De Wilde Ganzen”. 
 
 

Werving 

De website www.wimtijhaareducatiefonds.nl wordt goed bezocht wat blijkt uit reacties, diverse 
giften en meerdere binnenkomende aanvragen! 
 
Vooral moeten we hierbij de donateurs noemen die meestal al jaren trouw zijn aan onze Stichting 
en die per maand, kwartaal of jaar hun schenking overmaken; hiervoor wederom van harte: 
DANK! 
 
Maar ook werd er extra veel tijd en aandacht besteed aan het enthousiasmeren en het betrekken 
van grotere instellingen en/of “Goede doelen stichtingen”. 
Dit was extra nodig na de ontvangst van de eerder genoemde reactie uit Oeganda op onze 

opmerking inzake met een compleet voorstel inzake    …  Some problems to solve! 

Dit leidde tot de volgende afstemmingsstrategie en mailwisseling: 

 
Dear Mwalimu and Alida, 
 
Hoping everything is well in Uganda, URDT and TCSN! 
As a result of our request to formulate your opinion and wishes regarding the problems that 
have to be solved and the possible (and, as you said, your very intelligent) solutions, our 
board received from Kulusum the “PROPOSAL FOR UPGRADING ICT LABORATORY, 
CONSTRUCTION OF STAFF QUARTERS AND ALTERNATIVE WATER SOURCE AT TCSN”.  
We understood, you followed and supported our suggestion to combine everything to ONE 
project where a big part of the financing should possible come from “The Wild Geese”(WG) 
and perhaps from SDW if they decide to give substantial more than usual. Perhaps another 
part could come from the Rabobank if we could persuade them to adopt part of that plan 
too. If there is, thereafter, still a gap to be bridged, the usual contribution of WTEF could 
possibly be used to fill that gap?  
As WG demands several external contributors I discussed the matter with Rabo and they 
seem to be prepared to contribute to the WG project, but before putting our request in their 
decision-pipeline they wanted to be sure that WG would coöperate too.  
 
 As time was running out I submitted the Proposal of Kulusum together with some details 

of URDT/TCSN as a "Project Application Form " from the project owner (TCSN/URDT) to 
WG together with the WTEF- fundraisingproposal ( fondsenwervingsplan) . 

 
I will send a mail and some details of our/your "Project Application Form to Kulusum and to 
the both of you, because it still is your ultimate decision to be the project owner and if so 
perhaps some extra details still have to be sent to WG . 
 
The board (and I of course) wish you all the very best in health and prosperity and a wise 
decision. 
 
Warm regards, 
on behalf of the WTEF board 
Wim  

http://www.wimtijhaareducatiefonds.nl/
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Hierna was er nog intensief contact met URDT/TCSN over de afstemming, tijdruimtelijke 
planning en mogelijke financiering van het totale project maar eind december kregen we 
bericht van de Rabobank dat zij van het benodigde bedrag van ruim € 92.000 (een 
prachtig deel van) € 25.000 voor hun rekening willen nemen zodat de financiering van de 
eerste twee (zie onderstaand) onderdelen van het projectvoorstel al is veilig gesteld en waarmee 
ook meteen in 2019 zal worden begonnen.  
In het jaarverslag over 2019 volgt uiteraard een volledige detaillering van het projectvoorstel en 
een verslag inzake de concrete realisering en financiering van de drie onderdelen van het totale 
project te weten:  

 Upgrading ICT laboratory,  

 Alternative water source system at TCSN 

 Construction of staff quarters  
 
Gelukkig bleek ook vervolgens dat Stichting De Westberg, in ieder geval voor 2019 een bedrag van 
€ 25.000, als co-sponsor van de TCSN ter beschikking stelt hoewel dit bedrag nodig zal zijn voor 
het dekken van het tekort in de operationele kosten van de school. 
We moeten immers ook oppassen dat we straks weliswaar wel een prachtige school hebben met 
een perfecte watervoorziening en een “state of the art”- ICT lokaal maar geen studenten meer 
wegens gebrek aan middelen ter financiering van de “operational costs”!  
 
 

Beheer 

Doelstellingen betreffende het beleggingsbeleid  

 De beleggingen dienen te worden afgestemd op de doelstellingen van het vermogen. 

 Per 1 februari van ieder kalenderjaar wordt de omvang van de uitgavenbegroting van het 
lopende kalenderjaar vastgesteld.  

 Op basis van de uitgavenbegroting maakt het bestuur vervolgens een liquiditeitsplanning, 
zowel qua omvang als qua timing voor het lopende kalenderjaar. De samenstelling van de 
beleggingsportefeuille dient te worden afgestemd op deze liquiditeitsbegroting.  

 Het beheer van het vermogen wordt primair door penningmeester en voorzitter gevoerd maar 
het bestuur kan bij meerderheidsbesluit elk jaar maximaal 15 % van de portefeuille 
heralloceren gezien de liquiditeitsbegroting en de te realiseren statutaire doelstellingen.  

 De uitgaven bedragen minimaal € 50.000 per jaar of desgewenst 5 % van het belegd vermogen 
indien dat tot een hoger bedrag leidt. 

 Voor het toezicht op de grotere projecten is er een samenwerking met het bureau “afgestu-
deerden van de Universiteit Wageningen” die geen kosten daarvoor rekent. Op deze 
Universiteit is er traditioneel sprake van een groot aantal studenten uit ontwikkelingslanden 
die na het afstuderen terugkeren naar hun moederland. Via de Universiteit kunnen in 
voorkomende gevallen deze studenten/alumni worden aangezocht om toezicht dan wel 
controle uit te oefenen op de doelmatige besteding van gelden als in hun omgeving in dat 
land een project ter subsidiering in aanmerking is gekomen. 

 
Gezien het beleid van de te verstrekken donaties/uitkeringen ten behoeve van educatie is het te 
verwachten dat het vermogen van WTEF op lange termijn langzamerhand afneemt, tenzij de 
koerswinst op de beleggingen het structurele tekort van opbrengsten ten opzichte van de 
uitgaven compenseert. Dat was in 2018 voor het eerst niet meer het geval hoewel het slechte 
beursklimaat in 2018 gelukkig niet zodanig uitwerkte dat de volledige (ongerealiseerde) 
koerswinst van ruim € 600.000 uit de vorige jaren is verdampt; zie voor verdere toelichting het 
Financieel overzicht verderop in dit bestuursverslag. 
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Chairman WTEF addresses TCSN staff & management 

 

Besteding 

Het bestuur blijft primair verantwoordelijk voor de selectie, toewijzing en controle/monitoring 
van lopende projecten. Daarbij blijft het streven om de beheers- en uitvoeringskosten te 
minimaliseren mede ten behoeve van het creëren van draagvlak voor eventuele donoren. 
Omdat alle bestuurders hun werk onbezoldigd verrichten, is er daardoor steeds slechts sprake 
van geringe kosten verband houdende met de website, contributie Kamer van Koophandel en 
uit bankkosten die samenhangen met de internationale betalingen aan projecten. 
De totale kosten over al de jaren zijn steeds minder dan 1% van de stichting-ontvangsten. Dit is 
inclusief de kosten voor de ontwikkeling van de website en de notariskosten voor de 
Stichtingsakte en verdere schenkingen. Dit is ook te danken aan onderwijsinstelling HBO AA 
waarmee de oprichter warme contacten onderhoudt, en die de jaarverslagen gratis uit sympathie 
met de doelstellingen van het WTE-fonds vervaardigt. 
 
Ook voor de komende jaren worden geen substantiële beheerskosten verwacht. Wel kunnen er 
kosten gemaakt moeten worden ten behoeve van een goede voorbereiding en lokale monitoring 
van projecten. 
 

 In de afgelopen jaren is heeft het WTEF bestuur voor meer dan € 740.000 aan diverse 
educatieve of emancipatorische projecten besteed blijkens onderstaande opstelling: 

 

Historisch overzicht van de toezegging/betalingen door het WTEF aan diverse projecten. 

 
Na oprichting in 2006; kleine projectjes € 290,- 
2007 € 50.240,- 
2008 € 50.594,- 
2009 € 55.879,- 
2010 € 52.172,- 
2011 € 65.000,- 
2012 € 59.400,- 
2013 € 61.237,- 
2014 € 57.615,- 
2015 € 57.653,- 
2016 € 60.610,- 
2017 € 85.505,- 
2018 € 85.265,- 
Totaal van de projectendotaties € 741.460,-  
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Uit het vermogen van de stichting worden jaarlijks bedragen ter beschikking gesteld voor 
concrete kleinschalige, eenmalige projecten van educatieve aard. 

De leidende beginselen hierbij zijn de beoordeling of: 

 de voorgenomen bestedingen zodanige scholingsbehoeften dekken om aan kinderen/jeug-
digen hoop en toekomstkansen te geven, dan wel  

 betrekking hebben op “empowerment of women” en 

 de controle/monitoring-mogelijkheden betreffende de correcte en concrete besteding ter 
plaatse. 

 
 

Financieel overzicht  

Volgens de ANBI voorwaarden dienen de baten en lasten voor drie opeenvolgende jaren 
worden vermeld. Daarom worden de overzichten van 2016 en 2017 ook in dit bestuursverslag 
opgenomen. 
 

Financieel overzicht 2016 van het WTE-fonds voor Hoop en Toekomstkansen 
Ontvangsten: 
Aan giften en schenkingen kwamen in totaal 34 donaties binnen voor bedragen tussen € 10 en 
€ 15.000; in totaal goed voor een bedrag van € 16.955. 
Aan beleggingsopbrengsten en rente werd € 27.641 gerealiseerd. Voor zover nodig voor de 
financiering van projecten werd het eigen vermogen van de Stichting aangesproken door een 
deel van de effecten, uit de beleggingen, te verkopen. NB Beleggingen van het WTEF worden 
gewaardeerd tegen de collectieve marktwaarde, tot dusver nog resulterend in een ongerealiseerde koerswinst per 
31/12/2016 van € 420.892 maar resultaten uit het verleden…… . 
 
Uitgaven: 
De totale beheerskosten bedroegen € 416. Daarnaast werd aan Projecten een totaalbedrag van 
€ 60.610 toegekend. 
In totaal werd in 2016 daarvan op grond van ontvangen en goedgekeurde aanvragen en 
rapportages een bedrag van in totaal € 48.610 daadwerkelijk uitgekeerd en daarnaast een bedrag 
van € 12.450 (over voorgaande jaren) op grond van eerdere toezeggingen en ontvangen 
rapportages.  
 
Specificatie: 
De betalingen voor Projecten hadden voor ongeveer 50% betrekking op de Tijhaar Community 
School Nkondo in Oeganda als bijdragen in de operationele kosten als ook in een speciaal fonds 
waaruit de schoolgelden etc. kunnen worden betaald voor individuele Oegandese jongens en 
meisjes.  
 
De andere projecten waaraan minimaal € 2.500 per project werd toegekend betroffen: 

 Nepal/EWN (jaarlijkse bijdrage aan het meisjesproject),  

 IMC Weekendschool (taalcursus vluchtelingen), 

 Vilcabamba (Cusco-Peru), 

 Stichting Wondem (schoolboeken en leermiddelen voor de basisscholen in Mezezo en 
Kobastil in Ethiopië) en  

 De Wilde Ganzen (een bijdrage aan een educatief project in Tanzania)  
 
Daarnaast nog kleinere bedragen zoals aan Stepping Stone-Liberia en ondersteuningen van 
individuele studenten. (zie voor de verdere toelichting van deze projecten dit jaarverslag en de bijlagen).  
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De totale kosten ad € 416 bestonden uit  

 € 144 voor kosten wegens webhosting en  

 € 272 voor effectenprovisie, bewaarloon, kosten voor de Kamer van Koophandel en 
(internationale) bankkosten. 

 
De secretaris en overige bestuurders brachten geen kosten in rekening. 
Het bestuursverslag werd gratis gedrukt en verspreid door onderwijsorganisatie HBO A&A. 
 

Financieel overzicht 2017 van het WTE-fonds voor Hoop en Toekomstkansen 

Ontvangsten: 
Aan giften en schenkingen kwamen in totaal 30 donaties binnen voor bedragen tussen € 10 en 
€ 23.000; in totaal goed voor een bedrag van € 24.820. 
Aan beleggingsopbrengsten en rente werd € 26.260 gerealiseerd. Voor zover nodig voor de 
financiering van projecten werd het eigen vermogen van de Stichting aangesproken door van de 
beleggingen het totale bezit aan aandelen KPN en i shares Emerging Markets te verkopen voor 
€ 60.862. Omdat het restant van de beleggingen met 18,4% in waarde steeg, nam echter, 
salderend, het eigen vermogen van de Stichting toe. NB Beleggingen van het WTEF worden gewaardeerd 
tegen de collectieve marktwaarde, tot dusver nog resulterend in een ongerealiseerde koerswinst per 31/12/2017 
van € 649.704.  
 
Uitgaven: 
Beheerskosten ad € 485. 
 
Specificatie: 
Deze kosten bestonden voor € 144 uit kosten wegens webhosting en voor € 341 wegens 
effectenprovisie, bewaarloon, kosten voor de Kamer van Koophandel (waaronder LEI – 
verklaring) en (internationale) bankkosten. De secretaris en overige bestuurders brachten geen 
kosten in rekening. Het bestuursverslag werd gratis gedrukt en verspreid door 
onderwijsorganisatie HBO A&A. 
 
Projecten: 
Toegekend een totaalbedrag van € 85.505. 
 
In totaal werd in 2017 mede op grond van eerdere toezeggingen en rapportages een bedrag van 
i n totaal € 92.505 daadwerkelijk uitgekeerd.  
Hoewel in de tien voorafgaande jaren gemiddeld € 57.000 per jaar werd uitgekeerd was het 
bedrag voor goedgekeurde en gefinancierde projecten in 2017 extra hoog omdat voor onze 
school in Oeganda in december nog een extra donatie van € 23.000 door de Stichting De Westberg 
werd overgemaakt! 
 
Specificatie: 
De betalingen voor Projecten hadden voor ongeveer 60% betrekking op de Tijhaar Community 
School Nkondo in Oeganda als noodzakelijke bijdrage in de operationele kosten. 
 
De andere projecten waaraan tussen € 2.500 en € 10.000 per project werd toegekend betroffen:  

 Nepal/EWN (jaarlijkse bijdrage aan het meisjesproject voor hosting en opleiding van 
3 meisjes)  

 IMC Weekendschool (voornamelijk Nederlandse leerlingen met allochtone achtergrond 
respectievelijk programma vluchtelingen & educatie), 

 Edukans t.b.v. meisjes in Malawi) 
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 Kids Right, Tanzania (7 desktopcomputers voor educatieproject in vluchtelingenkamp) 

 Tools at Work, Kenia (meisjes leren werken met computers en naaimachines) 

 Terres des Hommes – project in Nepal (project voor beroepsopleiding voor slachtoffers van 
kinderhandel en gedwongen prostitutie) 

 Stichting Garuda-House (ondersteunen van drie meisjes in Bali die verzorging en opleiding 
krijgen waardoor zij zicht krijgen op een betere toekomst). 

 Norbertijnenproject in India via de Stichting Solidair met India (naailessen aan vrouwen 
en begeleiding en scholing van gehandicapte kinderen). 

 
Daarnaast nog kleinere bedragen zoals voor. 

 Start Up 4 Kids in Peru  

 Tienermoeders van Stichting Congo 

 Streetchild Sierra Leone 

 Jacana Zambia (empowerment vrouwen) 

 Stichting Twiga Tanzania (bijlessen in vakantieperiode)  

 Sovia, (geboren op 15-12-2002 in Indonesië, Sovia gaat naar nu de 1e klas van de hogere 
middelbare school). Totaal nodig voor de duur van drie jaar: € 2.310. 

 
Zie voor verdere toelichting van deze projecten het jaarverslag en de bijlagen 
 
 

Financieel overzicht 2018 van het WTE-fonds voor Hoop en Toekomstkansen 

Specificatie van het Fondsvermogen per 31/12/2018 
Nominale stand per 1/1/2018   € 940.536 
Donaties 2018   € 21.515 
Saldo netto beleggingsopbrengsten € 23.366 - € 516  € 22.850 
   € 984.901 
Bestedingen aan projecten in 2018  -/- € 85.265 
Nominaal Fondsvermogen per 31/12/2018  € 899.636 
 
Er was er in 2018 (voor het eerst sinds de oprichting van de Stichting ) sprake van een 
ongerealiseerd koersverlies van € 191.756 dat ten laste van de bestaande reserve koersverschillen 
is geboekt waardoor er per 31 december 2018 een saldo Reserve koersverschillen bestaat van 
€ 649.703 -/- 191.756  = € 457.947 waardoor het  
Feitelijk Effectief Fondsvermogen per 31-12-2018 bedraagt: € 1.357.583 
 
Aldus ontstaat: 

Balans (bedragen in euro) 
Activa  31-12-2017 31-12-2018 Passiva 31-12-2017 31-12-2018 

Effecten 1.558.233 1.356.496 Nominaal Fonds.verm. 940.536 899.636 
Transitoria 750 0    
Debiteuren 29.901 17.000    
Liquide Middelen 6.355 9.087    
   Reserve Koersverschil 649.703 457.947 

   Fondsvermogen 1.590.239 1.357.583 
   Crediteuren 5.000 25.000  

Totaal  1.595.239 1.382.583 Totaal  1.595.239 1.382.583 
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Toelichting  
Ontvangsten: 
Aan giften en schenkingen kwamen in totaal 21 donaties binnen voor bedragen tussen € 15 en 
€ 25.000; in totaal goed voor een bedrag van € 46.515 waarvan € 25.000 als vooruitbetaling voor 
2019, dus salderend voor 2018 is er een bedrag van € 21.515 aan donaties geboekt. 
Aan beleggingsopbrengsten en rente werd € 23.366 gerealiseerd.  
 
Uitgaven: 
Beheerskosten ad € 516. 
Deze kosten bestonden voor € 144 uit kosten wegens webhosting en voor € 372 wegens 
effectenprovisie, bewaarloon en (internationale) bankkosten etc.. . 
De secretaris en overige bestuurders brachten geen kosten in rekening. Het bestuursverslag werd 
gratis gedrukt en verspreid door onderwijsorganisatie HBO A&A. 
Projecten; er werd in 2018 een totaalbedrag van € 85.265 besteed.  
 
Het nominaal fondsvermogen daalde daardoor met € 85.265 + € 516 - € 21.515 - € 23.366 = 
€ 40.900. De (na donaties en beleggingsopbrengsten) resterend benodigde financiering van 
projecten geschiedde onder andere door van de beleggingen het totale bezit aan aandelen OBAM 
te verkopen voor € 9.980. Daarnaast werd er een vooruitbetaling van € 25.000 aan donaties 2019 
ontvangen. 
Omdat het restant van de beleggingen een koersverlies opleverde (van 12,3%), nam salderend 

ook het “Feitelijk effectief Fondsvermogen” van de Stichting af. Wel is er nog steeds sprake van 
een ongerealiseerde koerswinst op het totale effectenbezit. 
De beleggingen van het WTEF worden gewaardeerd tegen de collectieve marktwaarde, tot 
dusver nog resulterend in een ongerealiseerde koerswinst per 31/12/2018 van € 457.947.  
 
Specificatie van de uitkeringen aan projecten. 
De betalingen voor Projecten hadden voor ongeveer 60% betrekking op de Tijhaar Community 
School Nkondo in Oeganda als noodzakelijke bijdrage in de operationele kosten. 
De andere projecten betroffen een financiering/investering in een specifiek vrouwenproject in 
Oeganda en daarnaast aan de projecten zoals gespecificeerd in bestuursverslag en bijlagen. Het 
ging doorgaans om bedragen van ongeveer € 2.500 per project. 
 
Zie voor toelichting van deze projecten het jaarverslag en de bijlagen  
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Amsterdam, 1 maart 2019. 
 
Namens het bestuur van het Wim Tijhaar Educatiefonds 
voor Hoop en Toekomstkansen 
 
Mr. Drs. W.A. Tijhaar 
Voorzitter 
 
Adresgegevens: 

Secretaris Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds 

voor Hoop en Toekomstkansen 

t.a.v. Dhr. C.D. Kooter 

Ransuil 14 

1191 SR Ouderkerk aan de Amstel 

 

Telefoon: 020-4963269 

e-mail: info@wimtijhaareducatiefonds.nl 

website: www.wimtijhaareducatiefonds.nl 
 
Bankrekening: NL07 RABO 0116 0169 73, ten name van Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor 

Hoop en Toekomstkansen, Wageningen. 

http://www.wimtijhaareducatiefonds.nl/
mailto:info@wimtijhaareducatiefonds.nl
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: TCSN Annual report 2017 
 
Bijlage 2: Pictorial Update July - September 2018 
 
Bijlage 3: WTEF Sponsorships Programme 
 
Bijlage 4: Dinka Kids Onderwijs Tanzania Projectplan 2018 2019 
 
Bijlage 5: Stichting Jacana Zambia 
 
Bijlage 6: Duniya Foundation, India 
 
Bijlage 7: Christ Hope, Kenia 
 
Bijlage 8: St. Wondem Ethiopië 
 
Bijlage 9: World Servants, Guatemala 
 
Bijlage 10: School4kids, India 
 
Bijlage 11: St. Mucolim, Congo 
 
Bijlage 12: Rapportage Girls Speak Out Project 
 
Bijlage 13: Rapportage Empowering Women of Nepal 
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Bijlage 1 TCSN half year report January – June 2017 

 

URDT TIJHAAR COMMUNITY SCHOOL NKONDO (TCSN) 

P.O. Box: 502, Kakumiro, Uganda Tel: +256 (0) 483-22820/1 

Physical location: Nkondo – Kakumiro District – Uganda  

Contact office: URDT – Kagadi Main Campus 

Contact email:  info@urdt.net Website: www.urdt.net 
 
 

 

Creating a critical mass of change leaders who have competencies to develop enterprising 
homes, empower girls and women and create prosperity, peace, health and happiness for 

all through the 2 –Generations approach to education 
 

ANNUAL REPORT 2017 
 

 
 
Prepared by: 
HEADTEACHER TCSN 
  

http://www.urdt.net/
mailto:info@urdt.net
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1. INTRODUCTION 

 

  
Students undergoing a visioning exercise  
 
URDT Tijhaar Community School Nkondo (TCSN) is a rural based mixed secondary school managed 
by the Uganda Rural Development and Training programme (URDT). The school is located in Nkondo 
Village, Bwanswa sub-county in Bugangaizi West constituency in Kakumiro – District (previous 
Kibaale). The school is licensed and registered by MoES under centre number U3229. 
The school’s mission is to provide disadvantaged youth and their homes with transformational and 
value based education that shapes character, imparts knowledge, skills and a mindset for excellence, 
prosperity, peace, health, freedom and happiness. The school works from the principle that people 
are key to their own development. As such, the school’s values and its working premises are similar 
to those of its mother organization, URDT. 
The school believes that women are key to sustainable development. Therefore, the majority of 
students at TCSN are girls. The school intends to become one of the model community secondary 
schools in Kakumiro District by providing transformational education to disadvantaged youth, of 
which 75% are girls. For many, the girl child is only a consumer of resources. For TCSN they are a 
resource waiting to be unleashed to accelerate development in their homes. 
Since its inception in 2008, TCSN developed a co-curricular programme that empowers its students 
to become change leaders. During the holidays they transfer their newly gained skills to their 
families and communities. As a result, the return on investment in these students is visible within a 
year’s time. Hence the slogan: ‘Education that pays for itself’. 
The school uses the 2-generations approach whereby the students and their parents / guardians 
learn together, develop a shared vision for their personal life, their home and apply systems thinking 
to assess their current situation and plan together to attain their aspirations. This approach also 
promotes academic excellence, functional skills development and good citizenship behavior. It also 
boosts cooperation in the family, friendships and peaceful relationships. 
URDT continued to guide the management of TCSN and worked hand in hand with partners and 
stakeholders to implement its work plan. The TCSN management is very grateful for this support 
and collaboration to ensure sufficient resources and philosophical grounding in visionary leadership 
and student centered learning. 
On a special note, we acknowledge the continued financial and moral support from our partners: 
WTEF, SDW, the parents and local government that enabled the school to create the results. 
 

This annual report gives an overall picture on the key achievements at student, home and 
community levels. It further gives details of income and expenditure for 2017. There are appendices 
with testimonies, relevant photos and list of board members, PTA and staff. We hope you will enjoy 
reading the report and share with us the insights. We wish you joy, good health and happiness. 
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2 ACHIEVEMENTS AT THE STUDENT AND HOME LEVELS 
 

  
S4 candidate 2017 sitting for UCE Examinations Students sensitizing through MDD during the end of term 

parents’ workshop 

 
2.1 Academic excellence and retention improved 
 

The UCE results 2016 were released and the good news is that all students passed as shown in table 
1. The school was ranked number 9 in the greater Kibaale district and third in Kakumiro district. This 
good ranking has continued to improve the image of the school in the community and the Kakumiro 
district. 
 
All students were adequately taught and assessed in the selected subjects offered by the school. 
The S4 candidates sat for 2 sets of external mock examinations and successfully completed UCE 2017 
examinations. 
 
Table 1: TCSN – UCE Results 2016 

Levell Students Div I % Div II % Div III % Div IV % Fail % 

School 18 1 5.2 3 16.7 6 33.3 8 44 0 0 

National 306,507 25,750 9 48,642 16 70,413 23 130,057 42 31,645 10 

 
2.2 Communication skills improved through debates and foundation courses 
 

  

A student sharing his experience as he facilitates FC Students practicing MDD 

 
Collective intelligence and skills were enhanced through daily foundation courses conducted. A total 
of 121 students, 25 staff members actively participated and 63 students (47 girls and 16 boys) and 
17 staff facilitated (2 female and 15 male staff). Public speaking, personal confidence and other 
communication skills were improved. The school continued to conduct debates on a weekly basis 
and 121 students actively participated. 
 

The topics discussed in debate and foundation course were mainly on education, women 
empowerment, retention of girls in school, rural transformation, entrepreneurship, socialization, 
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values & virtues, nutrition, farming, food security, leadership, back home projects, environment and 
resources management. 
 
2.3 Skills in music, dance and drama improved 
 

A total of 121 students have improved skills in music, dance and drama. They know how to sing, 
dance, apply a sense of rhythm, poetic expressions and coordinate the body movements. 60 
students have good skills in drama and confidently use music to communicate in public. Skills in 
playing traditional music instruments like drums and rattles have been improved. 
 
2.4 Team sports and physical fitness strengthened 
 

 

 

 

 
Students doing physical exercises for fitness Students playing netball with the neighboring school 

 

Students’ general health, friendship and relationships were improved after engaging in games and 
sports: 13 netball games, 15 football games, 4 volleyball games and chess have been played on a 
friendly basis with Uganda Martyrs SS Kakumiro, Ncwanga SDA SS, Kasambya SS and Kissi football 
club. Students have skills in passing the ball, dodging, throwing, gaining physical fitness, goal keeping 
and spreading numbers on the pitch. They have collective performance in teams and adequate skills 
concerning human movements. 
 

Physical fitness, mental health, happiness, tactics in ball games and self-confidence improved 
amongst students by participating in daily morning jogging and exercises that include stretching, 
jumping and making pushup. A total of 15 students were trained in chess game by the chess 
champion. This contributes to intellectual and emotional development amongst students. It also 
promoted cooperation, appreciation of team work, physical fitness, time management and self-
management. 
 

Students’ consciousness about peace has been enhanced through discussion about the importance 
of peace. Fifteen students ably participated in the 14 KM Peace Marathon in Kagadi Town Council 
on 16th September 2017 amongst the 466 total participants in the event. Other 18 students 
participated in the Children’s exposure in Pacwa Sub County on 20th September as a climax of the 
celebration of the International Day of Peace in the Greater Kibaale. The celebrations were 
spearheaded by URDT, KCSON and other local partners. 
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2.5 Knowledge about farming as a business and nutrition based agriculture improved 
 

 

 

 

 
A Student marketing chicken during Easter season Students learn to keep records & prepare vegetables 

 
A total of 121 students and 28 staff acquired knowledge about farming as a business and a 
nourishment economy through the termly Teachers’ Development Workshops and Students 
Learning Weeks. Subsequently, students shared the skills with 75 parents during the termly parents’ 
workshops.  The  students also demonstrated practical skills exhibited on the students managed 
school demo farm. 
 

All students established and maintained nursery beds 
of different vegetables. The students learnt about 
agronomic practices for: cabbages, egg plants, water 
melon, sukuma wiki, pumpkins, cauliflowers, spinach 
and soya beans among other vegetables. They also 
learnt about growing maize and beans on a large 
scale, and took good care of the bananas and 
pineapples. The 
summary of the harvest is shown in the table 2 
besides. They transferred the skills to their family 
members through the back homes projects. 
 

As a result the nutrition status of the people at the 
school and the homes has improved. The students 
learned how to demarcate land and to select 
affordable methods of land preparation by 
understanding the merits and demerits of the different methods. 
 

The poultry section was maintained and students continued to get diverse knowledge about its 
management. The school had 328 birds, collected 780 eggs in 2017 and sold 249 birds. 
Students also learned that profits don’t come easily. Most of the investments done in the maize 
farm were lost due to army worms attacks at the Kikada farm. 
 
The team did all what was possible to spray with pesticides. During the first spraying not all the army 
worms were killed since these worms tend to multiply very fast because they produce many eggs. 
Actually, to ensure that they are fully controlled from destroying the maize from the time of 
germination up to the time maturity, it required 5 times of spraying which became very costly. 
 

Table 2 Harvest 
Crops grown Units Quantity 

Dried maize Kg 747 

Fresh maize Pieces 213 

Beans Kg 150 

Sukuma wiki Bundles 131 

Cabbage Heads 223 

Snow bolt arugula Heaps 25 

Egg plants Heaps 81 

Pineapple Pieces 6 

bananas Bunches 127 

Avocados Pieces 70 

Pumpkins Pieces 45 

Spinach bundles 20 
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Arm worms attacked the maize farm Maize infested when they were one month 

 
2.6 Appreciation of scientific knowledge and skills strengthened 
 

  
Students during a physics practicum Students carry out a chemistry experiment 

 
The school continued to enhance the students’ scientific knowledge through practical lessons and 
the purchase of laboratory chemicals and equipment. This resulted into improved performance in 
local examinations for physics, biology and chemistry. Students know titration, volumetric analysis 
and percentage purity among others. 
ICT knowledge and skills improved amongst 121 students. They comfortably use Microsoft word, 
Excel, PowerPoint and publisher. They ably produce documents with pictures in MS word, make 
certificates and calendars using publishers. A total of 10 sets of computers are networked making it 
easy for students to access their work without removable storage device and the trainer monitoring 
the process. 
 

2.7 Life skills development strengthened 
 

  
Local leader inspires students to remain in school and 
complete their education 

Students interact with a teacher during the mentorship 
session 
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All students improved their knowledge and skills to be responsible for their lives. They learnt about 
making decision and choices in respect to their visions, empathy, friendship, critical thinking, dealing 
with peers, managing and copying with emotions and stress. They have also been empowered with 
skills to live with one self and others, and reproductive health. Retention and completion have been 
emphasized and 6 role models have been invited to talk to the students. 
 

The Girls Education Movement is strong, it holds weekly meetings with students and educates them 
about children’s rights and obligations. The mentorship program between teachers and students is 
active and it has enhanced self-expression, decision making and unity. 
 
2.8 Leadership skills enhanced 
 

 

  
Student leaders democratically elected Girls Education Movement Club 

 

A total of 24 students (14 girls and 10 boys) were democratically elected by fellow students in June 
2017. Interested students applied on various posts and went through a free and fair electoral 
process from vetting, elections to swearing in. The former prefects handed over peacefully to the 
new leaders. This gives the students a good foundation in leadership. 
 
2.9 Knowledge and skills strengthened through inquiry based learning 
 

  
Visit to Katwe landing site Visit to Kilembe copper mines. 

 
A total of 34 students and 4 staff members enhanced their knowledge and skills in agriculture, 
geography and entrepreneurship during a fieldwork study tour in Kasese and Kabalore Districts. 
They learnt about irrigation farming, tea growing, power generation, trade, fishing, salt and copper 
mining, and wild life conservation. This enriched their practical skills and experience in the subjects 
and the students’ capacity to answer related questions in the examinations as well as transfering 
knowledge in their respective homes and communities. 
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2.10 Knowledge in the creative life orientation 
 

  
New students enrolled in senior one at TCSN Students draw visions with their parents 

 
At the start of the new academic year, 35 new students and 28 parents gained understanding of the 
creative life orientation acquired during the visionary orientation workshop. The school promoted 
a shift in the orientation amongst parents and their children from problem solving to appreciate that 
they are key to their own development. They were introduced to the URDT methodology including 
the visionary approach, URDT programmes, 2 generations approach and back home projects. The 
students and their parents made the visions for their homes and are working on action plans to 
make them a reality. 
 
2.11 BHP continues to be strengthened 
 

TCSN has continuously mentored students, parents and communities in home and community 
transformation through orientation workshops, Home mentoring visits and parent development 
workshops. In 2017 home mentoring visits were not done due to late arrival of funds however the 
professional exercise is scheduled to take place in May 2018. Refer to the professional structural 
tension chart for 111 TCSN students professionally visited and mentored in their homes and 
progress documentation on home development in 2018. 
 

3 ACHIEVEMENTS AT COMMUNITY LEVEL 
 

  
Community members witness students planting a tree on 
the International Women’s Day 

Students, staff and community members march for 
women rights from TCSN to Kakumiro Town Council 

 

On the International Women’s day cconsciousness was raised in Nkondo village, Bwanswa Sub 
County and Kakumiro Town Council by 151 students and staff plus 10 community members. This 
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was through a march from the school to the named areas. They discussed issues of human rights, 
women rights and role of women in development issues like health, environment and education. 
 

Five trees were planted to commemorate the day and protect the environment. One tree was 
planted at Kakumiro Health Centre VI, four trees were planted at TCSN and they are well maintained. 
The TCSN students also emphasised the importance of good health by carrying out community 
service around Kakumiro Town Council and Kakumiro Health Centre IV. The Local leaders, parents 
and community members joined the team. They used that opportunity to discuss health issues like 
hygiene, sanitation and nutrition and how it is linked to individual, home and community well being. 
 

The students are conscious about life and safety. They contributed to saving lives through 2 blood 
donation sessions held at TCSN in 2017. 
 
 
 

4. ACHIEVEMENTS AT SCHOOL LEVEL  
 

  
TCSN Team undergoes a Teachers’ Development Workshop 
with staff from other URDT Schools 

TCSN Team having a discussion during the TDW 

 
 

4.1 TCSN functions as a learning organization 
 

The school continued to ensure that management, teachers, students, parents and their 
communities share into the vision and mission of the school. This has been done through PTA 
meetings, daily foundation courses and weekly review meetings for staff and workshop for teachers, 
students and parents. 
 
 

4.2 New technologies introduced and repairs done 
 

  
TCSN uses mechanization in agriculture in Kikaada Electrical repairs done on the school buildings 
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There is positive change in the students’ managed farm after enrolling the Farm manager doubling 
as a Trainer. He has exposed the students to more practical sessions and introduced technologies 
that are aimed at improving yields and easing work for extensive farming in Kikaada farm. There is 
improvement in the students’ mindset about agriculture as a way of making good income. 
 

The school also acquired more solar panels to an additional 347 watts. This is important as grid 
power is very unstable. Although the majority of students will remain females, the school expanded 
the boys’ hostel by constructing another room (4 X 3 meters) to accommodate the 25% male 
students in a better place. 
 

4.3 Finances managed on shoestring budget 
 

In 2017, TCSN raised a total income of UGX 259,550,570/= (€ 70.149) out of which 27% was 
generated locally. For details, see table 3 & 4 below and details in appendix 2. We are grateful for 
the support from our long term partner WTEF and Stichting De Westberg (SDW) who joined us 
towards the end of 2016. The incomes received by the TCSN have been used to create the results at 
student, home and community levels, as mentioned in this report. 
However, there is still a serious funding 
gap since the ASI fund dried up. This is 
partly due to the fact that: 

 The school did not recover the 
outstanding debts from school fees. 
Measures had been put in place, but 
the fact remains that most students 
come from homes that cannot even 
pay for the subsidized service the 
school offers, 

 Students who were brought in through 
the WTEF sponsorship fund continued 
in the school without paying school 
fees and on the other hand the fund 
did not continue the sponsorship. 

 Inflation resulting into price increases, 

 The school farm got infested by army 
worms and the investments made did 
not yield any profit. 

As a result, the balance brought forward from 2016 was inevitably used for running costs. 
Good enough, the financial support from SDW gave relief to continue the co-curricular programme 
to provide students with skills to develop their homes and communities. 
 
On a positive note, the school still used resources in a way that it managed to complete the year 
2017 successfully. The summary of expenses is shown in the table on the right. 
 

Pending other resources, the second installment of the SDW in 2018 will be used for co-curricular 
like backhome projects, home mentoring, popular theatre and the alumni club. 
 

We are confident that the results created warrant continued support to educate these rural youth 
and their home members to improve the quality of their lives. The school requests that the 
relationship with SDW grows into a long term partnership to finance non-academic programmes like 
life skills training, students & parents workshops, the farming as a business project and community 
sensitization through radio programs and popular theatre. The school management also requests 
URDT, its partners and friends to seek support to bridge this significant funding gap for 2018.  

Table 3: Summary of income 2017 

Type of income Amount in Ugx 

Funds from WTEF 73,961,150 

Funds from SDW 115,377,753 

Own income 70,211,676 

Total income 259,550,579 

Table 4: Summary of expenditures 2017 

 Budget 
(UGX) 

Actual (UGX) 
Expenditures 

Student Development 129,100,000 115,460,550 

Home Development 24,500,000 13,946,000 

Community Development 10,500,000 1,462,600 

Management & 
Administration 

 
181,700,000 

 
157,638,725 

Total Operations 345,800,000 288,507,875 

Capital Investments 10,400,000 9,649,000 

Total expense 356,200,000 298,156,875 
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5 CONCLUSION AND FUTURE PLANS 
 

  
 
In the year 2017, the school made good progress at student and home levels, despite its financial 
constraints and the natural hazards that affected the farming business of the school. If funds permit, 
the school management is committed to implement its core activities so to support students to 
become enterprising and clear on what life they want to create for themselves and their homes. 
 

Its management and students appreciate the collaboration and support from the partners (SDW and 
WTEF), parents, the Epicenter Manager, URDT management, URDT Girls School, PTA, Kakumiro 
District leaders and community members. This has brought on board diverse knowledge and 
experience enabling the school to grow and offer quality education that does not only develop the 
individual but also the students’ home and community. 
 

Appreciation also goes to the students and staff who have worked diligently toward their visions 
through team work, cooperation, mutual learning and self-management. We expect the parents will 
remain committed to learn alternative ways to generate income to fulfill their responsibility and 
support their children to be in school, pay the school dues on time and participate in all termly 
workshops. 
 

Apart from more funding for the implementation of the co-curricular programme for home 
improvements, the school aspires to have more IT equipment to improve on the ratio per student, 
as well as more furniture like chairs and tables. The music room also needs to be equipped with 
instruments and props to improve on the variety of skills acquired and support the popular theatre 
programme in the villages. 
 

There is also need for alternative water besides the harvested water especially during the dry spell 
for students use and irrigating crops in the farm. Pests like army worms and monkeys are a challenge 
but the school is committed to researching and planting more resistant varieties, if funds allow. 
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APPENDIX 1: TESTIMONIES 
 

1. Name: Ayebale Allenah Class: Senior Four 
I joined TCSN in 2014 in senior one. I lost my parents at an early age and also begged for school 
requirements and I was at a risk of dropping out of school. When I joined TCSN, I and my family 
members developed a vision of five years and all our energies are geared towards attaining it. I 
appreciate the school for the skills and experience gained. Through the foundation course, I have 
improved on myself confidence and expression. 
 

Through the agricultural practices carried out at TCSN, I learnt how to grow and prepare nutritious 
food and cash crops. I now prepare nursery beds of different crops and manage them with ease.  I 
have the capacity  to look after poultry and piggery on a commercial level. At our home, we have 
managed to grow vegetables and endeavor to prepare them at every meal. I thank URDT and Wim 
for the opportunity given to me to access quality education. 
 
 

2. Name: Ahalimpisya Denis Class: Senior Four 
I joined TCSN on sponsorship in 2014 in senior one. I had almost dropped out of school, then I 
approached the URDT Management to enable me continue with my studies. There were a number 
of challenges at home like domestic violence, quarrels and laziness to work. When I joined TCSN, 
things changed in our home because we made a vision that became the reference for our actions 
for development. We started back homes projects to improve on our status. 
 

Through the termly workshops, we have been trained in better methods of farming, having sufficient 
food, improving the standards of living and income generation. Currently, I prepare a work plan and 
cost benefit analysis at the beginning of every season. This guides me while making choices of the 
crops to grow and time of activities to be carried out. I ably calculate the profits at the end of the 
season. 
 

I have improved on my leadership skills as a prefect and I am a strong player in the development of 
our home. I have gained experience in mobilizing and working with different people and contributed 
to my efficiency and self-confidence. 
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APPENDIX 2: PICTORIAL REPORT 
 

  
Student learn about land demarcation Students celebrate the vegetable harvest 
  

  
Poultry in-charge separates eggs at TCSN Students acquire record keeping skills. 
  

  
Students celebrate success after the sports gala  S1 Students acquire computer skills 
  

  
Farm Trainer and health official examine maize during an 
attack by army worms 

Bananas harvested by students and graded together with 
the farm manager 
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Students do community service at Kakumiro Health Centre 
IV 

Students save life through donating blood at TCSN 

  
  

  
Students fetching water for irrigating seedlings 
transplanted at students’ managed farm 

Students pile egg plants after harvesting 

  
  

  

Dr. Mwalimu Musheshe interacting with students, parents 
and staff during the end of term workshop. 

TCSN Students participating in the 2017 peace Marathon 
in Kagadi 
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Bijlage 2 Pictorial Update July – September 2018 

  

URDT TIJHAAR COMMUNITY SCHOOL NKONDO 
(TCSN) 

P.O. Box: 502, Kakumiro, Uganda Tel: +256 (0) 483-22820/1 

Physical location: Nkondo – Kakumiro District – Uganda  

Contact office: URDT – Kagadi Main Campus 

Contact email:  info@urdt.net Website: www.urdt.net 
 
 

 

Creating a critical mass of change leaders who have competencies to develop 
enterprising homes, empower girls and women and create prosperity, peace, health 

and happiness for all through the 2 –Generations approach to education 
 

ANNUAL REPORT 2017 
 

 
 
Prepared by: 
HEADTEACHER TCSN 
  

http://www.urdt.net/
mailto:info@urdt.net
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S4 students take part in mock examinations Students take notes during the study tour 

 

Students acquired skills in the curricular subjects and successfully sat for end of term II 2018. The 
senior four candidates sat for 2 sets of mock examinations in preparation for the upcoming national 
examinations. Inquiry based learning tour to Kasese District at Iruhura farm and Kasenyi landing site 
also enhanced the students’ knowledge and skills in geography, agriculture and entrepreneurship. 

 

  
Students explain soap making to WTEF friends Students learn about candle making 

 

On a special note students acquired knowledge and skills in making candles and liquid soap through 
the science club. These practical skills enhance the students’ productivity during and after school. 
 
 

SKILLS IN COMMERCIAL FARMING ENHANCED 

 

  

S3 students planting pineapples in their plot Students participate in harrowing maize from Kikaada 

 

TCSN students learnt and practiced different farming technologies including balcony gardening, 9 – 
maize hall garden, organic control of pesticides, mulching and other agronomic practices for 
bananas, maize, soya beans, pine apples, coffee and vegetables. They also learnt and practiced post-
harvest technologies like solar drying and maize harrowing. 
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TCSN STUDENTS AND PARENTS CAPACITIES ENHANCED 
 

  
The student explains pineapple growing and management 
to parents 

A student facilitates during the parents’ workshop in 
August 

 

The TCSN students and their parents continued to learn about farming as a business for health, 
prosperity, peace, freedom and happiness through the Students Learning Week and Parents 
Workshop for term II 2018 held in August 2018. The students facilitated the parents’ workshop and 
also took them around their Student Managed School Farm. Parents appreciated the knowledge and 
practice demonstrated by students and committed to strengthen their Back Home Projects. 
 

TEACHERS CAPACITIES AS FACILITATORS OF CHANGE IMPROVED 

 

  
URDT Schools staff learn about banana growing TCSN staff participating in session about planning 

 
TCSN staff together with other staff from URDT Schools gained more knowledge and skills about 
farming as a business and planning using the Structural Tension Chart through the Teachers 
Development Workshop held in term II. This continued to build their experience and expands the 
teachers’ knowledge beyond their specialised professional training. The teachers also use this 
opportunity to share / learn from their colleagues from other URDT Schools on how to strengthen 
the students learning and academic excellence. 
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PARTNERSHIP STRENGTHENED WITH WIM TIJHAAR EDUCATION FOUNDATION (WTEF) 
 

   
A student explains about pineapples 
growing 

A student demonstrates making 
organic pesticides 

The Headteacher receives a cheque 
from WTEF in the presence of the 
Chairman URDT and the Tijhaar family 

 

We are happy to report that our long term friends from WTEF, the Chairman WTEF Board together 
with his family, visited TCSN and URDT Campus in July 2018. It was the second time that Mr Tijhaar 
and his wife visited the school. The event was memorable given the special bond between the school 
and Mr Wim Tijhaar family. WTEF has also been instrumental in linking the school with its new 
partner Stichting de Westberg. (SDW). The students welcomed the family with traditional dancing, 
exhibited products for science club and art and craft. They took the team around the Student 
Managed School Farm plots at the TCSN main campus. 
 

   
Chairman WTEF addresses TCSN staff 
& managment 

A student explains the art piece she 
made 

TCSN students & staff welcome WTEF 
Partners 

 
During the visit, WTEF handed over a cheque of € 20,000 that was received with great appreciation. 
The TCSN management, staff and students thanked the WTEF and the SDW for partnering with the 
school and create transformation in the area. We look forward to continued partnership to maintain 
this unique education institution. We are eagerly awaiting the response to our funding request to 
SDW. 
 

  

WTEF friends visit the students library Photo moment with WTEF, TCSN and URDT Teams 
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Bijlage 3 TCSN Annual report 2016 

 
 
 

REPORT ON THE WTEF 

SPONSORSHIPPROGRAMME 2017/18 

2ND MAY 2018 
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UNEB : Uganda  National Examinations Board  

URDT : Uganda Rural Development and Training Programme  

WTEF : Wim Tijhaar Education Fund 
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1 INTRODUCTION 
URDT Tijhaar Community School Nkondo (TCSN) is a rural based mixed secondary school managed 
by the Uganda Rural Development and Training programme (URDT). The school is located in Nkondo 
Village, Bwanswa sub-county in Bugangaizi West constituency in Kakumiro District. The school is 
licensed and registered by MoES under Centre number U3229. 

We are very grateful and appreciative for WTEF’s continued support to the TCSN. You enabled the 
school to purchase materials that were used to conduct science practicals to make theory more 
understandable, agriculture practices and the general management of the school. 
 

The TCSN school administration and URDT as a whole is also very appreciative of WTEF for putting 
aside funds to cater for students with challenges in meeting their school fees demands. 
 

This report gives a picture on the key achievements gained by students under the WTEF Scholarship 
programme, the outstanding payments for 2017 and 2018, the conclusion, details on exam results 
2018 and testimonies. 
 

We sincerely hope that WTEF will continue to sponsor all students towards completion of their 
studies. 

 

2 ACHIEVEMENTS 
The TCSN Annual report 2017 gives insights in what the school has offered and the achievements 
at student, home and community level. Below some details of what the sponsorship students in 
particular achieved in 2017. 
 

2.1 29 Disadvantaged students continued with education 

A total of 10 students completed senior four in 2017 and 14 students for 2018 continued with 
education at URDT TCSN, while 5 students are in higher institutions of learning. They continued to 
show transformation also both at home and in the communities where these students live. 

 

2.2 Agricultural practical skills gained 

The sponsored students have improved on their practical agronomic practices such as; ideal land 
preparation, nursery bed preparation and management, early planting, crop spacing, mulching, 
thinning, poultry vaccination and record keeping. They improved on their health through growing 
and eating nutritious vegetables such as cabbages, sukuma wiki, African spinach, egg plants and 
pumpkins. 

 

2.3 Leadership skills improved 

All students gained leadership skills through the school’s co-curricular programmes where students 
learned to apply the visionary approach, developed action plans, budgets and other skills to beomce 
leaders of their own lives and transform their homes. 

Seven (7) students under WTEF sponsorship successfully exercise their leadership skills in the TCSN 
student prefect orate leadership. The positions they hold include; games and sports, general duties, 
information, gastronomy, academics, entertainment, head prefect. All students have gained skills in 
public speaking, confidence and self-awareness though active participation in FC. 
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2.4 All students passed the UCE exams 2017 

Below are the results obtained of the UCE for the sponsorship students. 
 

NO NAME ENG CRE HIST GEO MATH AGRIC PHY CHEM BIO ENT COMM F/ART TOTAL DIV 

1 
Ahalimpisya 
Denis 

6 3 4 4 7 6 8 7 6    43 II 

2 Ajuna Christine 6 3 7 5 4 4 7 6 6 7   41 II 

3 Ayebare Allenah 8 3 6 7 7 6 9 9 9 8   54 IV 

4 
Byamukama 
Nicholas 

8 4 6 8 9 6 9 8 9  5  56 IV 

5 Kirungi Joseph 8 5 8 7 6 7 7 8 6  9  54 III 

6 
Kyalisiima 
Posiano 

7 3 2 2 5 3 5 4 6 3   27 II 

7 Mbabazi Molly 8 4 6 7 7 8 9 8 8 8 8  56 IV 

8 Mugisa Cleophus 6 5 6 3 3 5 7 6 6 6   40 II 

9 MuhumuzaSimon 8 5 6 5 6 6 7 8 6 6   47 III 

10 Nagaba Winnie 9 6 6 7 7 8 9 8 8 8   58 IV 

 

3 FINANCIAL REPORT 

The funds received from WTEF for sponsorship had been exhaused in 2016. The table below gives 
the details on how much the students on scholarship owe URDT for 2017 and 2018. 

 
Table: Fees Expenses WTEF Scholarship Fund 2017 and 2018 SUMMARY 

SCHOOL FEES TCSN 
School fees 

Ugx 2017 

School fees 

Euros 2017 

School fees 
Ugx 2018 

School fees 

Euros 2018 

WTEF school fees first term 2017 3,967,000 992 2,223,000 554 

WTEF school fees second term 2017 3,434,000 850 1,818,000 475 

WTEF school fees third term 2017 3,434,000 850 1,818,000 450 

Students Scholastic Materials expenses 1,672,000 418 1,672,000 418 

Total school fees TCSN 12,507,000 3,110 7,531,000 1897 

Fees expenses - Other Institutions     

Mubende/Kampala institution 4,117,000 1,030 4,117,000 1,030 

URDT - Institute 4,582,000 1,146 4,582,000 1,146 

Total school fees - other institutions 8,699,000 2,176 8,699,000 2,176 

Fees expenses WTEF 2017/2018 21,206,000 5,286 16,230,000 4,073 

Grand Total Fees expenses   37,436,000 9,359 

 

4 CONCLUSION 

The sponsorship programme funded by WTEF has been successful. There are students who 
continued with the programme yet URDT did not receive scholarship funds since 2017. This has 
put a financial strain on the organisation. We request  that the partnership  continues to support 
our vision of reducing the number of dropouts . Hence we hope to receive the outstanding 9,359 
Euros for scholarships. We pledge to keep up the good working relationship as we work towards 
providing quality education that benefits the girls and boys , their homes and the communities. 
Where possible, URDT would like to continue the programme beyond 2018 and offer also 
sponsorship to 10 bright boys from our primary community school to join TCSN. And at least 10 S4 
students to learn skills and join the 2 year course at the URDT Institute. However, that would 
require an additional amount from WTEF for the coming years. 
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Bijlage 4 Stichting Dinka, Tanzania 

 

Tanzania, november 2017 
 

 
 

MEER KANSEN VOOR KINDEREN 
DOOR GOED ONDERWIJS 

 
UITBREIDING FACILITEITEN 
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Inhoud 
I n t r o d u c t i e 

D o e l  &  M i s s i e 

Do e l  g r o e p 

B e s c h r ij v in g 

F i n a n c i ë n 
 
 

 In t r o d u c t i e 

 
Stichting DINKA (www.dinkakids.com): Dutch Initiative Kimberly Africa. 

 

IEDER KIND HEEFT RECHT OP KWALITATIEF GOED ONDERWIJS 
Wij bieden kinderen in Tanzania de mogelijkheid op te groeien in betere omstandigheden 
met veilig onderdak, liefde en een geschoolde toekomst. 

 
De school heeft als naam “DINKA School”. Wij verzorgen kwalitatief beter onderwijs 
dan er nu beschikbaar is in de omgeving. Daarnaast bieden wij onderdak, zorg en 
onderwijs aan kansarme kinderen en wees kinderen. Wij bieden hen veiligheid en 
bereiden hen voor op een betere toekomst, zodat zij de kans hebben om een goede 
toekomstige leefsituatie voor zichzelf te realiseren. Daarnaast richt het DINKA project 
zich op het bevorderen van de lokale werkgelegenheid in de regio van Arusha. 
 
D o e l & M i s s i e 
 
Het doel van Stichting Dinka is om beter onderwijs te bieden aan kinderen van welke 
afkomst dan ook. Wij richten ons speciaal op kinderen uit arme gezinnen uit de 
sloppenwij- ken en van het platteland. Om ook hen een bredere en geschoolde toekomst 
te bieden. De school zal opvang geven aan kinderen die dit nodig hebben. 
Wij functioneren als een boarding basisschool (internaat). Wij zullen dus geen 
weeshuis zijn en altijd proberen kinderen te herenigen met hun familie of 
geboorteplaats. 
 
Visie en missie. In Tanzania hebben Kimberly en Eriq gezien hoe het er aan toe gaat 
op de overheidsscholen. Zij vinden dat kinderen recht hebben op beter onderwijs en 
dus een betere toekomst. Zij willen graag een bijdrage leveren aan de opbouw en 
ontwikkeling van Tanzania door middel van in eerste instantie een basisschool en 
opvang te realiseren. 
Vervolgens kunnen de kinderen doorstromen naar de later te bouwen middelbare 
school. Leerlingen zullen na het behalen van hun middelbare diploma een cursus 
volgen om uiteindelijk zelfstandig te kunnen functioneren in de Tanzaniaanse 
maatschappij. 
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De doelstelling voor de langere termijn is om kinderen die het in zich hebben een 
vervolgstudie te laten volgen. Door middel van persoonlijke sponsoring kunnen 
leerlingen een voortgezette opleiding volgen in Tanzania. 
Kinderen zullen zich veilig kunnen voelen op de Dinka school en zullen later inzien 
hoe belangrijk onderwijs is en hoe leuk het is om dingen te leren. 
 
D o e l g r o e p 
 
Met Dinka School hebben wij plek voor uiteindelijk 250 kinderen in de leeftijd van 3 
tot en met 16 jaar. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en 
meisjes, religieuze achtergrond, (etnische) afkomst en is er ruimte voor kinderen met 
een lichamelijke handicap. 
De kinderen zijn afkomstig uit de volgende subdoelgroepen: 
 Weeskinderen (veelal afkomstig uit de bestaande weeshuizen) 
 Kinderen uit arme gezinnen afkomstig van het platteland 
 Middenklasse families die hun kinderen betaald naar Dinka School sturen. 

 
Er is onderzoek gedaan bij de families vanuit het dorp en er is achtergrondinformatie 
van ieder individu (kinderen 5-12 jaar) verzameld. Meer dan 200 kinderen uit het 
dorp waar de school staat, hebben de IQ test gedaan bij Dinka school en hieruit is een 
selectie ontstaan van 20 kinderen met het hoogste IQ. 
 
Momenteel gaan er ruim 100 kinderen naar de Dinka school. Als volgt verdeeld: 
 Weeskinderen 23 
 Kinderen uit arme gezinnen 20 
 Kinderen waarvoor schoolgeld betaald wordt 61 

Totaal 104 
 
Vanaf Januari 2014 is het sustainability plan in werking getreden waardoor meer 
kinderen (onze doelgroep) naar de Dinka school kunnen komen onder andere 
doormiddel van de betalende leerlingen. 
 
 

 

 B e s c h r ij v i n g 

 
Qua fasering van ons droomproject bevinden we ons eind fase 4 / begin fase 5. Zie voor de 
beschrijving van de verschillende fases de betreffende bijlage. 
De drie eerdere fases zijn naar volle tevredenheid afgerond. Dit betreft onder meer grond, 
gebouwen, water, elektra en het opstarten van de organisatie, opvang en onderwijs. Het is van de 
grond gekomen, de kinderen gaan naar school, er zijn onderwijzers…… 
In een bijlage wordt de fasering verder uitgewerkt, zowel datgene wat gerealiseerd is als dat wat we 
nog willen doen tot 2021. Daaruit blijkt dat we enerzijds willen groeien (meer leerlingen helpen) 
anderzijds dat er (betere) faciliteiten moeten komen, die dienstbaar zijn aan het onderwijs. 
We hopen een en ander te realiseren in de periode april 2018 tot eind 2019. De hoogste prioriteiten 
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kennen we toe aan de schoolbuis en de zonnepanelen. 
 
We richten ons in dit project op de volgende investeringen: 

 Derde Schoolbus- We verwachten in Januari 2018, 20-30 leerlingen extra en daarvoor 
hebben we geen vervoer. We zijn hard opzoek naar sponsoring voor een nieuwe 
schoolbus. 

 Zonnepanelen- De elektra in Tanzania is niet betrouwbaar en valt regelmatig uit. Ook de 
kosten zijn erg hoog. Daarom zijn wij van mening dat Zonnepanelen een hele goede 
oplossing zouden zijn en hiermee zouden we veel geld kunnen besparen: € 2.000 - 
€ 3.000 per jaar. 

 Aanleg centraal speelplein- Het nieuwe gebouw is bijna klaar en we hebben een prachtig 
gedeelte vóór het nieuwe gebouw waar we een speelplein van zouden kun- nen maken, 
in de zomer is het te stoffig en in het regenseizoen is het te modderig en we hebben 
inmiddels 104 leerlingen die ergens moeten kunnen spelen. We zouden daarom 
dolgraag een bestraat plein willen aanleggen. 

 Opslagruimte sportspullen- We hebben op dit moment de boeken en schriften samen met 
de sportspullen in een veel te kleine opslagruimte staan waardoor kinderen niet 
gemakkelijk bij de sportspullen kunnen komen. Een aparte sport opslagruimte zou het 
vele malen gemakkelijker maken voor de leerlingen en de leerkrachten. 

 Tweede deel speelplein- We zouden graag de tweede speeltuin af willen ronden waardoor 
onze oudere leerlingen en jongere leerlingen gescheiden kunnen spelen en niet 
gezamenlijk. De leeftijden zijn van 2,5 – 16 jaar. 

 Recreatieplaats rivier- Door middel van het opknappen van de rivierplaats zouden we daar 
kunnen gaan picknicken en lessen kunnen geven. Op dit moment is dit gebied te 
gevaarlijk in verband met slangen. We hebben voornamelijk zand nodig en bankjes en 
er moet een hek komen aan die kant van het terrein. 

 
 
 

 F i n a n c i ë n 

 
De financiën van dit project betreffen uitsluitend eenmalige uitgaven / investeringen. De exploitatie 
van de school en het terrein verloopt goed. Na de investeringen maken later onderdeel uit van deze 
exploitatie. Zie ook de jaarrekening. 
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Uitwerking van de verschillende bijdrage categorieën staan hieronder vermeld. 

 
 Particuliere giften / donateurs. Zie de bijlage Sponsors / Partners 

 Stichtingen / Scholen. Zie de bijlage Sponsors / Partners 

 Bedrijven. Zie de bijlage Sponsors / Partners 

 Acties. Op allerlei manieren wordt geld bij elkaar gebracht. Kerst-, Spin for lIfe -, 
Fietsacties, Tweedehands trouwjurken, Benefietconcerten, sportmarathons. Scholen 
zijn betrokken en particulieren zetten zich in. 

 Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers betrokken. 
 
De financiën van dit project betreffen uitsluitend eenmalige uitgaven / investeringen. 
De exploitatie van de school en het terrein verloopt goed. De investeringen maken later onderdeel 
uit van deze exploitatie. 
 
 

Mail 9 Jan. 2018 
 
Geachte Mevr. Kimberly Zandvliet, 
 
Het Wim Tijhaar Educatiefonds is een klein fonds met beperkte financiële middelen dat 
vele aanvragen voor ondersteuning heeft gekregen.  
Echter het bestuur acht het verbeteren van kansen voor onderwijs in Tanzania van groot 
belang. 
Het is dan ook groot genoegen dat ik u kan mededelen dat in onze bestuursvergadering 
van 8 januari is besloten uw project met 2.500 euro te ondersteunen. 
Gaarne vernemen op welke bankrekening het bedrag kan worden overgemaakt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 Karel Kooter 
Secr. WTEF 

 
 

Mail 10 Jan. 2018 
 
Beste Karel Kooter,  
 
Vandaag ben ik opgestaan met een heel goed gevoel. Ik opende mijn mail vanochtend en 
zag Uw email staan. Nu weet ik waar dat goede gevoel vandaan kwam !  
Geweldig nieuws ! Ongelofelijk veel dank !  
Wij zijn heel dankbaar dat U Dinka met Uw stichting wilt ondersteunen.  
Ons rekeningnummer van Stichting Dinka is :  
 
  Rabobank 12.01.36.368     
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  IBAN: NL34RABO0120136368 
  BIC/SWIFT CODE: RaboNL2U 
  Met heel veel groetjes vanuit Tanzania,  
  Kimberly Zandvliet  
  Dinka School  
  Stichting Dinka  

 
 

Mail 13 Nov. 2018 

 
Geachte Wim Tijhaar Educatie fonds,  
 
Wij willen U graag ontzettend bedanken voor het mee sponsoren aan onze vierde 
school bus voor Dinka School.  
Nogmaals enorm veel dank voor jullie geweldige steun ! 
 
In de bijlage hebben wij foto' s meegestuurd.  
  
Met een hele vriendelijke groet vanuit Tanzania,  
 
Kimberly Zandvliet  
Dinka School Arusha  
Tanzania  
WWW.DINKAKIDS.COM  

 
 

http://www.dinkakids.com/
http://www.dinkakids.com/


 

Bestuursverslag 2018 
Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds 52 

Bijlage 5 St. Jacana, Zambia 

 
 

Voor: Wim Tijhaar Educatiefonds 

Uitgevoerd door:  

 

Duur van project: 12 maanden 

Locatie: Chipata, Eastern Province, Zambia  

Project voorstel 
Empowerment van vrouwelijke 

Zambiaanse ondernemers 
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Project voorstel 
Jacana heeft voor dit project twee vrouwen op het oog die graag hun bedrijf willen uitbreiden: 

1) Bridget Mulenga (https://jacana.help/project/bridget-pigs-and-bee-keeping) 
In oktober heeft Jacana Bridget Mulenga, een gemotiveerde en actieve vrouwelijke ondernemer, 
geselecteerd uit de business, financiële en marketing training. Zij heeft een veelbelovend gemengd 
boerenbedrijf. Zij houdt kippen, varkens, bijen en heeft een boomgaard met 327 
sinaasappelbomen. Bridget wil haar varkens en bijen activiteiten uitbreiden en heeft daar de hulp 
van Jacana bij gevraagd. Zij wil graag meer kennis verwerven over het houden van varkens en 
bijen. Daarnaast wil zij dat haar bedrijf officieel geregistreerd wordt met alle gevolgen van dien: 
werkers moeten officiële contracten krijgen, zij moeten ingeschreven worden bij de NAPSA 
(pensioen) en zij moet officieel aangifte gaan doen bij de ZRA (belasting). Dit zijn zaken waar 
Jacana haar in kan ondersteunen. Voor de specifieke informatie over varkens en bijen zal Jacana 
een expert moeten inschakelen. 

 
2) Maria Nkhoma (https://jacana.help/project/farmer-and-beekeeper-maria) 

Maria is een ondernemer die geselecteerd is uit het “Water voor Zambia” project. Zij heeft een 
plan ingediend bij Jacana hoe zij denkt haar onderneming uit te breiden als zij toegang krijgt tot 
water gedurende het hele jaar. Maria heeft deelgenomen aan de business, financiële en marketing 
training in november. Zij is een zeer gemotiveerde vrouw die een goede visie heeft op het 
uitbreiden van haar bedrijf. Zij heeft ook een gemengd bedrijf, zij verbouwt gewassen zoals maïs, 
pinda’s, sojabonen en zonnebloemen en daarnaast heeft se een groentetuin, zij heeft kleinvee 
zoals kippen, varkens en bijen. Zij heeft 5 bijenkasten en wil dit graag uitbreiden, maar daar heeft 
zij eerst meer kennis voor nodig. Maria krijgt een gedeeltelijk gesponsorde pomp via het “Water 
voor Zambia” 

https://jacana.help/project/bridget-pigs-and-bee-keeping/
https://jacana.help/project/farmer-and-beekeeper-maria
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project. Dit zal haar zeker ondersteunen in het groeien van groentes, het water geven van haar 
kleinvee en het houden van bijen.Jacana wil deze twee vrouwen graag begeleiden in het 
uitbreiden van hun bedrijf. Enerzijds kan Jacana de hulp bieden die Bridget vraagt voor het 
officieel registreren van haar bedrijf en anderzijds moet Jacana een expert inzetten als het gaat om 
het houden van bijen en varkens. Jacana heeft contacten met een bijenexpert. 
 

Budget 
Jacana vraagt Wim Tijhaar Educatiefonds een bijdrage in de scholing en begeleiding van deze twee 
vrouwen in het houden van bijen en varkens en het opzetten van een officieel bedrijf. 
 

Activiteiten Bedrag in Euro’s 

Expert 700 

Transport 400 

Marketing 400 

Salarissen/begeleiding/train de trainer 1.200 

Subtotaal 2.700 

Administratie 10% 270 

Totaal 2.970 
 
 
Dinie Nijssen 
Directeur Jacana Foundation Mob: +260-968571465 
Email: dinie.nijssen@gmail.com  
Website: www.jacana.help 

Bridget Mulenga 

mailto:dinie.nijssen@gmail.com
http://www.jacana.help/
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Bijlage 6 Duniya Foundation, India 

 
 
 

Wim Tijhaar Educatie fonds 
t.a.v. Secretariaat per adres: 

De heer C. D.Kooter 
Ransuil 14 

1191SR Ouderkerk aan de Amstel 
 
 

Stichting Duniya Foundation 
6 november 2017 

 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Het Bestuur van de Duniya Foundation verzoekt u om een bijdrage voor het steunen van 
kansarme Indiase kinderen om na het middelbaar onderwijs een opleiding hoger 
onderwijs / college te gaan volgen. Het project heeft als titel meegekregen: “Hoger 
Onderwijs Duniya Generation leerlingen India”. Dit gebeurt in Benares (Varanasi), Uttar 
Pradesh. 
 
Na een succesvol doorlopen basisschool periode, vaak gesteund door onze Foundation 
kunnen leerlingen verder leren via het Generation Project. We merken steeds weer dat de 
kinderen op jonge leeftijd hun ouders gaan helpen met geld verdienen in plaats van 
verder leren op een Middelbare School of, wat nog zeldzamer is, Hoger Onderwijs gaan 
volgen. 
Een school- of collegejaar is simpelweg te kostbaar voor veel families. 
Duniya Foundation steunt de dromen van de middelbare schoolleerlingen van Nagwa. We 
willen op termijn sponsormogelijkheden gaan bieden voor scholieren die na hun 
middelbare school graag verder willen gaan studeren. Dit kost qua opbouw en aanpak een 
paar jaren, die we met dit project willen overbruggen. 
 
Duniya Foundation zoekt op allerlei wijze steun bij particulieren, bedrijven en kerken. Wij 
willen in het kader daarvan ook graag voor dit project over de periode 2018-2020 aanklop- 
pen bij fondsen om eenmalig steun te krijgen. 
De totale jaarlijkse kosten bedragen rond € 22.860. Deze jaarlijkse kosten bestaan uit 
lesgeld, schoolboeken, schooluniformen en - benodigdheden voor 34 potentiële 
studenten hoger onderwijs, die we nu al in beeld hebben. We vragen tijdig om steun 
omdat we dan de leerlingen die gaan studeren in de komende jaren efficiënt kunnen 
voorsorteren voor het hoger onderwijs en om teleurstellingen bij leerlingen te 
voorkomen. 
 
We dragen vanuit onze eigen achterban in India en Nederland daar circa € 12.250 aan bij. 
Van de totale kosten zoeken we voor een bedrag ruim € 10.610 steun bij fondsen. 
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Na drie jaar hebben we naar verwachting een gezonde exploitatie. De uitgaven worden 
dan goed gedekt door meer lokale bijdragen en door een groeiend aantal donateurs en 
sponsors. 
 
Uw stichting wil onder meer de scholing van kinderen of jeugdigen tot een leeftijd van 
twintig jaar in Afrika, Azië of Zuid-Amerika bevorderen. 
 
Van harte hopen wij dat u het belang van de realisatie van dit project onderschrijft en ons 
project met een (deel)bijdrage eenmalig of een paar jaren wilt en kunt ondersteunen. 
 

Uiteraard zijn wij, indien u dit wenst, graag bereid onze aanvraag nader toe te lichten. 
 

Wij zien uw reactie met veel belangstelling tegemoet. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Bestuur van de Stichting, 
 

 
 

Debby Ego 
Penningmeester Duniya Foundation 
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PROJECT Hoger onderwijs Duniya Generation India 

 

We willen Duniya Generation – het sponsoren van middelbare schoolleerlingen –
verlengen zodat ze naar college kunnen gaan . 
Verlengen door ook sponsormogelijkheden te bieden voor scholieren die na hun 
middelbare school graag verder willen gaan studeren. 

 
Met iedere student en ouders hebben we gespreken over hun vervolgopleidingen na de 
middelbare school. Welk beroep wil een kind graag gaan uitoefenen en staan de ouders 
hier achter. Daarna kijken we naar een passende college voor de studenten. Zo gaan de 
meiden naar college waar alleen meisjes 
naar school gaan. Dit klinkt ouderwets, maar 
deze colleges zijn een veilige omgeving waar 
de meiden zich kunnen ontwikkelen. Omdat 
ieder kind uniek is en de afkomst van de 
kinderen ook heeft iedereen een eigen 
ontwikkelingsplan. We hebben kinderen die 
een ouder missen (of beide), kinderen die in 
erbarmelijke omstandigheden wonen en 
allemaal verdienden ze daarom extra 
aandacht om zo hun dromen waar te kunnen 
maken. 
Ieder kind heeft recht op onderwijs! 
 
 

Financiën: kosten 
 
Per jaar zien de kosten er in Indiase Rupees (INR) als volgt uit. 
 

 
Het lesgeld voor de Duniya Generation leerlingen wordt nu betaald voor Stichting Duniya 
met een bijdrage (waar mogelijk) van de ouders. 
Het gaat in dit Hoger Onderwijsproject (vervolg op Generation) om alle kosten die nodig 
zijn voor de studenten om net als iedereen naar school te kunnen gaan. 
Als de leerlingen verder gaan studeren, staan de kosten en aantallen leerlingen in de 
tabellen vermeld. Het gaat om schoolfees, uniformen, boeken en bibliotheekgebruik, 
huiswerkbegeleiding en nog wat restkosten. 
Onder reiskosten verstaan we een fiets voor alle leerlingen die naar college moeten. Deze 
zitten verspreid over de stad. In Varanasi fietst men graag en de studenten vinden een 
eigen fiets echt een rijkdom.  
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Het betreft over de gehele periode 34 potentiële leerlingen die gaan studeren. In een bijlage treft u 
zoveel mogelijk informatie over deze potentials aan. 

 
Over de hele opbouw periode van dit project zien de totale kosten er in Indiase Rupees (INR) resp. 
Euro’s als volgt uit. We gaan uit van een koers van 75 INR op een Euro. 

 

 

De verwachting is dat na 2020 voldoende sponsoren zijn gevonden in Nederland en overige landen 
om de kosten voor de leerlingen te kunnen dragen. 
Sommige universiteiten geven korting aan kansarme kinderen zodat deze ook toegang hebben tot 
onderwijs. Hiervan willen wij in toenemende mate gebruik van gaan maken. 
 
 

Financiering 
 

 
Tabel toelichting 

 De Lokale bijdrage van overheden en universiteiten bedraagt naar verwachting € 250 
per jaar, totaal € 750. 

 De Lokale bijdrage van de ouders schatten we in op 2000 rupees per student. Voor 34 
studenten betekent dat ca. € 9.000. 

 Donaties, giften, acties, sponsoren en crowdfunfing levert naar verwachting de 
komende jaren in totaal circa € 2.500 op. 

 Als resultante zoeken we dan nog € 10.610 bij fondsen voor de komende jaren. We 
doen dit tijdig om de leerlingen die gaan studeren in de komende jaren efficiënt te 
kunnen voorsorteren voor het hoger onderwijs en om teleurstellingen te voorkomen 
(zie ook de Bijlage). 
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Tekortsaldo en fondswerving 

 
We zouden het zeer op prijs stellen als onderstaande fondsen zouden willen 
bijdragen aan het tekort van ruim € 10.500. 

 

 
 
Mail 9 januari 2018: 

 

Beste Karel, 
 
Hartelijk dank voor dit geweldige nieuws & grote bedrag. 
Voor een kleine stichting is 2500 euro echt een prachtige bijdrage, waar we heel blij mee 
zijn. 
Een rapportage van ons werk zal zeker volgen. 
Bijgevoegd vind u vast wat korte verhalen van onze studenten. Hopelijk geeft dit u nog een 
beter beeld van ons project. 

 
Thanks for your support! 
Much love from India! 
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Bijlage 7 Christ Hope, Kenia 

 

Christ’s Hope Nederland  

Marsweg 40 

8013 PD Zwolle 

038-421 3600 
info@christshope.nl www.christshope.nl 
IBAN: NL57 RABO 0326 5539 91 

 

 

 

Secretariaat Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds 
Per adres: De heer C.D. Kooter 
Ransuil 14 
1191SR OUDERKERK AAN DE AMSTEL 
 
Zwolle, 21 december 2017 
 
Betreft: Financieringsaanvraag voor voortgezet onderwijs ten bate van weeskinderen in Kenia 
 
 
Geacht bestuur van het Wim Tijhaar Educatiefonds, 
 
Als Christ’s Hope ondersteunen we via onze CarePoints in Kenia ongeveer 400 kinderen veelal in de 
basisschoolleeftijd. Het gaat om de allerarmste kinderen uit sloppenwijken in Nairobi en Kisumu. In 
veel gevallen zijn dit weeskinderen die één of meerdere ouders door aids hebben verloren. Deze 
kinderen hadden voor hun deelname aan het programma van Christ’s Hope heel weinig toekomst 
en gingen veelal ook niet naar school. 
 
Christ’s Hope biedt deze kinderen een programma van naschoolse ondersteuning, financiert de 
toegang tot eventuele medische zorg en betaalt de schoolkosten van deze kinderen. De afgelopen 
jaren waren deze kinderen nog in de basisschoolleeftijd met relatief lage schoolkosten. In 2018 zijn 
er echter 35 kinderen die vervolgonderwijs volgen. Om deze kinderen toegang tot scholing te 
kunnen blijven bieden is aanvullende financiering noodzakelijk. 
29 kinderen gaan in 2018 naar het voortgezet theoretisch onderwijs, 6 kinderen naar een 
vakschool zoals bijvoorbeeld een kappersopleiding. De kosten voor schoolgeld, uniformen en 
schoolspullen zoals boeken en schriften voor deze 35 kinderen bedragen in totaal voor 2018 
ongeveer € 12.000. 
Als Christ’s Hope kunnen we uit eigen financiering bijna de helft van dit bedrag bekostigen. Graag 
wil ik u als stichting het verzoek doen om financiering van het resterende deel te overwegen en 
een bijdrage te doen van € 6.670 voor de toegang tot scholing van deze kinderen in Kenia. 
 
Om dit verzoek verder te onderbouwen hebben we een projectplan en een projectbegroting 
bijgevoegd. 
 
In afwachting van uw reactie met vriendelijke groet, 
 
Jannetta Huisman – de Boer 
Directeur Christ’s Hope Nederland 

http://www.christshope.nl/
mailto:info@christshope.nl
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1. Algemene Informatie 
 

Projectnaam Voortgezet onderwijs voor weeskinderen in Kenia 

Aanvragende organisatie 

Christ’s Hope Nederland Marsweg 40 

8013 PD Zwolle 

Tel. 038 – 421 3600 

KvK nr. 08118318 

Rabobank NL57 RABO 0326 5539 91 

Uitvoerende organisatie Christ’s Hope in Kenia 

Locatie Nairobi en Kisumu, Kenia 

Begroot bedrag € 12.770 

Contactgegevens 

Peter Kamphof Contactpersoon Fondsen 

p.kamphof@christshope.nl 

06 – 53964520 

 
 
2. Doelstellingen CarePoint programma 
 
Christ’s Hope wil kinderen, die zeer kansarm zijn door de gevolgen van aids (meestal weeskinderen 
doordat ouders zijn overleden aan aids), goede scholing en zorg te bieden, zodat zij gezond en goed 
opgeleid in hun levensonderhoud kunnen gaan voorzien. Zij kunnen vervolgens op hun beurt een 
voorbeeld zijn voor anderen hoe de vicieuze cirkel van armoede, ziekte en gebroken gezinnen te 
doorbreken. 
 

Hierbij zijn de doelstellingen van het programma: 
- Een gezonde, goed opgeleide toekomst voor kansarme (wees-)kinderen door toegang tot 

onderwijs en naschoolse zorg: (bij-)scholing, geestelijke, fysieke, psychosociale en emotionele 
zorg. 

- Uiteindelijk doel is dat deze kinderen gezonde, sociaal vaardige jongvolwassenen worden met 
een baan om zelfstandig in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Op hun beurt zijn zij 
voorbeelden voor anderen. 

- Doel is tevens dat door het onderwijs en de zorg voor deze kinderen (verre) familieleden, buren, 
onderwijzers en overige naasten beïnvloed worden in hun gedrag omtrent HIV/aids en preventie 
ervan. 

 
 

  

Voortgezet onderwijs voor 

weeskinderen in Kenia 

mailto:p.kamphof@christshope.nl
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3. Selectie van deelnemende kinderen 
 
Weeskinderen en zeer kwetsbare kinderen (m.n. door aids bij ouder(s)) worden door de lokale 
medewerkers van Christ’s Hope geselecteerd voor deelname aan het CarePoint en daarmee ook 
toegang tot gefinancierd onderwijs. Selectie vindt plaats na consultatie van de school- en 
community- leaders. Kinderen leven in hun eigen omgeving, weeskinderen meestal bij ‘extended 
family’. Zij zijn degenen die zorg dragen voor het kind. Het programma van Christ’s Hope 
ondersteunt hen doordat het kind naar school kan gaan en voorziet in naschoolse zorg en onderwijs 
op het CarePoint. 
 
De kinderen die deel zullen nemen aan dit programma zijn de meest kwetsbare kinderen uit de 
omgeving. Een aantal criteria die hierbij worden gehanteerd zijn de volgende: 
 
- geen toegang tot voedsel (minder dan 2 maaltijden per dag) 
- geen toegang tot medische zorg 
- geen toegang tot scholing 
- gevaar van fysiek of emotioneel misbruik 
- duidelijke aanwijzing van verwaarlozing 
- weeskind zijn door aids zonder dat een familielid de zorg voor dit kind op zich kan nemen 
 
School, kerk en ‘extended family‘ zijn betrokken bij het programma door o.a. ouder/verzorger 
meetings, huisbezoeken en schoolbezoeken. 
 
 

4. Projectbeschrijving 
 
Van de 400 kinderen die deelnemen aan de CarePoint programma’s in Kenia gaan veruit de meesten 
nog naar de bassischool. Christ’s Hope financiert hiervan de schoolkosten zodat deze kinderen goed 
basisonderwijs krijgen. Aan het eind van de basisschool doen kinderen een examen en krijgen zij het 
Kenia Certificate of Primary Education (KCPE) waarna wordt bepaald naar welke vervolgopleiding ze 
kunnen gaan. 
Per 2018 zijn er 35 kinderen in de projecten van Christ’s Hope die naar het voortgezet onderwijs 
gaan. 29 kinderen volgen theoretisch vervolgonderwijs (vergelijkbaar met het Nederlandse 
VMBO/HAVO/VWO en 6 kinderen volgen een vervolgopleiding op een praktijkschool, bijvoorbeeld 
een kappersopleiding. 
 
De kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan zullen blijven deelnemen aan de CarePoints 
van Christ’s Hope. Zij blijven dus ook de naschoolse ondersteuning ontvangen inclusief begeleiding 
bij hun huiswerk. 
 

Het schooljaar in Kenia begint in januari en loopt tot december. Veel van de kosten zullen daarom 
al vroeg in 2018 gemaakt moeten worden om de kinderen op tijd de voor hen noodzakelijke toegang 
tot scholing te kunnen bieden. 
 
 

5. Begroting 
 
In de bijlage is een specifiek overzicht opgenomen van de kosten voor het schoolgeld alsook voor 
de kosten van aanschaf van uniformen en schoolspullen. Daarbij is ook een detailbegroting 
bijgevoegd van de verschillende onderdelen van het schooluniform en de prijzen daarvan. 
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Christ’s Hope Nederland heeft vanuit eigen fondswerving een bedrag ter beschikking van € 6.100. 
Dit is echter onvoldoende om zowel het schoolgeld als ook de uniformen en schoolspullen voor 
deze kinderen te financieren. 
 

Vandaar de vraag aan het Wim Tijhaar Educatiefonds om een bijdrage te leveren van € 6.670 zodat 
alle 35 kinderen in het komende jaar naar school kunnen gaan. 
 
 

Bijlage I – Projectbegroting & detailbegroting schooluniformen 
 

Kostencategorie Kosten p.p. Aantal % Totaal 

Schoolgeld secondary school  € 220,00 29 53%  € 6.380 

Schoolgeld vakschool  € 365,50 6 18%  € 2.193 

Schooluniformen  € 53,55 35 16%  € 1.874 

Supplies  € 42,50 35 12%  € 1.488 

Totale projectkosten     € 11.935 

Monitoring van Chr. Hope Int. en Chr. Hope Nl (7%)     € 835 

Totale projectkosten     € 12.770 

 
 

Boys Cost Girls Cost 

 KES EUR  KES EUR 

Games skit 1.200, 10,20 Games skit 1.200 10,20 

Shirt 600 5,10 Blouse 600 5,10 

Short 600 5,10 Skirt 600 5,10 

Socks 300 2,55 Socks 300 2,55 

Shoes 2.000 17,00 Shoes 2.000 17,00 

Rubber shoes 500 4,25 Rubber shoes 500 4,25 

Tie 200 1,70 Tie 200 1,70 

Sweater 900 7,65 Sweater 900 7,65 

Total 6.300 53,55 Total 6.300 53,55 
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Bijlage II – Beelden van CarePoint en woonomgeving in Kenia. 
 

Foto 1: De basisschool waar de kinderen eerst op hebben gezeten. 
 

Foto 2: Op het CarePoint maakt een deelnemer haar huiswerk. 
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Bijlage 8 Stichting Wondem, Ethiopië 

 

 
 
 

Aan: Secretariaat Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen 
De heer C. D.Kooter 
Ransuil 14 
1191SR Ouderkerk aan de Amstel 
 
 
Amsterdam, 20 december 2017 
 
 
Onderwerp: Verzoek bijdrage in realisatie van onderwijsprojecten voor meisjes en 

kwetsbare leerlingen in Mezezo en Kobastil 
 
 
 
Geachte Karel Kooter, 
 
Hierbij verzoek ik u financiële ondersteuning voor onderwijsprojecten voor meisjes en 
kwetsbare leerlingen in Mezezo en Kobastil in Ethiopie. In 2016 en 2017 heeft Wim Tijhaar 
Educatiefonds onze stichting financieel ondersteund voor het project dat we uitvoerden 
voor bouw van twee bibliotheken en de aanschaf van schoolboeken en leermiddelen voor 
de basisscholen in Mezezo en Kobastil, Ethiopie. 
 
Wij verzoeken daarom hierbij om een financiële bijdrage van Wim Tijhaar Educatiefonds 
€ 5.000,-. Uiteraard ben ik te allen tijde bereid dit verzoek toe te licht en. lk kan u namelijk 
met veel genoegen melden dat Stichting Wilde Ganzen inmiddels positief beschikt op onze 
subsidieaanvraag voor het project. 
 
Hierbij stuur ik u als bijlage projectplan, Accountantsrapport 2016, Uittreksel 
handelsregister kamer van koophandel en samenwerkingsovereenkomst met Wilde 
Ganzen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Tefera Zerfu 
 
 
Voorzitter Stichting Wondem 
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Onderwijsprojecten voor meisjes en kwetsbare 
leerlingen in Mezezo en Kobastil 

november 2017 
Aanvragers: 

1. Stichting Wondem, Amsterdam, Nederland 

2. de gemeente Mezezo, Ethiopië 

3. de gemeente Kobastil, Ethiopië 
 
 
Uitvoerende projectpartners: 

1. Stichting Wondem, Ethiopië 

2. Directeur en docenten van Kobastil school 

3. Directeur en docenten van Mezezo scholen 

4. De oudercommissies en gezondheidcommissie 

5. De meisjesclubs en alleenstaande moedersclubs in Mezezo 
 
 
Stuurgroep (toezicht op voortgang budget, strategie en fondsenwerving): 

1. prof. Getnet Tadele van de faculteit sociologie van de Universiteit van Addis Ababa, 
Ethiopië. 

2. de heer Mulugeta Gebru, voorzitter van Stichting Jerusalem Children and Community 
Development Organization, Ethiopië 

3. de heer en mevrouw Zerfu, Stichting Wondem, Amsterdam, Nederland 
 
 

1. Onderwijsprojecten voor meisjes en kwetsbare leerlingen in Mezezo en 
Kobastil 

 
1.1 Ontstaansgeschiedenis 
Onderwijs versterkt de weerbaarheid van individuen en van samenleving. Dit biedt kansen om 
de economische positie van groepen te versterken en het welzijn te verhogen. Stichting 
Wondem zet zich daarom in voor empowerment: met name van meisjes en alleenstaande 
ouders. De projecten waren vooral gericht op het verbeteren van de eigen kracht van meisjes 
en op het verbeteren van de economische zelfredzaamheid van hun moeders of verzorgers. 
Als de financiële slagkracht van deze verzorgers verbeterd, kunnen hun kinderen naar school. 
En dat is belangrijk! 
 
Onderwijs en empowerment van meisjes 
Stichting Wondem heeft zich sterk ingezet, en blijft zich inzetten, voor de empowerment van 
meisjes. De verbetering van de eigen kracht van meisjes is belangrijk met het oog op 
verbetering van hun educatieve toegang en succes, en ook hun vertrouwen en deelname aan 
extra-curriculaire zaken. In de afgelopen jaren zijn meisjesclubs opgericht waar meisjes elkaar 
stimuleren om voor zich zelf op te komen. Ook zijn gezondheidsclubs vanuit dezelfde motivatie 
opgericht. Tegelijkertijd is het gesprek aangegaan met dorpsoudsten en verzorgers om hen te 
overtuigen van het belang van meisjes onderwijs volgen en dat zij niet voortijdig van school 
gehaald moeten worden. Ook heeft Stichting Wondem zich ingezet om schoolmeisjes toegang 
te geven tot maandverband, zodat zij ook tijdens hun menstruatieperiode gewoon naar school 
kunnen en niet elke maand een week onderwijs moeten missen (met alle verminderde 
resultaten van dien). Doel is dat meisjes op school blijven, hun kwaliteiten verbeteren en hun 
academische potentieel vergroten. 
 
In het laatste jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de schooluitval 
van meisjes. Nu gaan net zoveel meisjes als jongens naar de lagere school. Helaas is dit niet 
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het geval in het vervolgonderwijs. Er stromen helaas nog steeds minder 
meisjes door naar de middelbare school dan jongens. Meisjes en jonge vrouwen worden nog 
steeds geconfronteerd met vele belemmeringen voor onderwijs. Meisjes dragen de last van 
huishoudelijke taken en vaak ontbreken motivatie en positieve rolmodellen. Stichting Wondem 
zal daarom blijven inzetten op de empowerment van meisjes in Mezezo en Kobastil. 
 
Empowerment van alleenstaande moeders zodat hun kinderen naar school kunnen 
Stichting Wondem heeft zich ook ingezet voor alleenstaande moeders. Dit zijn vaak zelf nog 
meisjes van 19-20 jaar met de verantwoordelijkheid van een kind. In Mezezo zijn veel kinderen 
met alleenstaande moeders. Deze moeders zijn vaak jonge vrouwen die onbedoeld moeder 
zijn geworden en ongetrouwd zijn gebleven. Door de zorg van hun kind hebben zij vaak de 
school niet afgemaakt en kunnen zij slechts beperkt werken. Naarmate zij ouder worden, 
kunnen zij deze achterstanden steeds moeilijker inlopen. De kinderen van deze alleenstaande 
moeders lopen hierdoor versterkt risico op armoede. Om het lot van deze kinderen te 
verbeteren, is investering in deze moeders noodzakelijk. Zo is ook aan deze moeders 
maandverband verstrekt, zijn er alleenstaande moedersclub juist voor deze moeders opgericht 
in navolging van het succes van girlsclubs. Ook zijn lessen gegeven in lezen en schrijven. Ook 
hebben zij schapen gekregen om zo inkomsten te genereren, zodat zij in staat zijn om hun kind 
naar school te laten gaan. 
 
De nieuwe projecten 2018 en 2019 
In 2018 en 2019 gaan we verder op de ingeslagen weg. We gaan door met deze 
empowerment. Maar ook gaan we drie zaken oppakken: 

1. Verdere verstrekking van maandverband in Mezezo en Kobastil 
2. Bijlessen aan schoolkinderen met een handicap en aan arme schoolkinderen in Mezezo 

en Kobastil 
3. Boeken en computers voor de scholen in Mezezo en Kobastil 

 
 
1.2 De activiteiten: 
 
1.2.1 Verstrekking van maandverband in Mezezo en Kobastil 
We gaan de verstrekking van maandverband doorzetten en uitbreiden: in 2018 en 2019 
verstrekken we niet meer alleen in Mezezo maandverband, maar ook in Kobastil . Het 
verstrekken van maandverband blijkt namelijk een ongelooflijk positieve impact te hebben op 
de aanwezigheid van meisjes op school en daarmee op de verbetering van hun 
schoolresultaten. 
 
In de afgelopen jaren heeft Stichting Wondem ervaring opgedaan met de leveranciers van 
hygiënische kits voor de Ethiopische markt. Goede ervaringen zijn opgedaan met een kit met 3 
wasbare maandverbanden die een inkoopprijs heeft van € 1,-. Deze kits zijn 2 maanden 
inzetbaar. Dat is derhalve € 0,50 per maand per meisje. 
 
In de projectperiode zullen deze kits uitgereikt worden. Aan schoolmeisjes, maar ook aan 
alleenstaande moeders. Doel is dat zij zich niet meer een week per jaar uit het openbare leven 
hoeven terug te trekken zodat zij geen onderwijs meer hoeven te missen en werk. 
 
Om de motivatie te schragen en om weerbaar te zijn tegen verzorgers en dorpsoudsten 
worden de meisjesclubs en alleenstaande moedersclubs in Mezezo voortgezet en worden 
deze opgericht in Kobastil. De schoolmeisjes en alleenstaande moeders zullen begeleid gaan 
worden vanuit de clubs uit Mezezo en vanuit de trainers en begeleiders van Stichting JeCCDO. 
 
1.2.2 Bijlessen 
Stichting Wondem zal zorgdragend voor bijlessen aan schoolkinderen met een handicap en 
aan arme schoolkinderen. Samen met de schooldirecteuren en de docenten zullen de 
bijlesplannen opgesteld worden. Stichting Wondem zal per school € 1.500 bijdragen per 
projectjaar. De overige kosten zullen gefinancierd worden vanuit de scholen zelf en vanuit het 
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gemeentebudget van beide dorpen. 
1.2.3 Boeken en computers 
Om daadwerkelijk onderwijs te kunnen geven en de kinderen te stimuleren zijn meer boeken 
nodig dan er nu zijn. Fors meer computers. Daarom zal Stichting Wondem ook in 2018 en 
2019 zich inspannen om deze boeken en computers te verwerven en op locatie te krijgen. Het 
aantal boeken op de scholen in Mezezo en Kobastil zal met tenminste 2.000 extra boeken 
uitgebreid worden. Op elke schoolbibliotheek in Mezezo en Kobastil zal tenminste een 
computer met software geplaatst worden. Op dit moment gaat het om 6 computers met 
software: een op elke school in Mezezo en Kobastil. 
 
 
1.3 Fasering 
 
We gaan dit twee jaar lang doen. Twee jaar lang verstrekken we maandverband, twee jaar 
lang geven de bijlessen en twee jaar lang gaan we boeken verzamelen voor de scholen. 
 
 
1.4 Impact van het project Kobastil 
 
De bovenstaande empowerment van de meisjes en versterking van het 
onderwijsvoorzieningen hebben een positieve invloed op het onderwijs in beide dorpen. Wij 
verwachten een zelfde positieve invloed op het onderwijs zoals dat in de afgelopen vijf jaar 
hebben gezien. En nu dan extra verstrekt in Kobastil. Zo dragen deze drie projecten bij aan de 
verduurzaming van de onderwijsverbeteringen gericht op het verminderen van het aantal 
zittenblijvers, het verhogen van de scores op de CITO-toetsen en de doorstroom naar 
vervolgonderwijs verhogen. Achterliggende doel is om met deze onderwijsverbeteringen 
weerbaarder burgers te ontwikkelen met een hogere economische slagkracht zodat de dorpen 
hun schrijnende armoede kunnen verlichten of zelfs ontstijgen. 
 
 
1.5 Uitvoering 
 
Het project wordt uitgevoerd door: 

1. Stichting Wondem, Ethiopië 
2. Directeur en docenten van Kobastil school 
3. Directeur en docenten van Mezezo scholen 
4. De oudercommissies en gezondheidcommissie 
5. De meisjesclub en alleenstaande moeders club in Mezezo 

 
 
1.6 Begroting 
 
De totale kosten voor de drie projecten is begroot op euro 30.000. 
 
Verstrekking hygienische kits in Mezezo en Kobastil aan 1.200 meisjes: € 11.000 
(Rationale: 1.200 meisjes x 24 maanden x € 0,5 = € 10.800) 
 
Bijlessen aan arme kinderen en kinderen met handicap € 9.000 
(Rationale: € 1.500 per school per jaar = € 9.000 voor 2 jaar) 
 
Extra boeken (minstens 2.000): € 6.000 
 
Vijf computers met software € 4.000 
 
Totaal: € 30.000 
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1.7 Evaluatie 
 
Voorafgaand aan de slotevaluatie zal een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd. De 
stuurgroep zal de voortgang van het project evalueren en de besteding van de gelden tijdens 
de uitvoering. Op deze manier is monitoren en evaluatie een integraal onderdeel van de 
uitvoering van het project. 
 
De tussentijdse evaluatie wordt in juni of april 2019 uitgevoerd met een rapportage over 
behaalde en niet behaalde resultaten. Indien nodig komt er een vervolgdocument met daarin 
vervolgplannen plus bijbehorende begroting. 
 
 
1.8 Toezicht door de stuurgroep 
 
De uitvoering van het project en de besteding van de middelen zullen gemonitord worden door 
de stuurgroep. Zij zullen gedurende de gehele projectperiode toezicht houden op de uitvoering 
en zullen ervoor zorgen dat de focus blijft liggen op het welzijn van de arme kinderen. 
 
De stuurgroep bestaat uit. 

1. Prof. Getnet van de faculteit Sociologie van de universiteit van Addis Ababa 
2. De heer Mulugeta van stichting Jerusalem Children and Community Development 

Organization (JeCCDO) 
3. De heer en mevrouw Zerfu van Stichting Wondem in Amsterdam 

 
Reis- en verblijfkosten stuurgroep 
Ten behoeve van een effectieve en efficiënte uitvoering van het project zullen de leden van de 
stuurgroep twee keer per jaar het project bezoeken. Zij zullen deze kosten zelf betalen. 
 
 
1.9 Dekking 
 
De kosten van het project bedragen € 30.000: 
 
De dekking daarvan is als volgt: 

1. Stichting Wondem: EUR 3.000 
2. Toegezegde bijdrage Mezezo en Kobastil EUR 1.500 
3. Gevraagde bijdrage Stichting Dioraphte: EUR 6.000 
4. Gevraagde bijdrage Stichting De Grootste Familie Helpt EUR 5.000 
5. Gevraagde bijdrage Wim Tijhaar Educatiefonds EUR 5.000 
6. Stichting Wilde Ganzen EUR 9.500 
Totale dekking EUR 30.000 
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Aan: Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds het bestuur van het WTEF 
 
Betreft: Dankzegging voor uw bijdrage 
 
Amsterdam, 10 januari 2018 
 
 
 
Geachte Karel Kooter, 
 
 
Wij hebben de positieve beschikking van Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds op ons 
verzoek tot ondersteuning voor de realisatie van onderwijsprojecten voor meisjes en 
kwetsbare leerlingen in Mezezo en Kobastil, Et hiopie, met blijdschap ontvangen. 
 
Wij zijn u zeer dankbaar voor uw toezegging voor ondersteuning van € 5.000 Stichting 
Wim Tijhaar Educatiefonds, wanneer wij uw bijdrage ontvangen hebben, zal ik u daarvan 
direct een ontvangstbevestiging sturen. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag over te maken op Stichting Wondem 
bankrekening NL25 INGB 0005 584151. Wij houden u heel graag op de hoogte van onze 
projecten om de leefomstandigheden van kinderen in Mezezo en Kobastil duurzaam te 
verbeteren . 
 
 
Met vriendelijke groeten, en nogmaals onze hartelijke dank, 
 
TeFera Zerfu 
 
Voorzitter Stichting Wondem  
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Bijlage 9 World Servants, Guatemala 

 

 
 

CONTACT FONDS 

 
SimondeVegt@live.nl STICHTING WIM TIJHAAR EDUCATIEFONDS 
06-31776164 
 
 
IJsselmuiden, december 2017 
 
Geachte Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds, 
 
Uw vermogen inzetten om te bouwen aan verandering? 
 
Wij zijn 23 volwassenen uit de Hoeksteenkerk te IJsselmuiden. Wij brengen ervaring mee vanuit pro- jecten 
voornamelijk gericht op Oost-Europa, door jongeren van onze gemeente. Dit jaar is echter de wens gekomen 
om een ambitieuzer project op te zetten. Dat idee hebben we gerealiseerd en met onder- steuning van 
World Servants zijn wij nu actie aan het ondernemen om de financiering rond te krijgen. 
 
Waarom benaderen we u voor financiële steun? 
 
Zoals u kunt zien in onze actielijst en begroting (zie bijlage 1) hebben wij een flink aantal grootschalige acties 
op touw gezet om geld in te zamelen voor onze reis. Dit is echter niet voldoende en daarvoor vra- gen we uw 
hulp. Uw stichting richt zich onder andere op het steunen van educatieve ontwikkelingspro- jecten. Ons 
project ondersteunt een snelgroeiende school in een arme wijk in Guatemala City. Het doel is zoveel 
mogelijk kansarme kinderen een diploma te laten halen opdat zij een betere toekomst kunnen opbouwen. 
Daar willen wij graag een bijdrage voor leveren via onze handen, tijd en inzet! 
 
Guatemala City: het concrete doel! 
Wat gaan we doen? Bouwen aan de tweede verdieping van een middelbare school. 

 Voor wie? 120 jongeren tussen de 14-18 jaar. 

 Waar doen we dit? In de buitenwijk Verbena van de stad Guatemala City. 

 Waarom? Verbena ligt aan de rand van een gigantische vuilnisbelt. Met een diploma op zak heb je 
kans op een carrière elders. 

 
World Servants 
World Servants heeft meer dan 25 jaar ervaring in het uitvoeren van kleinschalige bouwprojecten die 
bijdragen aan duurzame verandering en onderdeel zijn van een groter onderwijs-, gezondheidszorg- of 
WASH (Water & Sanitatie) programma van een partnerorganisatie. Onze partners zijn werkzaam in 
verschillende landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. 
Daarnaast bouwt World Servants aan verandering in Nederland door jongeren uit te dagen om uit hun 
‘comfortzone’ te komen en samen te werken en te leven met mensen in een andere cultuur. 

 

mailto:SimondeVegt@live.nl
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Bijlage 10 School4kids, India 

 

 
 

Samenvatting 
Goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen later makkelijker en beter betaald werk vinden. 
Daarom richt School 4 Kids India zich op het verbeteren van het onderwijs en de 
leerkrachten. Wij investeren vooral in coaching van leerkrachten en schoolleiding. 
Engelstalig onderwijs vergroot toekomstmogelijkheden van onze kinderen. Door de slechte 
staat van het onderwijs in India gaat een derde van de 105 miljoen kinderen tussen 6 en 
10 jaar gaat niet naar school; 62% van alle meisjes maakt de lagere school niet af. S4KI 
richt zich daarom op NGO-scholen in Noord-India waar discriminatie van vooral de 
lagere kasten wordt aangepakt.  
 
Voor u ligt het plan van School 4 Kids India (S4KI). In het Educoaching India richten we 
ons in het komend jaar op de capaciteitsopbouw van 3 scholen in Varanasi en Bihar om 
structurele school(niveau)verbetering te bereiken. Dit doen we door  middel van coaching 
op didactisch, pedagogisch, en beleidsmatig gebied. Deze aanvraag richt zich op het 
ondersteunen van de educoaching in 2018 op de LOKA school met 5 leerkrachten en 95 
leerlingen.  
Wij zouden heel graag ondersteuning bij het fonds aanvragen à 5.200 euro voor 
2018. 
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Bijlage 11 St. Mucolim, Congo 

 

 
 
 
 

Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds 
T.a.v. Mw, J. Tijhaar-Rozeboom Ransuil 14 
1191 SR Ouderkerk aid Amstel 
 

 
Eindhoven, 18 december 2017 Betreft: Subsidieaanvraag 
Geachte mevrouw Tijhaar-Rozeboom 

 
Wij zijn een stichting voor goede doelen en zijn we actief in Kimbanseke, een buitenwijk van 
Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. 
 

Bij deze vraagt de stichting Mucolim een financiële steun aan ter ondersteuning van het 
bijgevoegde project. 
 
Mucolim Nederland hoopt dat uw organisatie zijn steentje zal bijdragen voor de ontwikkeling 
van de mensen aldaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
S. Malonga 
Voorzitter Stichting Mucolim Nederland 
 
 

Bijlage: - Het project 
 - Foto' s 
 
 

 

Wegastraat 41 5632 GK Eindhoven Tel. 06 37 56 31 48 
E-mail: mucolim@live.nl Bank: NL261NGB0004450979 KvK-n: 17166504 

 

  

mailto:mucolim@live.nl
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I. NAAM VAN HET PROJECT 
 Vakonderwijs voor tienermoeders van 13 t/m 16 jaar 
 
 

II. VOORSTELLING VAN DE AANVRAGER 
 

1. Doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel: 
- Het meewerken bij de integrale rurale ontwikkeling (in sociaal, economisch, 

gezondheidskundig, cultureel en artistiek opzicht) van de berooide bevolking in Kongo. 
 

2. Praktische gegevens 
Naam: Stichting Mucolim Nederland 
Adres: Wegastraat 41 5632 GK Eindhoven 
E-mail: mucolim@live.nl 
Rekeningnummer: NL26INGB0004450979 
KvK-nummer: 17166504 te Eindhoven  
Contactpersoon: Samuel Malanga Telefoon: 0637563148 
E-mail: s.malonga@tele2.nl 
Site: www.mucolim.nl 

 
 

III. HET PROJECT 
 

1. Doelgroep 
Hele jonge meiden die tegelijkertijd moeders zijn. Hun leeftijd varieert tussen de 13 en 16 
jaar oud. Bovendien hebben ze kind(eren). De meeste van die alleenstaande moeders 
overleven als prostituees. 

 
2. Lokalisering 

Het project zal zich bevinden op straat Colonel Ebeya 135 - 141 in de gemeente 
Kimbanseke te Kinshasa. 

 
3. Tijpad 

Begin: 1 augustus 2018 
Eind: 30 augustus 2018 

 
4. Doelstellingen 

 Kans en toekomst geven aan jonge ongehuwde moeders zodat ze een passende 
baan kunnen vinden na de praktijkschool in ons vakcentrum, 

 Van alleenstaande en werkloze jonge dames, geschoolde en bekwame arbeiders van 
maken. Als geschoolde arbeiders gaan ze nooit meer in de prostitutie belanden en 
zullen voor hun kind(eren) goed verzorgen. 

 
5. Projectbeschrijving 

Prostitutie neemt toe in Kimbanseke. Het grote aantal van hen zijn minderjarige 
alleenstaande moeders. Hun leeftijd varieert tussen 13 en 16 jaar. Deze kwetsbare meisjes 
zijn makkelijke prooien voor pedofielen. Ze zijn zeer jong, zijn zelf nog kinderen of 
minderjaren en tegelijkertijd ook moeders. Ze zijn in de prostitutie belanden om te 
overleven. Die kinderachtige !open in gevaar 's nachts wanneer ze alleen op straat lopen 
of wanneer ze in afwachting staan van mogelijke klanten in het donker. Ze leven tussen 
hoop en vrees. Hoop dat een klant geld zal brengen maar ook angst dat zij slachtoffers van 
geveld of seksuele misbruik worden. Ze lopen ook het risico om verkracht of vermoord te 
worden. 
 
"Als je iemand een vis geeft, eet hij voor een dag. Maar als je hem om te vissen leert, zal hij 
altijd eten", zegt een Afrikaans gezegde. Toegang tot vakonderwijs is een belangrijke pijler. 
Om te kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van die kwetsbare jeugdigen, 
hebben we drie jaar geleden een praktijkschool in ons wijkcentrum geopend. Alleenstaande 
moeders hebben daar een vakopleiding met succes gevolgd. Dardoor staan er dit jaar weer 

http://www.mucolim.nl/
mailto:s.malonga@tele2.nl
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meer nieuwe kandidaten dan verwacht. Onze praktijkschool beschikt over weinig 
materialen. Voor die reden willen we meer materialen aanschaffen zodat iedereen op een 
behoorlijke wijze de opleiding volgt. 

 
6. Overzicht van cursussen 

Naaicursus: 10 
Kappers en schoonheidcursus: 10 
Kookles: 10 

 
 
IV. FINANCIERINGSPLAN 
 

1. Totaalbedrag van het project: 
€ 20.000 

 
2. Opbrengst inzamelingsactie in Nederland 

€ 850 
 

3. Eigen bijdrage Mucolim Kinshasa 
€ 150 

 
4. Totaalbedrag van de aanvraag 

€ 5.000 
 

5. Overzicht van financiers 
- Kook (€ 5.000) 
- Overal (€ 5.000) 
- Haella (€ 4.000) 

 
 

Naailes in het praktijkcentrum Mucolim Kapselles in het praktijkcentrum Mucolim 
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Bijlage 12 Rapportage Girls Speak Out Project 

 

 
 
 

Update voor het Wim Tijhaar Educatiefonds over 
ons Girls Speak Out Project 

10 tienermoeders in Unification Town, Liberia, ontvangen school materialen en ondersteuning 

pakketten voor tienermoeders. 
 

In januari 2017 heeft het Wim Tijhaar Educatiefonds € 2.000 gedoneerd aan ons GirlsSpeak Out 
project. Uw donatie was bedoeld om een school te renoveren en herinrichten voor 150 kwetsbare 
meisjes in Sierra Leone. Door de vele toezeggingen van donaties voor het renoveren van scholen was 
het uiteindelijk praktischer en voordeliger om de fondsen te besteden per item in plaats van per 
school. Hierdoor is de bijdrage van het Wim Tijhaar Educatiefonds gebruikt om de 
onderwijsmaterialen te leveren voor 400 klaslokalen. Dit document geeft u een update over onze 
voortgang tot nu toe, en laat zien wat uw steun mogelijk heeft gemaakt. 

 
 
Stichting Street Child Nederland Website www.street-child.nl 
Generaal Joubertstraat 24 KvK inschrijving 6057491 
2021 XC  Haarlem Email foundations@street-child.nl  
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Er zijn in totaal 402 klaslokalen die profiteren van dit project; ze beschikken over toezicht- en 
onderwijsmaterialen voor leraren (zoals registers, lesplannen, krijt, etc). Ook zijn er klaslokalen 
opgeknapt, wanneer ze geen effectieve leeromgeving waren door hun structurele schade, onvoldoende 
meubilair of niet genoeg schoolborden,. In maart zijn 172 klaslokalen voorzien van extra bureaus, 
stoelen, en 350 hebben krijtborden ontvangen. Pennen, potloden, en werkboeken zijn ook verleend aan 
meer dan 11.000 kinderen die deel uitmaken van deze 402 klassen. 
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Bijlage 13 Rapportage Empowering Women of Nepal 

 

2017 Educational Report: 
Empowering Women of Nepal- EWN has been providing yearly education support fund to 
number of students. These students are economically deprived and due to various issues 
back their home they are not able to pay for their education.  
We have been receiving kind help from many people from different parts of the world. We 
are forever grateful for the unconditional support we are receiving for the educational 
development of our children.  
Below is the amount we have spent on the education of 13 children with their name list of 
the last year.  
 
The above total amount Nrs 14,87,038  is for the Education fee. It includes tuition fee, hostel 
fee, stationaries, uniform and other essential materials.   
 

S.N. Name Amount NPR 

School & Hostel Fee and stationery:  

1 Angel Rana 24,372 

2 Barsha Bohara 1,37,728 

3 Bani Budha 1,33,749 

4 Himani Rawal 1,22,481 

5 Juna Budha 1,83,559 

6 Sita Shahi 102,087 

7 Sabin Thapa 62,550 

8 Sneha Itani 1,21,743 

9 Latun Gharti 70,036 

10 Pradep Karki 69,770 

11 Prakash Itani 82,957 

12 Pramod Karki 40,821 

13 Harbina Shahi 5,000 

Scholarship Cost Amount NPR 11,56,853 

1 1 Staff  @ Rs 15000 x 13 months 195,000 

2 Admin cost,  135,185 

Total Cost NPR 14,87,038 

 

Please find below the details of each children. 

Angel Rana studied in Gyanodaya English Boarding School, Pokhara in class 5, last year. She 
was in the hostel. She receive scholarship but small amount was to be paid for the 
miscellaneous expenses. Besides that we bought her stationaries and school uniform.  

Barsha Bohara studied at class 6, last year in Goodwill Activity School, Pokhara, Kaski. She 
was in hostel. 

Bani Budha studied at class 5 last year in Goodwill Activity School. She was in hostel as well. 

Himani Rawal studied at class 8 last year in Creative Scholars Academy in Nepalgunj. She 
was also staying at hostel. 
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Juna Budha is studying Diploma in Lab Assistant in Pokhara Technical and Research Center. 
It is one and half year long course. She stays together with the family member of EWN’s 
founder. 

Latun Gharti studied at class 10 last year in Messrs Golden Peak High School, Kathmandu. 
She was in hostel. 

Pradeep Karki studied at class 10 last year in Motherland Secondary School. He lives with 
his family.  

Prakash Itani studied at class 7 last year in Motherland Secondary School. He stays with his 
family members. 

Sita Shahi studied at class 12 last year in National Inventive Secondary Boarding School in 
Pokhara. She stays with the family members of EWN’s founder. 

Sneha Itani studied at class 10 last year in Motherland Secondary School. She stays with her 
family and we paid school fee and day boarder cost. 

Sabin Thapa studied at class 5 last year in Shree Taal Barahi Secondary School. He stays with 
EWN family members. 

Pramod Karki studied at class 2 last year in National Inventive Academy. He stays with his 
family members. 

Harbina Shahi is provided with a bulk sum of 5,000 rupees for stationaries, uniform and 
other essential supplies. She stays at Jumla with her family and studied at a local school in 
class 6. 
 
The scholarship of the EWN children are supported by 3 Sisters Adventure Trekking 
Company, Pokhara and STG TRIODOS FOUNDATION, The Netherlands. Also we are being 
funded some amount by our individual trekkers and Wim Tihaar Education Fund.  
 
We would like to thank each one of you for your kind support and contribution. The financial 
support we have received has help many of our children in education and healthy life. 
The generous support of individuals like you has make it possible for our organization to 
exist and continue our mission.  
 
 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen 

e-mail: info@wimtijhaareducatiefonds.nl 

website: www.wimtijhaareducatiefonds.nl 

Bankrekening: NL07 RABO 0116 0169 73 
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