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Voorwoord 

 

Beste Lezer, 

Voor  u  ligt  het  jaarverslag  2009  van  Stichting  educAIDed.  Als  tijdelijk 

vervanger van oprichtster Trieneke Hijma heb ik de eer het afgelopen jaar 

te omschrijven.  2009  is met  recht  een  afwisselend  jaar  te noemen.  Een 

jaar met wisselingen  in bestuur en werkgroep, ontwikkelingen binnen de 

bestaande projecten en veel leuke acties in het kader van fondsenwerving.  

In 2009 hebben we drie vaste projecten gesteund, te weten Learning for Life (Zimbabwe), UAC 

(Kameroen) en Tshega (Zuid‐Afrika). Ook dit jaar hebben enkele bestuursleden met eigen ogen 

kunnen zien welke ontwikkelingen er gaande zijn op de projecten en wat er nog nodig is. Zo is 

Trieneke Hijma op bezoek geweest in Kameroen en Lidwien ten Brink in Zuid‐Afrika. Ook zijn de 

oprichters van Tshega in Nederland geweest om te vertellen over hun project en de voortgang 

te laten zien. In het jaarverslag kunt u per project meer over de voortgang lezen. We hopen in 

2010 zeker één van de huidige projecten te kunnen afronden, zodat er een nieuw project onze 

steun kan genieten.  

  Om de projecten  financieel  te  kunnen ondersteunen  is natuurlijk geld nodig. Daarom 

heeft de werkgroep erg hard gewerkt het afgelopen jaar. De werkgroep kwam tweewekelijks bij 

elkaar  en  heeft  daarmee  een  aantal  leuke  acties  op  touw  gezet.  Zo  is  er  o.a.  een 

kledingruilbeurs  geweest  en  heeft  benefietconcert  AIDition  2  plaatsgevonden.  Daarnaast 

hebben we op verschillende themadagen gestaan met onze stand en zijn presentaties gegeven 

op  scholen  en  bij  fondsenwervers. Ondanks  het  succes  van  deze  en  overige  acties  blijft  het 

lastig om echt  veel mensen  te enthousiasmeren. Dit  is een punt waar we het komende  jaar 

meer  aandacht  aan  willen  besteden.  We  willen  zowel  stand  als  presentatie  verder 

professionaliseren. Daarnaast  is door verschillende omstandigheden de werkgroep uitgedund 

en zijn we op zoek naar een nieuwe, stabiele en enthousiaste werkgroep.  
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Graag willen we via deze weg een aantal mensen bedanken. Allereerst willen wij onze partners 

NCDO, Wilde Ganzen en Impulsis bedanken voor hun steun en samenwerking. Ook willen we de 

overige  particulieren,  scholen  en  bedrijven  bedanken  voor  hun  bijdrage.  Ten  slotte  een 

dankwoord  aan  een  aantal  vertrekkende  en  terugkomende  leden  van  het  bestuur  en  de 

werkgroep van educAIDed. Dank voor jullie enorme inzet! 

  Al deze dankwoorden  lezend kan  ik alleen maar concluderen dat wij rijk gezegend zijn 

met ons netwerk. Met zijn allen blijven wij ons inzetten om de doelstelling van kwalitatief goed 

onderwijs voor ieder kind te verwezenlijken.  

 

Namens bestuur en vrijwilligers van Stichting educAIDed, 

Alitha Werner (Voorzitter)       
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Buitenlandse projecten 

Kameroen 

In  2009  is  educAIDed  een  nieuw  project  gestart  in  Kameroen: 

steun aan de school  Jamadianle van United Action for Children.  

Kameroen ligt onder Nigeria en heeft een relatief stabiel politiek 

klimaat. Desondanks is de armoede  in het land stijgende. Meer 

dan 50% van de bevolking  leeft onder de armoedegrens. Het  is 

daarom  begrijpelijk  dat  scholen  een  zeer  beperkt  budget 

hebben. De school die educAIDed ondersteunt heet Jamadianle en onderwijst kinderen van drie 

tot  twaalf  jaar.  Ze  bevindt  zich  in  het  dorp  Buitingi,  in  het  Zuid‐Westen  van  Kameroen. De 

kinderen komen uit voor het overgrote deel zeer arme boerengezinnen uit de omgeving. Het 

doel van de school  is de kinderen   vaardigheden aan te  leren waar ze hun hele  leven  iets aan 

hebben. Op het moment krijgen de kinderen wel veel theoretische informatie, maar ontbreekt 

het  nog  aan  goede  praktijklessen.  De  school  had  daarom  een  praktijklokaal  nodig  en  heeft 

hiervoor ondersteuning  van EducAIDed  gevraagd.  In 2009  is dit project  letterlijk  snel  van de 

grond gekomen. Door de ambitie en het snelle handelen van onze partner organisatie United 

Action  for  Children  is  het  gewenste  praktijklokaal  rap  gebouwd    In  dit  praktijklokaal  leren 

kinderen basisvaardigheden zoals koken of het maken van kleding. Dit is voor de kinderen van 

belang omdat ze met deze vaardigheden  later een onafhankelijk bestaan op kunnen bouwen. 

Naast het praktijklokaal financiert EducAIDed ook nog een aantal kleine verbeteringen aan de 

Jamadianle‐school zoals bijvoorbeeld een nieuw speelterrein.  

Zuid Afrika 

Met de hulp van Impulsis is EducAIDed in 2009 ook het project Tshega 

gestart  in  Zuid  Afrika.  De  steun  van  Impulsis  betekent  veel  voor 

EducAIDed.  Naast  het  feit  dat  ons  geld  verdubbeld werd  getuigt  de 

toezegging  van  vertrouwen  in  onze werkwijze  en  doelstellingen  voor 

het  project.  Impulsis  is  het  loket  voor  Nederlandse  particuliere 
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initiatieven  in  ontwikkelingssamenwerking.  Impulsis wordt  gefinancierd  door  gelden  van  het 

Ministerie  van Ontwikkelingssamenwerking en  is mede  verantwoordelijk  voor het  versterken 

van  draagvlak    in  de  samenleving  voor  internationale  samenwerking.  EducAIDed  helpt 

organisatie Thsega en school “happy faces” met de financiering voor een aantal klaslokalen. De 

school loopt erg goed en groeit uit zijn voegen. Meer lokalen zijn gewenst. Helaas moet Tshega 

nu van hun huidige land af. Gelukkig is er inmiddels nieuw land gevonden om op te bouwen. De 

drie  klaslokalen waaraan EducAIDed bijdraagt worden ook op het nieuwe  land gebouwd. De 

eerste  stenen  voor de  3  klaslokalen  zijn begin  september 2009  gelegd!  Secretaris  Lidwien  is 

deze zomer teruggeweest naar het project. Gelukkig gaat alles erg goed met Thsega. De school 

Happy faces is erg gegroeid in lerarenaantal, leerlingen, structuur en organisatie. Dat was echt 

fantastisch  om  te  zien!  Met  de  volhardendheid  en  passie  van  dit  project  zijn  we  er  van 

overtuigd dat als Lidwien er over 2 jaar weer naar toe gaat, de school helemaal af is.    

Zimbabwe 

In  een  heel  moeilijke  politieke  en  humanitaire  tijd  met  veel 

watertekort  in  Zimbabwe  is  het  de  Zimbabwaanse  school 

Mavambo  in  2009  toch  gelukt  om  de  “multipurpose  room”  te 

bouwen  (zie  foto).  EducAIDed en Mavambo  zijn  geweldig blij dat 

het  gebouw  er  officieel  staat!  De  ruimte  wordt  onder  andere 

gebruikt  als  eetzaal  en  vrije  tijd  zaal  voor  de  kinderen  en  voor 

bijeenkomsten en workshops met de buurtbewoners. Het project is 

gefinancierd door de fantastische  inzamelingsactie van de kinderen van het Vincent van Gogh 

college in Assen en verdubbeld door Wilde Ganzen en NCDO. Mavambo schrijft dat de kinderen 

heel gelukkig zijn met de eetzaal omdat ze nu niet meer buiten op de stenen hun eten hoeven 

op te eten. Ook waren de kinderen van de school erg verzwakt door de cholera uitbraak van dit 

jaar. Doordat  de  kinderen  nu  lekker  binnen  in  de  eetzaal  kunnen  zitten  is  de  hygiëne  sterk 

verbeterd  en  zijn  de  kinderen  beter  beschermd  tegen  virussen.  In  2010  zal  educAIDed  het 

resterende  geld  dat  is  opgehaald  naar  Zimbabwe  sturen  zodat  de  Mavambo  school  ook 

meubels en opbergkasten kan aanschaffen voor de multipurpose room.    
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Binnenlandse acties 

Idealendag 

EducAIDed werd  in de  zomer van 2009 met het Kampioen  in Kameroen project geselecteerd 

voor de publieksprijs van de idealenwedstrijd van de trouw idealendag. We waren uit meer dan 

400  inzendingen geëindigd bij de beste 20 die kans maken op 5000 euro, mede door de  leuke 

reacties  van  alle  internet‐stemmers.  Dankzij  de  vele  reacties  op  ons  project  "Kampioen  in 

Kameroen" en het  inhoudelijke  karakter  van deze  reacties werd EducAIDed  genomineerd en 

mocht op 10 oktober op de idealendag het project komen promoten. EducAIDed is erg trots op 

het feit dat het innovatieve en duurzame karakter van onze projecten en de professionele inzet 

van vrijwilligers zo grootschalig wordt onderkend. De uiteindelijke winnaar van de  idealendag 

werd stichting Een Veilige Haven in Peru. 

Kledingruilbeurs 

Op  zondag  4  oktober  2009  vond  de  allereerste  kledingruilbeurs  in Groningen 

plaats, georganiseerd door EducAIDed. Om tien voor twee stond een hele groep 

dames  in  de  hal  bij  de  Beurs  al  verwachtingsvol  naar  de  nog  dichte  deur  te 

kijken. Om twee uur klonk dan eindelijk het startschot en dromden ongeveer 40 

vrouwen zo snel mogelijk naar binnen om maar als eerste bij de stapels kleding 

te zijn. In de zaal stonden onder de grote kroonluchters rekken en tafels vol met 

hele diverse kledingstukken: van retro tot superhip. Op een afstandje stond het 

team vrijwilligers tevreden te kijken hoe de door hun zorgvuldig gesorteerde stapels kleding uit 

elkaar  getrokken  werden.  Hier  en  daar  werd  triomfantelijk  gejuicht  als  iemand  die  groene 

pumps  of  dat  rode  tasje  te  pakken  kreeg waar  ze  haar  oog  al  op  had  laten  vallen.  In  een 

gemoedelijke sfeer werd vervolgens alles gepast, gemeten en gematcht. Uiteindelijk vertrokken 

de dames stuk voor stuk met hun buit en een grote glimlach op hun gezicht. We hebben 155 

euro opgehaald voor ons project in Kameroen!   
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AIDition 2   

Op  26  november  hebben  vier  superbands  laten  zien  wat  ze 

waard  zijn  door  zich  in  te  zetten  voor  het  goede  doel. 

Monstertux opende het  festijn en  zette meteen de  toon  voor 

een rockende avond. Elizabeth Knowhow deed niet onder voor 

de  belofte  van  een  comeback. Met  een  intense  performance 

wisten zij het publiek voor zich te winnen. Toen (3fm megahit) 

Go  Back  To  The  Zoo  vervolgens  het  podium  betrad  was  het  publiek  al  klaargestoomd  om 

helemaal los te gaan. Menigeen zong de pakkende nummers van deze rising stars uit hun hoofd 

mee.  Tenslotte  kwamen  de  Dial‐a‐Poets  de  avond  nog  even  inkoppen  met  hun  amusante 

electric pop sounds.   Wat fijn dat we hulp kregen van alle bands die gratis of voor een kleine 

prijs  hebben  opgetreden,  en  de  inzet  van  Richard  de  Vries  als  enthousiaste  presentatie,  en 

natuurlijk Simplon zonder wiens medewerking deze avond nooit tot stand had kunnen komen. 

Overige acties 

 Stand koninginnedag Groningen 

 Stand bevrijdingsdag Groningen 

 Deelname aan Develop your world, hét Congres over Ontwikkelingssamenwerking 

 Deelname aan de Afrikadag  in Den Haag 

 Inzameling door stichting FIDOS uit Delft 

 Benefiet ‐ volleybal toernooi georganiseerd door studievereniging Odiom 
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Financieel jaarverslag 

 

Inkomsten  Uitgaven 
Acties 
Opbrengst flessen paddepoel  3,5
Actie Vincent van Gogh  17000 8,99
Sponsoreurope (krasboekjes)  50 87,95
IFA volleybaltoernooi  354,15
Koninginnedag  55
Cadeau collega's Trieneke 
afscheid  162,53
Kledingruilbeurs  155,55 20
Kosten AIDition  497,4
Totaal Acties  17780,73 614,34

Communicatie 
Folders  119,74
Website  28,56
Aanschaf merchandise  314,16
Totaal communicatie  0 462,46

Projecten 
UAC  10000
Tshega  6000
Totaal projecten  0 16000

Overig 
Vrijwilligersdag  130 250
Donaties  945,5
Bank en KVK  376,59
Verkoop artikelen  70 62,57
Geldopnames t.b.v acties  110
Totaal overig  1145,5 799,16

Totalen  18926,23 17875,96
   

 

 

www.educAIDed.org   


