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Voorwoord
Van het bestuur

In 2014 werkte EducAIDed maar liefst aan de realisatie van
vier mooie projecten. In Tibet zorgde het Vistaproject voor
nog meer kwalitatief onderwijs door de uitbreiding van de
hoeveelheid goede schoolboeken voor circa driehonderd
kinderen. In Kameroen kunnen sinds de zomer dankzij
de uitbreiding van de Bitame Luciaschool tweehonderd
kinderen uit arme gezinnen naar school, terwijl in Kenia twee
klaslokalen werden toegevoegd aan het Early Childhood
Development Centre. IIn Zuid-Afrika werd een belangrijke
stap gezet richting afronding van het meerjarige Tshega
project. Fantastisch om te zien hoeveel positieve impact
je kunt realiseren met, voor westerse begrippen, relatief
weinig financiële middelen. En dat kan uiteraard alleen door
de geweldige inspanningen van onze bevlogen vrijwilligers
die er met hun inzet en creativiteit voor zorgen dat we met
minimale overheadkosten het geld bij elkaar krijgen.

Groei

Dat we mooie projecten hebben afgerond in 2014, wil
niet zeggen dat ons werk er op zit. Integendeel. Het aantal
projectaanvragen dat ons bereikt groeit gestaag en wij doen
ons best om mee te groeien. Dat betekent meer vrijwilligers,
meer acties en meer geld. Een grotere organisatie brengt
nieuwe uitdagingen met zich mee. In 2014 hebben we
belangrijke stappen gezet in het professionaliseren van onze
organisatie, met behoud van wat onze kracht is: inhoudelijk,
persoonlijk, transparant en oneindig enthousiast.
Ons succes is volledig te danken aan de inzet en bijdrage van
al onze vrijwilligers en donateurs. Het jaar 2015 zal opnieuw
in het teken staan van groei met behoud van het goede van
een kleinschalige stichting. Groeien jullie met ons mee?
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage in 2014!
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Visie en Missie
Stichting EducAIDed gelooft in de kracht van kennis en
onderwijs. Kennis is blijvend en geeft kansen voor een
betere toekomst. EducAIDed werkt vanuit de overtuiging
dat kleinschaligheid met korte lijnen, concrete projecten,
transparantie en intensieve samenwerking met de
partnerorganisaties ter plaatse de sleutels zijn tot resultaat.

Visie

Stichting EducAIDed streeft ernaar onderwijs beschikbaar,
toegankelijk, acceptabel en dynamisch te maken voor mensen
voor wie dit niet het geval is. Vanuit onze ideologie zijn wij
gericht op de zelfredzaamheid van mensen en leggen wij een
grote nadruk op culturele sensitiviteit. De oorsprong van de
strategieën die wij gebruiken, is gelegen in een holistische
visie[t1] [1] op onderwijs voor kinderen en volwassenen
Hiernaast wil Stichting EducAIDed vooral het bewustzijn en
de betrokkenheid van de Nederlandse jeugd vergroten ten
aanzien van ontwikkelingshulp.

Missie

EducAIDed ambieert bij de buitenlandse projecten een
integrale benadering[t2] [2] waarbinnen nauw wordt
samengewerkt met lokale gemeenschappen, partners,
overheidsinstanties en andere organisaties. De strategieën
in onze samenwerking met partners worden aangepast aan
de specifieke eisen en kenmerken van de plek waar wij op
dat moment werkzaam zijn. Wij zoeken binnen de lokale
omgeving naar oplossingen. Kenmerkend is verder onze focus
op duurzame, zelfstandige ontwikkeling.

Bewustwording en draagvlakversterking

In Nederland richt Stichting EducAIDed zich op
bewustwording en draagvlakversterking. Wij geloven dat
het creëren van bewustwording betreffende onderwijs in
ontwikkelingslanden in Nederland net zo belangrijk is als het
steunen van onze projecten in ontwikkelingslanden. Dit doen
we door het geven van voorlichting op scholen, bedrijven en
andere locaties. Bij de voorlichting van EducAIDed staat het
actief nadenken over ontwikkelingssamenwerking voorop.
Draagvlakversterking is zowel gericht op het bereiken van
mensen die nog geen deel uitmaken van het netwerk van
EducAIDed, als het beïnvloeden van kennis, houding en
gedrag van deze mensen.
1. De holistische visie op onderwijs gaat om ontwikkeling van de hele
persoonlijkheid van leerlingen, niet alleen om leren lezen, schrijven
en rekenen. Aspecten van brede ontwikkeling, zoals samen spelen
en werken, communiceren, initiatieven nemen en plannen maken,
redeneren en probleem oplossen zijn verbonden aan specifieke
ontwikkeling van kennis en vaardigheden (zoals uitbreiding van
woordenschat, lezen, schrijven, spelling). Verschillende activiteiten
worden, waar mogelijk, in samenhang aangeboden.
2. Met integrale benadering wordt bedoeld een samenbrengen en
strategisch verbinden van schijnbare tegenstrijdige of ogenschijnlijk
afwijkende wereldbeschouwingen, begrippen, praktijken in een
poging om een realistische, werkbare en dynamische projectaanpak
te bieden.
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Organisatie
Bestuur

Het bestuur van EducAIDed bestaat in 2014 uit 6 personen.
Jonas Rubrech is begonnen als algemeen bestuurslid en heeft
halverwege het jaar het voorzittersstokje overgenomen van
Trieneke Hijma. Daarnaast heeft Liliane Ruyters de functie
Communicatie & PR van Feikje van Gijssel overgenomen in
november 2014. Ten slotte is Pieter Leemhuis in september
toegevoegd als vrijwilligerscoördinator. Vaste krachten
gedurende het hele jaar zijn penningmeester Jeltsje
Boomsma, secretaris Alitha Lanting-Werner en algemeen
bestuurslid Hinke Boomsma.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het
bestuur. Alle bestuurders zijn vrijwilliger en hebben recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het
beoordelen van projectplannen van huidige en toekomstige
partners, implementeren en evalueren van projecten. Vanuit
Nederland heeft EducAIDed contact met lokale partners in
de landen waar wij werkzaam zijn. In 2014 werkten wij onder
andere samen met Tshega Missions in Zuid-Afrika, Tuungaane
Amani Kenya Foundation (TAK) in Kenia, CAPEC in Kameroen
en het Vista project in Tibet.
Naast contacten met projectpartners bepaalt het bestuur de
koers en ontwikkelt het beleid omtrent draagvlakversterking
en voorlichting in Nederland. In dit kader worden er nauwe
contacten onderhouden met de werkgroepen.

Raad van Advies

In de loop van 2014 is gestart met het samenstellen van een
Raad van Advies. Deze is eind 2014 geïnstalleerd en bestaat
uit vier personen., allen met een rijke ervaring op allerlei
voor EducAIDed relevante gebieden. De raad zal een aantal
keer per jaar bijeen komen met een afvaardiging van het
bestuur om gevraagd en ongevraagd advies te geven over
tal van zaken. Wij vertrouwen er op hiermee een krachtige
sparringpartner voor het bestuur te hebben gecreëerd die
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de richting en
ontwikkeling van EducAIDed.
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Projecten

vier maal on(der)wijs veel succes!

In 2014 werkte EducAIDed maar liefst aan de realisatie van
vier mooie projecten. We zijn trots om te kunnen zeggen dat
we in 2014 een recordaantal van 4 projecten hebben kunnen
afronden en tevens een recordaantal projectaanvragen
hebben ontvangen. Hierdoor konden we na een secuur
selectieproces weer een nieuw project toevoegen. Vanaf
najaar 2014 steunen we Forum for Community Change and
Development (FOFCOD) in Zuid-Soedan. We zijn blij met de
kans om in dit voor veel mensen onbekende land ons steentje
te kunnen bijdragen aan verbetering van onderwijs!
Bij deze een korte evaluatie van de door EducAIDed
ondersteunde projecten op een rij:

Tshega, Zuid-Afrika

Tshega is al sinds 2008 partner van Stichting EducAIDed
in Zuid-Afrika. In 2014 is het laatste project in onze
samenwerking ver gevorderd. Het management van de
school is getraind in het vergroten van vaardigheden in
projectmanagement en de leraren zijn geschoold in de
sociaal-emotionele ontwikkeling en methodisch werken met
jonge kinderen. Verwachting is dat dit project in juni 2015
afgerond zal zijn. Met dank aan deze trainingen wordt de
kwaliteit en duurzaamheid van het onderwijs op de school
verstevigd voor de toekomst, waarin Tshega zelfstandig zijn
weg zal vervolgen. Wij bedanken hen graag voor de fijne
samenwerking!
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TAK, Kenia

Al enkele jaren werken wij samen met de Tuungaane Amani
Kenya Foundation (TAK), zo ook in 2014. Na de bouw van
het Early Childhood Development Centre (ECD) zijn nu ook
twee extra klaslokalen toegevoegd aan de school en zijn
er trainingen gegeven voor het vergroten van de kwaliteit
van onderwijs. Deze mooie ontwikkeling is te danken aan
de enthousiaste groep mensen die de Kilimanjaro heeft
beklommen in februari, in samenwerking met Impulsis en
Wings of Support. Dankzij de prachtige opbrengsten kunnen
weer meer kinderen gebruik maken van kwalitatief goed
onderwijs. Het hele jaar door. De Expedition Kili was zo
succesvol dat er in 2015 zelfs nog een tweetal klaslokalen bij
gebouwd zullen worden, zodat ook de bovenbouw van het
basisonderwijs kwalitatief goed onderwijs kan genieten. Dit
zal het laatste samenwerkingsproject zijn met TAK, die daarna
op basis van eigen inkomsten verder zal gaan.

CAPEC, Kameroen

Wij zij blij om te kunnen meedelen dat de Bitame Luciaschool
in Kameroen in 2014 zijn doel behaald heeft om tweehonderd
extra kinderen naar school te laten gaan, met dank aan de
samenwerking tussen stichting EducAIDed, Wilde Ganzen
en de dr. Hofstee stichting. Hiermee is dit project met
succes afgerond en kunnen ook wezen en kinderen uit
arme gezinnen naast rekenen, lezen en schrijven praktische
vaardigheden leren waarmee ze later hun geld kunnen
verdienen of makkelijker kunnen doorstromen naar een
vervolgopleiding. CAPEC is verantwoordelijk voor het
onderhouden van de uitgebreide school in het kader van
duurzaamheid. Een mooie prestatie, wij wensen hen veel
succes met het vervolg!
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FOFCOD, Zuid-Soedan

Door de afronding van bovenstaande vier projecten kwam
er in 2014 ruimte vrij om fondsen te werven voor een nieuw
project. De keuze is gevallen op FOFCOD in Zuid-Soedan, het
nieuwste land ter wereld. FOFCOD steunt onderwijs in de
regio Yei in het relatief stabiele zuiden van het land. Door
het trainen van leraren en het opzetten van jeugdclubs zal
toegewerkt worden naar kwalitatief goed onderwijs voor
3500 kinderen. Een prachtig streven! Eind 2014 is een start
gemaakt met het werven van fondsen ten behoeve van dit
project. In 2015 zal hier vervolg aan gegeven worden.

Vista Project, Tibet

Ook het Vistaproject in Tibet is in 2014 succesvol afgerond.
Stichting EducAIDed heeft in samenwerking met stichting
Rigdzin het volledige bedrag ingezameld voor de aanschaf van
schoolboeken voor het basisonderwijs in de regio Sershul.
Met dank aan het door activiteiten opgehaalde geld konden
de nomadenkinderen in september 2014 hun schooljaar
starten met voldoende boeken en is een bijdrage geleverd
aan het behoud van tweetalig onderwijs (Tibetaans/Chinees).
Een prachtig resultaat voor ons eerste project buiten Afrika!
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Activiteiten
Het jaar 2014 kenmerkt zich door een diversiteit aan
activiteiten die zijn uitgevoerd door de vrijwilligers van
EducAIDed. Hieronder staan enkele van de acties uitgelicht.

Expeditie Kilimanjaro

Een heel bijzondere actie het afgelopen jaar was de inzet
van Expeditie Kilimanjaro, waarmee geld is ingezameld
voor TAK te Kenia. Expeditie Kilimanjaro is een op zichzelf
staande actie van zeven enthousiaste vrijwilligers die
EducAIDed gekozen hebben om voor te klimmen. En met
succes, want niet alleen was dit de eerste activiteit van
EducAIDed in 2014, maar tegelijk de grootste met een
opbrengst die boven alle verwachtingen uitsteeg. Alle
deelnemers hebben de Kilimanjaro kunnen beklimmen
en ook zijn ze op bezoek geweest bij het project in Kenia.
Een bijzondere ervaring voor een bijzonder mooi doel:
kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen op de wereld!

& Fondsenwerving
Run4EducAIDed

In 2014 vond de tweede Run4EducAIDed plaats om geld op
te halen voor het Vistaproject in Tibet. Het weer zat mee,
de organisatie had alles goed voor elkaar en er was zelfs een
betrokkene van het Vistaproject aanwezig. De deelnemers zijn
met een tevreden gevoel en volle maag van de hamburgers
weer naar huis vertrokken.

Fondsen

Bij de projecten is genoemd met welke fondsen we dit jaar
hebben kunnen samenwerken om het benodigde geld te
kunnen verzamelen voor de onderwijsprojecten. Dit zijn
Wilde Ganzen, Impulsis, Wings of Support en de dr. Hofstee
de Groot stichting. Wij danken hen voor een prettige
samenwerking!

En verder...
Eat4EducAIDed

In 2014 is de werkgroep Eat4EducAIDed opgestart om via
catering geld in te zamelen voor het goede doel. De eerste
grote activiteit vond plaats in juni: een afscheidsborrel voor
100 personen. De borrel bleek een groot succes en heeft
een mooi bedrag opgehaald voor het Vistaproject. Tevens
is er aan het einde van het jaar een borrel georganiseerd
ten behoeve van FOFCOD. Ook deze borrel was weer een
groot succes! In maart 2015 staat de volgende activiteit van
Eat4educaided gepland, en tussendoor zijn er nog enkele
kleinere acties vanuit deze werkgroep geweest. Hulde!

Naast bovenstaande activiteiten is er nog veel meer gedaan
om geld op te halen voor de gesteunde onderwijsprojecten.
Vrijwilligers zijn onder andere actief geweest tijdens
kledingruilbeurzen, de jaarlijks terugkerende Pietenactie in de
Sinterklaasperiode, de WK-actie en diverse acties op scholen.
Daarnaast hebben we diverse donaties ontvangen van onder
meer kerkgemeenschappen, bedrijven en particulieren.
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Bewustwording
Voorlichting

Naast ophalen van geld voor het ondersteunen van
onderwijsprojecten is stichting EducAIDed al sinds de start
actief met het geven van voorlichting op scholen in het kader
van bewustwording. Zo ook in 2014, waarin ook weer op
veel scholen voorlichting is gegeven. De nadruk heeft hierbij
gelegen op Friesland, maar ook is dit jaar uitgeweken naar
Utrecht. Vanwege de vele voorlichtingsaanvragen is deze
werkgroep aan het einde van het jaar uitgebreid met enkele
vrijwilligers in de provincie Friesland.
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Plannen 2015
De ingezette koers van professionalisering zullen we
doorzetten in 2015. Vrijwilligersbeleid, fondsenwerving en
positionering zullen belangrijke thema’s vormen. Zo zien
we dat het aanbod van fondsen krimpt en de zullen we dus
meer geld zelf moeten ophalen. Er zal de nodige creativiteit
vereist zijn om alternatieve vormen van financiering te
ontginnen. Dat betekent ook dat we er voor moeten zorgen
dat EducAIDed aantrekkelijk is en blijft voor bestaande
en potentiële vrijwilligers. Verdere professionalisering
zal er toe moeten leiden dat we meer halen uit minder
vrijwilligers.

Run4EducAIDed

Voor de derde keer zal de Run4EducAIDed worden
georganiseerd en wel op 21 juni 2015. Het aantal afstanden
is uitgebreid en er is dit jaar voor het eerst ook een
bedrijvenrun. De opbrengsten gaan dit jaar naar FOFCOD in
Zuid-Soedan.

De vrijwilligers van EducAIDed zijn van allerlei pluimage.
Wat zij gemeen hebben is hun creativiteit en enthousiasme,
dus wij zien 2015 weer vol vertrouwen tegemoet.

Symposium Onderwijs

In 2014 is gestart met de organisatie van een symposium
in het kader van bewustwording. Een mooie stap om niet
alleen op scholen maar ook daarbuiten te streven naar
toenemende bewustwording van onderwijskansen in
de wereld. Doelstelling is om te bespreken in hoeverre
milleniumdoel 2 behaald is: ieder kind heeft recht op
onderwijs. De werkgroep heeft een prachtig programma
weten neer te zetten. Het symposium vindt plaats op 13
mei 2015.

En verder...

Er staat nog een aantal activiteiten gepland van
Eat4EducAIDed en ook de voorlichting op scholen en daarmee
gepaard gaande acties gaan op volle kracht door. Tot slot
bestaat de ambitie om in de tweede helft van het jaar een
nieuwe grote actie op touw te zetten. De eerste helft van het
jaar zullen we gebruiken om deze in de steigers te zetten.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Begroting 2015
Begroot
2015
€

Baten:
- Baten uit eigen fondswervingen
- Baten uit acties van derden
- Rentebaten en baten uit beleggingen

43.917
0
250

Som der baten

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstelling B Draagvlak NL
- Doelstelling C Capec Kameroen
- Doelstelling D Vista Project
- Doelstelling E Tshega
- Doelstelling F TAK 2 Kenya
- Doelstelling G FOFCOD Zuid Soedan
- Doelstelling G TAK 3 Kenya 2015/2016
Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie

Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Begroot
2014
€
17.593
22.407
250

44.167

1.000
0
0
382
20.899
30.000
20.000

3.950

72.281

3.950

40.250

1.000
15.502
5.387
4.000
33.610
0
0

1.500

59.499

1.500

2.400

2.200

78.631

63.199

-34.464

-22.949
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