
Beleidsplan Stichting Werkplaats voor de 3e Wereld 2012 - 2014. 
 
Doelstelling en Missie 
De Werkplaats voor de 3e Wereld is een initiatief van Henk en Corrie van Kesteren, wonend in 
Culemborg aan de Anna Blamanweg 26. Henk is in 2012 al vijftig jaar actief voor projecten in Afrika. 
Reeds meer dan veertig jaar hebben hij en zijn vrouw Corrie een winkel en werkplaats in Culemborg. 
Hun doel is: Hulpverlening van mens tot mens, zonder tussenkomst van allerlei organisaties. Armoede 
speelt zich af op het menselijke vlak en zal volgens hen ook op het menselijke vlak en naar de 
menselijke maat moeten worden opgelost door het scheppen van meer levensperspectief. 
De laatste jaren wordt er vooral gewerkt voor onderwijsvoorzieningen en gezondheidszorg in de 
krottenwijken van Dar-Es-Salaam in Tanzania. Om aan geld te komen voor de mensen in Afrika zet 
Henk zich in door in zijn vrije tijd en met zijn beide handen van honderden kubieke meters 
restmateriaal prachtige producten te maken. Zijn vrouw Corrie doet daarin volop mee. Uitgangspunt 
hierbij is: als je je arme medemens op het menselijke vlak wilt helpen dan dien je geen kosten te 
berekenen, en als er kosten onvermijdelijk zijn, dan moet je ze maar zelf betalen. Dit dwingt je tot 
optimaal creatief handelen. Zo wordt ook nog een steentje bijgedragen aan het behoud van het milieu. 
Er wordt nu gewerkt voor twee projecten: de bouw en inrichting van een ziekenhuis in Kibangu, een 
krottenwijk van de stad Dar-Es-Salaam in Tanzania én de verdere uitbouw en inrichting van een 
technische school in Makoka, een andere krottenwijk van Dar-Es-Salaam. 

 
Beleid 
De komende drie jaar, 2012-2014, is het beleid er op gericht het ziekenhuis in Kibangu dat in 2010 is 
geopend, te professionaliseren en de school in Makoka af te bouwen. Henk en Corrie zijn zich bewust 
dat zij langzamerhand een dagje ouder worden en dat daarmee hun vrijwilligersactiviteiten 
kwetsbaarder worden. De steun aan projecten worden door Henk en Corrie gefinancierd met geld dat 
in de werkplaats en winkel aan de Anna Blamanweg verdiend wordt en met donateurgelden, 
opbrengsten van acties en sinds kort ook door bijdragen van bevriende fondsen. 
 
Het beleid voor de komende drie jaar heeft vier speerpunten: 
 

1. Verandering in de samenstelling van het bestuur van de stichting. Tot nu toe is Henk zelf 
voorzitter en zijn twee mensen uit zijn directe omgeving penningmeester en secretaris. Alle 
drie zijn de 70 jaar gepasseerd. Henk en Corrie hebben langer lopende verplichtingen op zich 
genomen. Stel dat er iets met hun gezondheidssituatie gebeurd, dan kunnen zij de 
verplichtingen niet meer nakomen. Daarom is besloten het bestuur te vernieuwen en speciaal 
te zoeken naar mensen die affiniteit hebben met het werk van Henk en Corrie, die verstand 
hebben van netwerken en van fondsenwerving. De fondsenwerving om aan de verplichtingen 
t.a.v. het ziekenhuis in Kibangu en de school in Makoka te voldoen is dan niet meer 
afhankelijk van Henk en Corrie alleen. 

 
2. Professionalisering van het ziekenhuis in Kibangu. De Werkplaats voor de 3

e
 Wereld heeft de 

bouw van het ziekenhuis gefinancierd. Dat gebeurde in voortdurend overleg met priester Brian 
Mkude die ter plekke leiding gaf aan de bouw. Henk en Corrie zijn bij de opening van het 
ziekenhuis geweest en zagen toen al in dat er een voorziening als een goed uitgeruste 
Operatie Kamer ontbrak en zij begonnen zich toen reeds af te vragen of de staf van het 
ziekenhuis voldoende toegerust zou zijn om het ziekenhuis goed te laten lopen. De OK is er 
intussen gekomen, de nodige voorzieningen ook. Henk en Corrie betalen - zij het gedurende 
vijf jaar aflopend - een arts. Om echter uit te kunnen groeien tot een professioneel ziekenhuis 
- een ziekenhuis bovendien waar zowel rijke mensen, die dan meebetalen voor de armen,  
zich laten behandelen als arme mensen - is meer nodig. Er is vanuit de Werkplaats contact 
gelegd met Gain Healthcare, een organisatie die vrijwillige deskundigen op medisch gebied 
uitzendt naar ziekenhuizen in de 3

e
 Wereld. In 2011 zijn twee mensen van deze organisatie 

twee weken in het ziekenhuis geweest en hebben met de staf van het ziekenhuis kritisch 
gekeken naar de zorg, de techniek en het management. Deze twee mensen hebben 
vervolgens een beleidsplan gemaakt voor de professionalisering van het ziekenhuis. Dat heeft 
er toe geleid dat in de periode 2012 - 2014 twee keer per jaar een drietal deskundigen naar 
het ziekenhuis zullen gaan om de staf van het ziekenhuis te trainen. De deskundigen doen dat 
in hun eigen tijd en vragen geen betaling. De Werkplaats betaalt de reis- en verblijfkosten. 

 



3. Voor de technische school in Makoka staat voor de periode 2012 - 2014 op het programma de 
bouw van vier slaapzalen. Daarbij gaat het niet alleen om bouwkosten, maar ook om de 
benodigde inrichting en toiletten plus douches. Tafels, stoelen, kasten en bedden kunnen op 
de school zelf gemaakt worden. Tevens is er dringend behoefte aan inventaris voor een 
natuur- en scheikundelokaal. Dat alles geschiedt in nauwe samenwerking met de 
Nederlandse Witte Pater Gerard Derksen die al jaren ter plekke werkzaam is. De school 
functioneert als een goede opleidingsmogelijkheid voor jongeren uit de wijde omgeving en 
vervult een belangrijke functie. 

 
4. Voorlichting en Bewustwording in Culemborg.  Steeds meer scholen horen van de Werkplaats 

aan de Anna Blamanweg. Zij vragen Henk om op school te komen vertellen over zijn 
ervaringen in Afrika en zijn visie op hulp aan projecten aldaar. Henk kan daar begeesterend 
over vertellen en tevens duidelijk maken dat het niet alleen om het geven van geld gaat, maar 
om het werken aan rechtvaardiger verhoudingen en onze eigen houding en gedrag daarin. 
Dat werkt door. Schoolklassen gaan aan de gang om er over na te denken en zelf geld te 
generen voor de projecten van Henk en Corrie.  

 
Het werk van de Stichting Werkplaats voor de 3

e
 Wereld is in het jaar 2012 en de komende twee jaar 

er op gericht deze vier speerpunten te verwezenlijken. Alle drie de punten zijn duidelijk meetbaar. 
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