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JAARVERSLAG over het jaar 2012  
van de Stichting 'Werkplaats voor de 3e Wereld' te Culemborg. 
 
De stichting 'Werkplaats voor de 3

e
 Wereld' 

De Werkplaats voor de 3e Wereld is een initiatief van Henk en Corrie van Kesteren, wonend in 
Culemborg. De doelstelling is: Hulpverlening van mens tot mens, zonder tussenkomst van allerlei 
organisaties. Armoede speelt zich af op het menselijke vlak en zal ook op het menselijke vlak en naar 
de menselijke maat moeten worden opgelost door het scheppen van meer levensperspectief. 
 
Bijzonder jaar 
In 2012 was het 50 jaar geleden dat Henk met zijn vrijwilligerswerk begon voor arme landen in Afrika 
en elders in de wereld. Eerst alleen en later samen met zijn vrouw Corrie. Van restmateriaal maakt 
Henk al vele jaren allerlei mooie spullen die vanuit de werkplaats of via markten verkocht worden. 
Verder organiseren zij ieder jaar de fietstocht op de Tweede Pinksterdag, staan ze op markten, leggen 
ze contact met scholen, en maken ze vele vrienden die als donateur dan weer geld geven. Zo is er in 
de loop van die vijftig jaar meer dan Є 700.000,- bij elkaar gesprokkeld en ieder bedrag ging naar de 
projecten. 
Daarom is er door hun dochter samen met het bestuur van de Werkplaats op 30 september een mooi 
feest georganiseerd met een dankdienst in de H. Barbarakerk aan de Markt en een feestelijke 
receptie. De burgemeester was aanwezig en speldde hen beiden, namens de koningin, de Ridderorde 
van Oranje Nassau op. 
 
Beleidsplan 2012-2014 
In het beleidsplan zijn vier speerpunten genoemd: 

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 
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 acht 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. 
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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.  

 
Realisatie van deze speerpunten in 2012 

1. In 2012 zijn vier mensen gevraagd na te denken over een bestuurslidmaatschap van de 
stichting. Zij hebben verschillende kundigheden. Eén van hen is de dochter van Henk en 
Corrie die het werk van haar ouders heeft zien groeien en daar zelf een steeds grotere 
betrokkenheid bij kreeg. Zij wil sowieso het stokje van haar ouders overnemen. Daarnaast is 
iemand gevraagd met beleidskundigheid, iemand die verstand heeft van netwerken en iemand 
die praktisch goed kan organiseren. In januari 2013 zullen deze mensen voor het eerst bij 
elkaar komen om af te spreken hoe zij in de loop van 2013 tot de beslissing kunnen komen 
dat zij in gezamenlijkheid de kar verder zullen kunnen trekken. 

2. In 2012 zijn drie mensen van Gain Healthcare tien dagen naar Kibangu geweest. Zij hebben 
daar trainingen gegeven en verder geïnventariseerd wat nodig is om het ziekenhuis 
professioneel uit te bouwen. In september 2012 is de leidinggevende priester Brian Mkude op 
uitnodiging in Nederland geweest vanwege het jubileum van Henk en Corrie. Tijdens dit 
bezoek heeft het bestuur van de stichting, samen met de mensen van Gain Healthcare, 
overlegd met Brian Mkude om zaken verder af te stemmen. Het blijft een voortdurend punt 
van aandacht om niet volgens Nederlandse normen de zaken in Kibangu te willen regelen en 
de verantwoordelijkheid voor het ziekenhuis te laten bij de verantwoordelijken in Kibangu zelf.  

3. In september was tevens in Nederland pater Gerard Derksen die hier met vakantie was (na 
drie jaar) en deze vakantie gepland had in de periode van het jubileum van Henk en Corrie. 
Ook met hem is uitvoerig overlegd. Bestuursleden van de werk[plaats zijn samen met de pater 
op bezoek geweest bij de projectcoördinator van Wilde Ganzen om steun van deze 
organisatie te bepleiten voor de bouw van de acht slaapzalen. De Wilde Ganzen staan zeer 
welwillend tegenover een fondsaanvraag. Vervolgens is gewerkt aan een gezamenlijke 
fondsaanvraag van de Werkplaats en de verantwoordelijken van de school in Makoka voor 
acht slaapzalen. Pater Derksen heeft zelf in Nederland andere fondsen benaderd om de 
slaapzalen mee te financieren. Deze fondsen hebben in december 2012 grote bedragen 
toegezegd. De Werkplaats zou voor de bouw van de acht slaapzalen € 20.000,- kunnen 
bijdragen. Het ziet er naar uit dat in januari een gezamenlijke aanvraag van de Werkplaats, de 
leiding van de school in Makoka en deze andere fondsen ingediend gaat worden bij de Wilde 
Ganzen. Indien ook de Wilde Ganzen steun toezeggen, kunnen de slaapzalen in 2013 
gerealiseerd worden. 

4. Wat betreft de voorlichting en bewustwording in Culemborg is Henk voortdurend in zijn 
werkplaats actief om bezoekers niet alleen iets te verkopen maar hen vooral duidelijk te 
maken waarom hij en zijn vrouw dit doen en wat de achterliggende visie is. Daarnaast is hij 
een aantal keren op scholen gevraagd. Hij probeert nu contact te krijgen met de 
scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs om ook daar voorlichting te kunnen geven. 

 
Gegevens stichting Werkplaats voor de 3

e
 Wereld. 

Het werk wordt verricht vanuit de woning van Henk en Corrie van Kesteren, waar een werkplaats 
aangebouwd is.  
Zij wonen in Culemborg, Anna Blamanweg 26, 4103 WJ  Culemborg, tel. 0345 – 51 38 77. 
 
Bankrekening 312546084. 
 
Email: info@werkplaatsvoorde3ewereld.nl 
Website: www.werkplaatsvoorde3ewereld.nl  
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen: 
Henk van Kesteren, voorzitter, Jan Roest, secretaris en Wim Kirchner, penningmeester 
 
februari 2013 -  Het bestuur van de stichting. 
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