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JAARVERSLAG over het jaar 2017 
 
De naam van Stichting ‘Werkplaats voor de 3e Wereld’ is in 2017 veranderd in 
Stichting ‘Werkplaats voor de Wereld’.  
 
Reden hiervoor: 
Het bestuur van de Werkplaats voor de Wereld vindt de benaming Derde Wereld niet meer van deze 
tijd. Wij zijn met alle mensen samen onderdeel van één wereld.  
 
Doelstelling, Missie en Beleidsplan zijn gelijk gebleven:  
De Werkplaats voor de Wereld, met vestigingsplaats Culemborg is een initiatief van Henk en Corrie 
van Kesteren, wonend in Culemborg aan de Anna Blamanweg 26. Henk is in 2017 al vijfenvijftig jaar 
actief voor projecten in Afrika. Reeds meer dan veertig jaar hebben hij en zijn vrouw Corrie een 
winkel en werkplaats 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 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 projecten ten behoeve van onderwijsvoorzieningen en 
gezondheidszorg in de krottenwijken van Dar-es-Salaam in Tanzania. Om aan geld te komen voor 
deze projecten van onze samenwerkingsorganisaties 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.  
 
Beleidsplan 2015 – 2018.  
Het beleid voor deze periode heeft vier speerpunten:  
1. Projecten  

2. Samenwerking  

3. Communicatie en bewustwording  

4. Fondsenwerving  
 
Hieronder lopen we de vier punten langs voor het jaar 2017.  
1. Projecten  
Onderwijs 

Basisschool voor de Tanzaniaanse samenwerkingsorganisatie ‘AnwariteSecondaryandVocacional 
School’, Makoka, Dar es Salaam. 

In 2017is extra aandacht uitgegaan naar de realisatie van de bouw van de Basisschool bij de 
‘AnwariteSecondaryandVocacional School’ (middelbare school en vakopleiding). Fondsen voor de 
bouw zijn al in 2015 aangevraagd en geregeld. In 2016 is de bouw begonnen. De bouw zou volgens 
oorspronkelijke planning begin 2017 opgeleverd worden maar heeft door verschillende oorzaken 
vertraging opgelopen. Ook zijn er extra kosten geweest doordat de overheid een aanpassing van het 
bouwplan eiste (2 bouwlagen in plaats van 1 bouwlaag) en daar weer extra papieren en 
gecertificeerde bouwtekeningen en berekeningen voor geregeld moesten worden. De Werkplaats 
voor de Wereld heeft in 2017 een extra bedrag van € 20.000,– bijeen gebracht om de bouw en 
afbouw mogelijk te maken. De oplevering wordt begin 2018 verwacht. Inmiddels is de eerste 
bouwlaag klaar en al in gebruik genomen.  
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Uitbreiding beroepsopleiding voor kinderentot 21 jaar St. Gertrud-klooster “Imiliwaha”, Njombe 

Dit jaar is in samenwerking met Stichting Betuwe Wereldwijd / Tools4Change een nieuw project 
gestart. De African Benedictine Sisters van het St. Gertrud-klooster “Imiliwaha” in Njombe, Tanzania. 
De zusters bieden onderdak aan 75 kinderen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Het zijn wezen en andere 
kwetsbare kinderen uit de arme wijken van het Njombe district. Momenteel volgen 45 kinderen er 
een beroepsopleiding. Automonteur, timmerman/houtbewerker, bouwvakker/metselaar, 
kledingmaker/naaister, secretarieel medewerker en schoenmaker.Armoedebestrijding door kinderen 
een vak te leren waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De zusters willen de 
opleidingen verder uitbreiden zodat meer kinderen een kans krijgen op een betere toekomst. 
Hiervoor zijn veel gereedschapsets nodig, want na het voltooien van de opleiding krijgt iedere 
leerling een benodigde gereedschapset mee, zodat hij of zij er direct mee aan de slag kan. Stichting 
Werkplaats voor de Wereld financiert het hiervoor benodigde bedrag van € 19.828,00. Betuwe 
Wereldwijd zamelt samen met leerlingen van middelbare school ORS Lek en Lingehet gereedschap in, 
reviseert het, maakt het gebruiksklaar en verzorgt de verscheping naar Tanzania. De Gemeente 
Culemborg financiert de hoge kosten van verscheping van de enorme zeecontainer. Een mooi 
voorbeeld van Culemborgse samenwerking! 

De container bevat onder andere gereedschapsets voor 150 leerlingen, 130 naaimachines en 60 
computers voor drie organisaties in Tanzania. De Christian Development Association ontvangt 
materialen om hun bestaande trainingen voor jongeren uit te breiden. AIRD ontvangt naaimachines 
om naaiateliers op te zetten in een vluchtelingekamp voor Burundiërs en de African Benedictine 
Sisters St. Gertrud ontvangt de grootste hoeveelheid goederen voor nieuwe leer- werkplaatsen. 

 

Renovatie huisvesting beroepsopleiding voor kinderen met beperking: Vocational  Training Center 
For DisabledYouth, Mbeya 

Dit project betreft de renovatie van het Vocational Training Center voor gehandicapte kinderen. 
Henk en Corrie van Kesteren hebben 25 jaar geleden in samenwerking met witte pater Gerard 
Derksen de bouw van deze school financieel mogelijk gemaakt. De school verzorgt al 25 jaar 
succesvol diverse vakopleidingen aan kinderen met een handicap. Gehandicapte kinderen leiden 
vaak een miserabel bestaan, ze worden verwaarloosd en weggestopt voor de buitenwereld. Door het 
volgen van een beroepsopleiding worden deze kinderen zich bewust van hun eigen mogelijkheden,  
ze worden juist waardevol voor hun familie omdat ze een vak hebben geleerd waarmee ze in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien en hun familie kunnen onderhouden. Het schoolgebouw is  
aan een grondige opknapbeurt toe. De tegelvloeren moeten worden vervangen, nieuw pleisterwerk 
aan de wanden, onderhoud aan/vervanging van het sanitair en reparaties aan het dak. De kosten 
voor renovatie zijn begroot op ongeveer € 12.000,00. 
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Bouw digitale bibliotheek bij James Sangu Girls School, Mbeya 

Een ander project in Mbeya is de bouw en inrichting van een biblioteek bij de James Sangu Girls 
School. In de bibliotheek komen computers waardoor heel veel boeken digitaal beschikbaar zijn. 
Door scholing krijgen de kinderen een beter toekomstperspectief. Educatie is een van de 
speerpunten van Stichting Werkplaats voor de Wereld. Aan de stichting is door de inmiddels 
gepensioneerde witte pater Gerard Derksen en de James Sangu Girls School zelf hiervoor een 
bijdrage van ongeveer € 10.000,00 gevraagd. De start van dit project wordt begin 2018 verwacht. 

Gezondheidszorg 

Ziekenhuis in Kibangu, Dar es Salaam 

Henk en Corrie van Kesteren van Stichting Werkplaats voor de Wereld hebben vele jaren geld 
ingezameld voor het ziekenhuis in Kibangu, een enorme sloppenwijk van de miljoenenstad Dar es 
Salaam in Tanzania. Mede door financiële steun van de stichting kon de bouw van het hospitaal 
worden gerealiseerd, kon diverse kostbare ziekenhuisapparatuur worden aangeschaft en kon er 
personeel worden opgeleid en doktoren in dienst gehouden. De stichting heeft besloten dat in 2017, 
bijna 10 jaar nadat de bouw van het ziekenhuis gereed kwam, de tijd gekomen is dat het ziekenhuis 
geheel op eigen kracht verder gaat. Het is nu aan de mensen van Kibangu zelf om het goede werk 
voort te zetten. 

 

 

2. Samenwerking en 3. Communicatie en Bewustwording 

Zoals hierboven beschreven heeft de Stichting Werkplaats voor de Wereld in 2017 samengewerkt 
met verschillende partijen in Culemborg: Met Betuwe Wereldwijd, middelbare school ORS Lek en 
Linge   en Gemeente Culemborg voor het project in Njombe. Maar ook met middelbare school KWC 
in het goede doelenprogramma en met vele basisscholen en verenigingen in Culemborg om 
voorlichting te geven. 

Dit jaar is ook samengewerkt met Fair Trade Original die haar vestiging en winkel voor wereldwinkels 
heeft Culemborg. De producten die Henk in de Werkplaats maakt van restmateriaal van hout werden 
dit jaar in de winkel van Fair Trade Original verkocht aan afnemende wereldwinkels.  

4. Fondsenwerving 

Henk maakt al meer dan 50 jaar productenen speelgoed van restmateriaal van hout in de Werkplaats 
voor de Wereld. Samen met zijn vrouw Corrie verkoopt hij deze fraaie producten vanuit de winkel 
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aan huis. Ook staan Henk en Corrie regelmatig op de speciale markten in Culemborg.Speciaal dit jaar 
was de verkoop van deze producten via de Fair Trade Winkel vestiging in Culemborg aan afnemende 
wereldwinkels.  

 

Op de markt .. en werden ze verrast en overhandigde de Wereldwinkel in Culemborg vanwege haar 
45-jarig bestaan een cheque ter waarde van € 2.500,– aan Stichting Werkplaats voor de Wereld. 

De Werkplaats kent jaarlijks vele donateurs en organiseert elk jaar op 2e Pinksterdag een fietstocht 
waar tegen een kleine vergoeding veel Culemborgers en vrienden van de Werkplaats aan meedoen.  

Vermeldingswaardig is toch wel dat sinds de start in de jaren 60 al meer dan 1 miljoen bijeen is 
gebracht. 

De financiën van de stichting.  

Bij dit inhoudelijk jaarverslag 2017 hoort de Jaarrekening 2017. Deze is in een aparte bijlage 
bijgevoegd.  

De Stichting Werkplaats voor de Derde Wereld wil het eigen vermogen de komende jaren kleiner 
maken en stabiliseren rond de €25.000. Er zal dus ook de komende jaren meer worden uitgegeven 
dan er binnenkomt.  

Gegevens stichting Werkplaats voor de Wereld.  

Het werk wordt verricht vanuit de woning van Henk en Corrie van Kesteren, waarnaast ook de 
werkplaats en winkel is. Culemborg, Anna Blamanweg 26, 4103 WJ Culemborg, tel. 0345-513877.  
Postadres: Stichting Werkplaats voor de Wereld, Jan Jacob Slauerhoffpad 11, 4103 WL Culemborg.  
De Stichting Werkplaats voor de Wereld heeft een ANBI status: keurmerk voor Algemeen Nut 

Beogende Instelling. RSIN nummer: 803374847 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden 

Informatie Nummer)/fiscaal nummer). KvK nummer: 41060304 (Kamer van Koophandel-Nederlands 

Handels Register nummer). IBANrekeningnummer.: NL70 RABO 0312546084  

Email: info@werkplaatsvoordewereld.nl  
Website: www.werkplaatsvoordewereld.nl.  
Het bestuur van de stichting is in 2017 uitgebreid van 3 naar 4 personen:  
Natasja Verschoor - van Kesteren, voorzitter 
Jan Spreeuw, penningmeester  
Lambik Swinkels, secretaris 
Jan Roest, bestuurslid. 
 


