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JAARVERSLAG over het jaar 2016  
Stichting ‘Werkplaats voor de 3e Wereld’, gevestigd in Culemborg.  
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 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 2016.  
1. Projecten  
 
Onderwijs: In 2016 ging alle inzet en aandacht van de werkplaats uit naar de grote projectaanvraag 
van de Tanzaniaanse samenwerkingsorganisatie ‘Anwarite Secondary and Vocacional School’ 
(middelbare school en vakopleiding). Deze school in de wijk Makoka van de miljoenen hoofdstad Dar 
es Salaam heeft in 2015 een grote aanvraag ingediend bij de werkplaats voor een financiële bijdrage 
voor de bouw van een basisschool. Reden hiervoor is dat veel leerlingen uit de wijk basisonderwijs 
krijgen van onvoldoende niveau om op de “Anwarite” school verder te kunnen. Leerlingen konden 
een verkort basisschooltraject volgen, om daarna door te stromen naar een opleiding bij de 
werkplaatsen, maar het liefst zouden ze doorstromen naar de middelbare school. Om het niveau van 
het basisonderwijs verder te verhogen zodat doorstromen mogelijk wordt wil de “Anwarite”school 
op de campus een kleuterschool en een basisschool bouwen voor een volledige 8 jaar 
basisonderwijs. De Kleuterschool is inmiddels gebouwd met eigen fondsen geworven door de 
“Anwarite” school zelf in Tanzania. Voor de bouw van de Basisschool: totale begroting: € 96.732,- 
zocht men hulp in het buitenland.   
 
De Werkplaats heeft deze uitdaging aangenomen en de aanvraag besproken met Stichting Wilde 
Ganzen en een samenwerking is tot stand gekomen. Onder regie van het hoofd van het 
scholencomplex “Anwarite” en met hulp van Pater Gerard Derksen is een projectaanvraag ingediend 
bij Wilde Ganzen en is de werkplaats als Nederlandse partner partij gestart met de fondsenwerving in 
Nederland. Eind 2016 was het totale te verzamelen bedrag van € 55.520 door de Werkplaats 
binnengehaald. Met grote dank aan de organisaties waarmee we wederom hebben samengewerkt 
en die zelf fondsen hebben geworven of financieel hebben bijgedragen zoals de organisaties die net 
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als wij bevriend zijn met Pater Gerard Derksen: Stichting Dries en Fien Willemsen; Stichting Wouter 
Isaäc Rijnders en Pembezoni.  
 

           
 
Maar ook anderen hebben bijgedragen zoals de gemeente Culemborg naar aanleiding van een 
projectaanvraag van de Werkplaats, de fietsvrienden die hebben meegedaan met de jaarlijkse 
fietstocht van de werkplaats op 2e Pinksterdag, de Culemborgse basis en middelbare scholen die 
fondsen geworven hebben voor de werkplaats, de kopers in de winkel en webshop van de 
werkplaats, de vele donateurs en bezoekers van de marktkraam van de werkplaats op allerlei 
markten gedurende het jaar. De Wilde Ganzen hebben boven op het verzamelde bedrag van € 
55.520 olv de Werkplaats hun toegezegde bijdrage van 50% van het verzamelde bedrag (€ 27.760) 
toegevoegd en een totaal van € 83.280 overgemaakt naar de projecteigenaar in Tanzania. De school 
zelf in Tanzania draagt ook bij met een bedrag van € 13.452 en levert vele handen voor de bouw 
vanuit de school en vakopleidingen (metselaar, timmerman). Namens Carlos Mhumba, het hoofd van 
“Anwarite Secondary and Vocacional School in Tanzania en Pater Gerard Derksen allemaal heel 
hartelijk bedankt. 
 
In 2016 is op verzoek van de werkplaats en de school “Anwarite” nadat meer dan 75% van het 
totaalbedrag was ingezameld door Wilde Ganzen een voorschot overgemaakt zodat een begin kon 
worden gemaakt met de bouw. Inmiddels wordt er hard gebouwd aan de basisschool zodat deze in 
2017 in gebruik genomen kan worden. 
 
In 2017 zal de afronding van de bouw, de opening en het in gebruik nemen, en de verantwoording 
van de bestede gelden op de agenda staan. Voor de inrichting en het in gebruik nemen worden 
mogelijk nieuwe projectaanvragen bij de werkplaats ingediend.    
 

Gezondheidszorg: De samenwerking met de Tanzaniaanse organisatie Kibangu Mission Hospital, in 
de wijk Kibangu van de miljoenen hoofdstad Dar es Salaam stond 2016 in het teken van een grote 
reorganisatie. Er vond een wisseling van het bestuur en management plaats en een grote 
reorganisatie van het personeel, mede naar aanleiding van een audit die in 2015 heeft 
plaatsgevonden onder regie van het Bisdom van Dar es Salaam met financiële hulp van de 
werkplaats. De werkplaats en haar Nederlandse samenwerkingspartner GAIN Health Care hebben de 
reorganisatie toegejuicht omdat met name een goed bestuur en management ontbrak. De 
werkplaats en GAIN Healt Care hebben het nieuwe management gevraagd om een plan hoe men 
verder wil in de toekomst. Door alle verandering is de correspondentie, samenwerking en 
berichtgeving in 2016 erg beperkt geweest. De werkplaats heeft herhaaldelijk geprobeerd om het 
contact met de opvolgers weer op te pakken om te bepalen welke samenwerking in de toekomst 
wenselijk en mogelijk is, maar de tijd lijkt daarvoor nog niet rijp. Besloten is voorlopig geen GAIN 
Health Care teams meer te sturen en geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan. Eerst moet 
er in Tanzania orde op zaken gesteld worden, moet het nieuwe bestuur en management vorm 
gegeven worden en moet het management een plan maken hoe men verder wil. De werkplaats was 
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erg verheugd eind 2016 te vernemen dat het ziekenhuis nog steeds in gebruik is als een 
gezondheidskliniek voor de wijk Kibangu.  
 
De overbruggingsfondsen ter beschikking gesteld in 2014, 50% als schenking en 50% als lening zijn in 
2014 al afgeboekt omdat werd voorzien dat ook het deel lening op termijn als schenking zou worden 
gegeven. Destijds waren de overbruggingsfondsen noodzakelijk voor het gezond maken van de 
financiën van het ziekenhuis. Gezien de reorganisatie die daarop volgde, is het ziekenhuis tot nu toe 
niet in staat geweest om conform de afspraken binnen 2 jaar terug te betalen. 
 
In 2017 zal de werkplaats opnieuw proberen het contact te herstellen en hopelijk is dan de tijd wel 
weer rijp voor verdere samenwerking. Zo niet dan zal de werkplaats in overleg met GAIN Health Care 
overwegen om de samenwerking op een goede manier af te sluiten.  
  
2. Samenwerking  
 
In 2016 heeft de Werkplaats voor de fondswerving ten behoeve van de bouw van de nieuwe 
basisschool in Makoka samengewerkt met verschillende andere organisaties (Zie hierboven bij 
projecten).  
De werkplaats heeft bijgedragen aan de afronding van een nieuwe visie en een nieuw beleidsplan 
van de Gemeente Culemborg op het gebied van internationale duurzame ontwikkeling. Ook is een 
eerste projectaanvraag ten behoeve van de fondsenwerving voor de basisschool in Makoka 
ingediend en goedgekeurd.  
Met de Culemborgse ontwikkelingsorganisatie Betuwe Wereldwijd zijn gesprekken gevoerd voor 
nadere kennismaking en mogelijke samenwerking. Tijdens een bezoek van de Werkplaats aan 
Betuwe Wereldwijd is vastgesteld dat er wel degelijk kansen liggen om elkaar te helpen en te 
ondersteunen in het werk voor de goede doelen van beide organisaties. In 2017 leidt dit mogelijk tot 
echte samenwerking in projecten.  
Met Culemborgse basis -en middelbare scholen hebben de bestaande contacten opnieuw geleid tot 
voorlichtingsactiviteiten en fondsenwerving. Ook deze fondsenwerving was ten behoeve van de 
basisschool in Makoka. 
De Werkplaats heeft ook in 2016 weer meegedaan aan verschillende markten in Culemborg. Nieuw 
was de medewerking als goed doel aan de Kerstmarkt voor RABObank medewerkers. Ook de 
opbrengsten van deze activiteiten waren dit jaar ten behoeve van de basisschool in Makoka.  
    
3. Communicatie en bewustwording  
 
In 2016 is onder regie van het bestuur door ontwerper (…) een prachtige folder ontworpen en 
afgedrukt die ons helpt om de Werkplaats en haar werk te promoten. De folder wordt verspreid via 
bezoekers aan de Werkplaatswinkel, voorlichtingsactiviteiten op scholen en via de kraam van de 
Werkplaats op allerlei markten.  
Halverwege 2016 zijn Henk en Corrie, die al meer dan 50 jaren het hart en de ziel van de Werkplaats 
vormen, en onze voorzitter getroffen door een nare gebeurtenis waarbij hun zoon respectievelijk 
broer door een naar bedrijfsongeval plotseling is overleden. Dit heeft grote impact gehad op de 
Werkplaats en de Werkplaatswinkel. Om begrijpelijke redenen is de winkel een aantal maanden 
gesloten geweest. In het najaar is Henk weer begonnen met klussen in de Werkplaats en de winkel 
heeft rond de Kersttijd weer volop verkocht. Ondanks dit grote verlies hebben Henk en Corrie toch 
weer kans gezien om samen met andere bestuursleden en bevriende vrijwilligers 
voorlichtingsactiviteiten te geven op scholen en markten.   
In 2016 is er ook hard gewerkt aan een nieuwe website. Onder regie van het bestuur heeft onze 
bevriende webmaster Han van de Graaf uitstekend werk verricht. Deze nieuwe website gaat in 2017 
gelanceerd worden. In 2016 is door het bestuur unaniem besloten om de naam te wijzigen van 
Werkplaats voor de Derde Wereld naar Werkplaats voor de Wereld. In het huidige jargon van 
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ontwikkelingssamenwerking past het steeds minder om over eerste tweede en derde wereld te 
spreken. We zijn samen één wereld.  
 
4. Fondsenwerving  
 
Zoals elk jaar zijn er allerlei activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse fietstocht met Pinksteren, 
voorlichtingsacties op basis -en middelbare scholen zoals de Goede Doelenmarkt bij middelbare 
school KWC, voorlichting en verkoop van producten gemaakt van restmateriaal in de winkel van de 
Werkplaats en op diverse markten in Culemborg gedurende het jaar. Speciaal dit jaar was de 
kerstmarkt voor de Rabobank medewerkers waar de Werkplaats als goed doel een kraam mocht 
vullen met haar producten van restmateriaal. Ook zijn er door Henk van Kesteren op verzoek van 
derden diverse opdrachten en karweitjes uitgevoerd zoals het maken van kasten, bedden, tafels, 
omlijstingen, kunstwerken voor instellingen en dergelijke waarvoor Henk een vergoeding heeft 
ontvangen ten behoeve van de goede doelen van de Werkplaats. Verder heeft de Werkplaats in al 
die jaren een trouwe groep donateurs geworven die elk jaar een bedrag overmaken en zijn er diverse 
giften en legaten ontvangen.  
 
De financiën van de stichting.  
Bij dit inhoudelijk jaarverslag 2016 hoort de Jaarrekening 2016. 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 Derde 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 Derde Wereld, Jan Jacob Slauerhoffpad 11, 4103 WL Culemborg.  
De Stichting Werkplaats voor de Derde 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@werkplaatsvoorde3ewereld.nl  
Website: www.werkplaatsvoorde3ewereld.nl.  
Het bestuur van de stichting bestond in 2015 uit 3 personen:  
Natasja Verschoor - van Kesteren, voorzitter 
Jan Spreeuw, penningmeester  
Lambik Swinkels, secretaris  
 


