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Jaarverslag 2010 van de Stichting Werkplaats voor de 3e wereld. 
 
Inleiding 
De Stichting Werkplaats voor de 3e Wereld bestaat reeds vele jaren en er wordt 
gezien het karakter van de stichting - een bescheiden particulier initiatief - eigenlijk 
nooit een officieel jaarverslag uitgebracht. De bescheidenheid en vooral ook het 
effect van het werk van de dragers van de stichting - Henk en Corrie van Kesteren – 
begint echter steeds meer mensen op te vallen. Ziekenhuizen blijken graag hun 
medewerking te geven, steeds meer scholen tonen hun belangstelling en niet te 
vergeten vele particuliere gevers. Daarom nu een keer een Jaarverslag, over het jaar 
2010 en wat daaraan vooraf ging. 
 
Doelstelling van de stichting 
De Werkplaats voor de Derde Wereld is een initiatief van Henk en Corrie van 
Kesteren, wonend in Culemborg. In de loop van 40 jaar is inmiddels 0,6 miljoen euro 
ingezameld voor projecten in de Derde Wereld. 
Hun doel is: Hulpverlening van mens tot mens, zonder tussenkomst van allerlei 
organisaties. Armoede speelt zich af op het menselijke vlak en zal dus 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 Afrikaanse medemens 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. 
 
Activiteiten in het verleden 
Vanaf 1969 is er door Henk en Corrie voor deze projecten in eigen tijd - naast een 
betaalde baan van Henk in het technisch onderwijs - gewerkt in een eigen 
werkplaats. In meer dan zestigduizend uur arbeid van vier handen ontstonden zo 
40.000 (veertigduizend!) zelfgemaakte artikelen van restmateriaal, die via verkoop op 
rommelmarkten en fancy-fairs, samen met gesponsorde fietstochten, acties van 
schoolkinderen en giften ter gelegenheid van huwelijk, pensioen en andere donaties 
en subsidies een bedrag opleverden van € 600.000,-. Dit bedrag kwam ten goede 
aan 48 kleinschalige projecten in de Derde Wereld. 
De laatste vijftien jaar concentreren zij zich vooral op Tanzania. Alle projecten die 
gesteund zijn, staan op de website van de stichting: 
www.werkplaatsvoorde3ewereld.nl. 
Er wordt op basis van gelijkwaardigheid nauw samen gewerkt met Afrikanen. In een 
hecht samenspel met de Tanzaniaanse priester Brian Mkude is er o.a. gewerkt voor 
een ziekenhuis in één van de krottenwijken van Dar-Es-Salaam, in Kibangu. Daar is 
in een paar jaar tijd een modern ziekenhuis verrezen. 
In een andere wijk, Makoka, werkt al vele jaren een Nederlandse Witte Pater, Gerard 
Derksen. Ook met hem is samenwerking ontstaan, omdat hij vanuit dezelfde 
principes werkt als Henk en Corrie. Hij heeft daar allerlei onderwijsvoorzieningen 
gerealiseerd. Vanuit het werk in de werkplaats in Culemborg zijn grote bedragen naar 
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deze projecten gegaan, voor de bouw en inrichting van het ziekenhuis en voor de 
bouw en inrichting van een kleuterschool, basisschool, technische school met alles 
wat daarbij hoort. 
 
Activiteiten in 2010 
In 2010 is het ziekenhuis in Kibangu officieel geopend. (foto’s staan op de website). 
Het is, mede door de leiding die  priester Brian Mkude aan de bouw gaf, een prachtig 
ziekenhuis geworden. Henk en Corrie werden uitgenodigd voor de officiële opening 
(waar zij op eigen kosten inderdaad geweest zijn.) Het ziekenhuis voldoet aan alle 
verwachtingen voor wat betreft de oorspronkelijke doelstelling: moeder- en kind-zorg. 
Echter vele mensen in de krottenwijken verdienen vaak niet meer dan 1 à 2 euro per 
dag en kunnen dus lang niet altijd de gewenste zorg betalen. Soms kan een micro-
krediet een oplossing bieden maar lang niet altijd. Daarom is na intensief overleg met 
alle mensen die in Kibangu Hospitaal werken besloten om het aanbod van medische 
zorg uit te breiden. Dit moet gebeuren door het realiseren van een goed 
functionerende operatiekamer. Dán zullen ook de rijke mensen uit de krottenwijken 
naar Kibangu Hospital komen en die betalen dan mee aan de zorg voor de armen. 
De inrichting van de OK zou minstens € 100.000,- kosten als alles nieuw zou moeten 
worden gekocht in Tanzania. Intussen hebben Corrie en Henk via ziekenhuizen, 
universiteiten en medici in Nederland al een groot deel van de inventaris voor de OK 
bijeengebracht. Wat nog ontbreekt is een zuurstofapparaat en een röntgenapparaat 
plus bijkomende benodigdheden. Voor dit röntgenapparaat is nu nog een bedrag van  
€ 32.000,- nodig. Dit apparaat is van Siemens en wordt gekocht in India. Dit allemaal 
op advies van de Afdeling Radiologie van de Universiteit van Amsterdam en Leiden 
en ook na onderzoek van de mensen van Kibangu Hospital. (80% van de klinieken in 
Dar-Es-Salaam  gebruiken dit apparaat al, en er is dus al veel goede ervaring mee 
opgedaan. ). Omdat het apparaat nieuw gekocht wordt is gegarandeerd dat het door 
Siemens, de fabrikant, wordt geïnstalleerd en ook onderhouden. Tevens verplicht 
Siemens zich per contract om de mensen van het ziekenhuis cursussen te geven om 
op de juiste manier met het apparaat om te leren gaan. 
Voor de opening bleek al dat er door het ziekenhuis zelf wel verpleegkundigen 
aangetrokken konden worden, maar geen arts. Vanuit de Werkplaats in Culemborg 
wordt nu voor vijf jaar het salaris van een arts gegarandeerd, zij het met een steeds 
lager bedrag per jaar. Over enkele jaren dient het ziekenhuis de kosten voor deze 
arts zelf te kunnen opbrengen en zoals het er nu uitziet gaat dat ook lukken. 
 
In Makoka is intussen een kostschool bij de technische school opgezet. De leerlingen 
kunnen tijdens hun scholingsperiode niet thuis wonen. Voor die ruimte moet 
meubilair komen. Bewust is er niet gezocht naar 2e hands meubilair in Nederland, 
omdat er in de wijk zelf voldoende werkplaatsjes zijn die het meubilair kunnen 
maken, mits er geld is om het te betalen. In 2010 is er dan ook geld over gemaakt 
zodat de eerder genoemde Gerard Derksen een deel van het meubilair ter plaatse 
kan laten maken, waardoor het geld regelrecht ten goede  komt aan de werkmensen 
in de krottenwijk en de school van meubilair wordt voorzien. Een dubbel doel voor het 
in Nederland bij elkaar gesprokkelde geld. 
Tevens bleek bij het bezoek van Henk en Corrie dat er geld nodig was voor de 
inrichting van het natuur- en scheikundelokaal van de technische school. Daar is nu 
door de werkplaats voor de 3e wereld voor een klein deel in voorzien , zodat de 
meest voorkomende proefjes kunnen worden gedaan, maar er is nog een bedrag 
van zeker € 5000 nodig om het inventaris echt compleet te maken. Dat zelfde geldt 
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voor een busje dat noodzakelijk bleek voor deze school om leraren en leerlingen en 
materialen op te kunnen halen. 
 
Nog een bijzonderheid: De door ons opgestuurde zeecontainer staat nu naast het 
ziekenhuis. Er is een dak opgemaakt, er zijn ramen en een deur in gemaakt, is 
prachtig geschilderd en functioneert nu als kantoor voor het Micro-Kredietfonds van 
Mamma Elizabeth in Kibangu. 
 
Plannen voor de komende periode 
Voor het ziekenhuis in Kibangu staat het vervolg van de inrichting van de OK hoog 
op de prioriteitenlijst. De container moet zo snel mogelijk verscheept worden. Er 
ontbreekt nog röntgen- en zuurstofapparatuur. Overleg met ziekenhuizen in 
Nederland is gaande. 
De kosten van de arts lopen door. Via  Sintan en de Universiteit van Groningen 
zullen twee co-assistenten voor twee maanden naar het ziekenhuis in Kibangu gaan 
voor ondersteuning en ook voor onderzoek in de krottenwijken rondom het 
ziekenhuis. 
De operatiekamer zal dit jaar ingericht worden. In de toekomst zal vanuit een 
ziekenhuis in Amsterdam en Leiden het ziekenhuis in Kibangu worden geadviseerd. 
Voor deze adviezen zoeken wij sponsors die 2 vliegtickets naar Tanzania zouden 
willen sponsoren. 
 
Tevens staat op de rol voor 2011 de verdere inrichting van de kostschool in Makoka. 
Zoals onder het kopje ‘activiteiten in 2010’ is aangegeven, is het de bedoeling het 
benodigde meubilair in de wijk zelf te laten maken. Daar moet dan wel geld voor zijn. 
 
Reserveringen voor eventuele afronding van de projecten  
Als bestuur van de stichting keken we in januari 2011 naar de ontwikkeling van de 
stichtingsactiviteiten in de loop der jaren en constateerden dat er in de werkwijze van 
Henk en Corrie een opbouw zit. Zij concentreren zich nu op Tanzania en dan vooral 
op de krottenwijken van Dar-Es-Salaam. Als je bij de eerste nood in de krottenwijken 
begint, ben je niet klaar als die eerste nood is opgelost. Zo ontstaat er steeds een 
nieuwe vraag. Onderwijs en gezondheidszorg zijn van levensbelang. Door de 
samenwerking met de Tanzaniaanse priester Brian Mkude en de Nederlandse Witte 
Pater Gerard Derksen is een goed samenspel ontstaan waardoor er zekerheid is dat 
de projecten in Dar-Es-Salaam goed lopen en de financiën goed terecht komen. 
We maken ons als stichtingsbestuur wel wat zorgen over de continuïteit. Henk en 
Corrie realiseren zich dat ze ouder worden en ook Gerard Derksen en Brian Mkude 
worden kwetsbaarder. Henk en Corrie hebben een financiële reserve opgebouwd 
van waaruit de aangegane verplichtingen voldaan kunnen worden, mochten zij niet 
meer in staat zijn nieuwe inkomsten te verwerven. Tevens is vastgelegd dat, 
wanneer de werkplaats in Culemborg moet stoppen door welke omstandigheden 
ook, de inboedel / machines naar Tanzania gaan.En verder moeten de zaken met 
nuchter verstand en geloof worden aangepakt en is alles wat gedaan kan worden op 
deze wijze, goed voor de mensen in Afrika. 

 

 
Gegevens stichting Werkplaats voor de 3e 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  



 4 

Culemborg, tel. 0345 – 51 38 77. 
Bankrekening 312546084. 
Email: info@werkplaatsvoorde3ewereld.nl 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen: 
Henk van Kesteren, voorzitter 
Wim Kirchner, penningmeester 
Jan Roest, secretaris. 
 
 
februari 2011 
Het bestuur van de stichting. 
 
 

mailto:info@werkplaatsvoorde3ewereld.nl

