
Om onze projecten te verwezenlijken is uw financiële hulp onmisbaar. 
Wilt u donateur worden? Meld u aan via onze website of stuur een 
bericht naar de penningmeester. Ook een eenmalige gift of schenking 
is natuurlijk van harte welkom. U helpt bovendien als u in onze winkel, 
via de site of bij onze marktkraam een zelfgemaakt artikel uit onze 
werkplaats koopt. Wij garanderen dat 100% van de gedoneerde  
gelden terecht komt bij onze medemensen in de Derde Wereld.

Stichting Werkplaats voor de Wereld   
Adres werkplaats en shop: Anna Blamanweg 26, 4103 WJ Culemborg
Ons mailadres: info@werkplaatsvoordewereld.nl
Meer informatie kunt u vinden op: www.werkplaatsvoordewereld.nl

KvK: 41060304        RSIN/fiscaal: 803374847        IBAN: NL70RABO0312546084

Werkplaatswinkel Fietstocht

Stichting 
Werkplaats  
voor de Wereld

Stichting Werkplaats voor de Wereld doet veel aan voorlichting, 
bewustwording en fondsenwerving. In de werkplaats maakt Henk 
in zijn vrije tijd van restmateriaal eigenhandig prachtige produc
ten: speelgoed, meubeltjes en allerhande voorwerpen. Zo wordt 
ook nog een steentje bijgedragen aan het behoud van het milieu. 
Deze artikelen worden verkocht via de werkplaats winkel en 
markten. Zijn vrouw Corrie doet daarin volop mee. De opbrengst 
van de verkoop gaat volledig naar de stichting.

Uitgangspunt hierbij is: als je je arme medemens op het mense
lijke 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. 

Verder worden met Culemborgse
scholen, kerken, bedrijfsleven
en wijkgenoten diverse acties
georganiseerd zoals fietstochten, 
sponsorlopen en inzamelingen. 
Ook werkt de stichting samen 
met andere instanties en 
fondsen om zo de benodigde 
financiën bij elkaar te brengen 
voor de aangevraagde projecten 
van de partnerorganisaties in 
Tanzania.

 

Hoe werkt de Stichting  
Werkplaats voor de Wereld?

Hoe kunt u helpen?

Voorheen:  
Stichting Werkplaats voor de Derde Wereld

Markt

Studentes tijdens het sporten

Volg ons via Facebook:  
www.facebook.com/StichtingWerkplaatsvoordewereld

Wilt u direct doneren? Scan dan de QR code of ga naar:  
www.allegoededoelen.nl

Voor sommige projecten  
werken wij samen met  
Stichting Wilde Ganzen.



Armoede speelt zich af op het menselijke vlak en zal naar de mense
lijke maat moeten worden opgelost door het scheppen  
van meer levensperspectief.

Henk van Kesteren stond drie jaar lang naast zijn Afrikaanse 
medemens op de steigers. Op het menselijke vlak kan de gewone 
Afrikaan zand scheppen uit de zandsteengroeve, rotsstenen hakken 
uit de rotsen voor bouwmateriaal. Hij kan stenen vormen uit klei en 
bakken in een eenvoudige veldoven. Maar wat heb je daar aan als je 
geen geld hebt om je bouwmaterialen te vermetselen of geen 
dakplaten hebt om je dak te bedekken?

De rijkdom in de wereld is 
niet eerlijk verdeeld. Maar 
daar kun je iets aan doen. 
Verbeter de wereld en 
begin bij jezelf. Genoeg is 
genoeg en loon naar 
werken zijn kernbegrip
pen in onze visie.  
De stichting werkt vooral 
aan kleinschalige 
projecten voor onderwijs 
en gezondheidszorg in  
de krottenwijken van  
Dar es Salaam in 
Tanzania, Afrika.

De middelbare en technische school in Makoka
De stichting heeft financieel veel bijgedragen aan de ontwikkeling van
de middelbare en technische school in Makoka, een krottenwijk van 
Dar es Salaam. De school heeft een heel goede naam en blijft groeien.
Inmiddels komen veel leerlingen van ver en zij kunnen niet dagelijks
naar huis. De bouw van slaapzalen bleek noodzakelijk en daaruit 
vloeide weer de bouw en inrichting van een keuken en de aanleg van 
een eigen drinkwatervoorziening voort. Voor verschillende onderdelen 
hiervan is extra financiering gezocht. Er is in 2015 een kleuterschool 
gebouwd en een logische vervolgstap is de bouw van een lagere 
school. De stichting werft daar nu geld voor.

Kleinschalige projecten voor  
Onderwijs

Kleinschalige projecten voor  
Gezondheidszorg

Doelstelling

Omgeving Dar es Salaam

Slaapzaal

Kleuterschool

Leerlingen houtbewerking

Mwengeheri Anuarite High School

Henk en Corrie van Kesteren

Ziekenhuis

Moederenkindzorg

Laboratorium

Het ziekenhuis in Kibangu

Henk en Corrie zijn reeds vele jaren betrokken bij het Kibangu 
Mission Hospital dat gelegen is in een sloppenwijk van Dar es 
Salaam, de hoofdstad van Tanzania. De Werkplaats voor de  
Wereld heeft bijgedragen aan de bouw van het ziekenhuis dat  
in 2010 is geopend. 

Het ziekenhuis richt zich op moederenkindzorg en veel  
voorkomende ziekten als tbc en aids. Er is een operatiezaal waar 
bevallingen en kleine operaties kunnen plaatsvinden.  
Het ziekenhuis is nog niet af: de uitbouw van het laboratorium en 
de computervoorziening vragen veel geld. Stichting Gain  
Healthcare helpt bij het professioneel maken van het ziekenhuis.
 


