
JAARVERSLAG over het jaar 2015 
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 2012 al vijftig 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 onderwijsvoorzieningen en gezondheidszorg in de 

krottenwijken van Dar-es-Salaam in Tanzania. Om aan geld te komen voor de mensen 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 de komende drie jaar heeft vier speerpunten: 

1. Projecten 

2. Samenwerking 

3. Communicatie en bewustwording 

4. Fondsenwerving 

Hieronder lopen we de vier punten langs voor het jaar 2015.  

1. Projecten 

Onderwijs: De ‘Anwarite Secondary and Vocacional School’ (middelbare school en 

vakopleiding) in de wijk Makoka van Dar es Salaam heeft in 2015 diverse aanvragen ingediend 

voor een financiële bijdrage van de werkplaats om diverse onderwijsprojecten te kunnen 

realiseren. Onder regie van het hoofd van deze school en in eigen beheer zijn met financiële 



steun van de werkplaats de volgende projecten goedgekeurd, gefinancierd en in 2015 

uitgevoerd: 

 Er is een eetzaal/studiezaal gerealiseerd. De eetzaal wordt door de leerlingen niet alleen 

gebruikt als plek om hun maaltijden te nuttigen en te recreëren, maar ook om in de 

avonduren te kunnen studeren.   

 Er is een generator aangekocht en geplaatst om te borgen dat er continu elektriciteit 

beschikbaar is voor verlichting, leermiddelen en apparatuur, zodat de leerlingen ook 's 

avonds kunnen doorstuderen als de stroom van het elektriciteitsnet uitvalt, hetgeen 

regelmatig voorkomt. De meeste leerlingen overnachten op het scholencomplex in de 

slaapzalen die met financiële steun van de Werkplaats in 2013 zijn gebouwd.  

 Er is een aanvraag ingediend bij de Werkplaats (voor de fondswerving) en de Wilde 

Ganzen (voor een extra financiële bijdrage) voor de bouw van een basisschool in 

Makoka (Primary school). Vanwege het succes van de middelbare school komen er 

steeds meer kinderen van bemiddelde ouders. Om voor de kinderen uit de 

sloppenwijken de kans en aansluiting om door te kunnen stromen naar deze succesvolle  

middelbare school te vergroten is de school zelf begonnen met het uitwertken van een 

plan voor de bouw van een kleuterschool en basisschool. De middelbare school in 

Makoka heeft zelf voor de financiering van de kleuterschool gezorgd en heeft de 

Werkplaats en Wilde Ganzen gevraagd voor de financiering van de Basisschool te 

zorgen. De Werkplaats en Wilde Ganzen hebben de aanvraag inmiddels goedgekeurd 

en de Werkplaats is begonnen met de fondsenwerving. De Wilde Ganzen zal een extra 

50% boven het verzamelde bedrag bijleggen.  

Gezondheidszorg: De Werkplaats ondersteunt al een aantal jaren de Kibangu Mission Hospital 

in de wijk Kibangu van Dar es Salaam. Dit doet zij met het financieren van een reis voor 

professionals uit de Nederlandse gezondheidszorg en ziekenhuizen die via de organisatie GAIN 

HealthCare als vrijwilligers hun expertise in het Kibangu ziekenhuis willen inzetten om de kennis 

en vaardigheden van het personeel en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook geven de 

professionals van GAIN HC adviezen hoe het management en de financiën van het ziekhuis te 

verbeteren zodat het op termijn in staat is duurzaam op eigen boontjes verder te kunnen. In 

2014 werd het hoofd van het ziekenhuis Pater Brain helaas getroffen door een hersenbloeding.  

 Mede door het wegvallen van Pater Brian heeft de Werkplaats op advies van GAIN HC 

geadviseerd en financieel bijgedragen om een audit te laten uitvoeren onder leiding van 

het Bisdom in Dar es Salaam. Met als doel om het management weer op orde te krijgen 

en te verbeteren. Dit is eind 2014, begin 2015 gebeurd en heeft er toe geleid dat er in 

2015 een grote reorganisatie in gang gezet is in de aansturing en management van het 

ziekenhuis.  

 De Werkplaats heeft verder op advies van GAIN HC besloten om het ziekenhuis in deze 

moeilijke overgangsperiode te steunen via twee terugverdienfondsen zodat de apotheek 

continu en voldoende bevoorraad kan blijven en het personeel tijdig haar salaris 

uitbetaald krijgt. Beide fondsen fungeren als een buffer en hebben in 2015 goede 

resultaten laten zien, maar duidelijk is ook dat het ziekenhuis niet in staat is om de 

geplande terugbetaling van 50% van het leengedeelte van deze fondsen voor 1 jan 2016 

te voldoen. Een andere regeling zal dan ook nodig zijn en de werkplaats zal hierover 

begin 2016 beslissen.  



 Duidelijk is ook dat er in 2016 nog veel meer moet gebeuren voordat de organisatie en 

de financiën van het ziekenhuis gezond zijn en de toekomst van het ziekenhuis in 

rustiger en veilig vaarwater verkeert. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen en 

behoeften van het ziekenhuis zal de Werkplaats begin 2016 in overleg met GAIN HC en 

het nieuwe management van het ziekenhuis besluiten hoe het ziekenhuis ook in 2016 te 

ondersteunen 

 Inmiddels heeft het ziekenhuis een aanvraag ingediend bij de Werkplaats om zo snel als 

mogelijk met een groep professionals het ziekenhuis en nieuwe management te 

bezoeken om samen een plan te maken hoe verder. 

 

2. Samenwerking 

In 2015 heeft de Werkplaats bijgedragen aan een nieuwe visie en een nieuw beleidsplan van de 

Gemeente Culemborg op het gebied van internationale duurzame ontwikkeling. Tijdens de 

sessies georganiseerd door de Gemeente zijn contacten gelegd met de middelbare scholen en 

andere organisaties in Culemborg die werken voor goede doelen in de derde wereld. In 2015 

heeft dit o.a. geleid tot een samenwerking met het KWC voor het Goede doelen project van 

deze middelbare school. De Werkplaats heeft bijgedragen aan een goede doelenmarkt en een 

workshop gegeven. Een aantal leerlingen heeft een plan uitgewerkt om voor de Werkplaats 

fondsen te werven en een bedrag van €350 bij elkaar gebracht. 

Voor het Makoka Basisschool project heeft de Werkplaats contact gelegd met diverse fondsen, 

de Rabobank, de Gemeente Culemborg en Wilde Ganzen om samen te werken om het 

benodigde bedrag voor de bouw van de Basisschool bijeen te brengen.  

In 2015 heeft de Werkplaats ook contact gelegd met de organisatie Betuwe Wereldwijd om 

samen te onderzoeken of een samenwerking kan leiden tot een bijdrage van Betuwe 

Wereldwijd (o.a. gerepareerde naaimachines) aan de vakopleiding van de middelbare school in 

Makoka. 

3. Communicatie en bewustwording 

In 2015 is gewerkt aan een folder om de communicatie van de Werkplaats op scholen, markten 

en in de winkel te verbeteren.  

De website http://www.werkplaatsvoorde3ewereld.nl is gedurende het jaar voortdurend 

bijgewerkt met verhalen en foto’s om het werk van de Werkplaats, waar het verzamelde geld 

aan besteed wordt en de resultaten in Makoka en Kibangu toe te lichten. 

Via posters en persoonlijke verhalen in de winkel, in de kraam op markten, workshops op 

scholen en stukjes in de plaatselijke courant, kerkladen, wijkbladen en het geschreven 

jaaroverzicht van Corrie en Henk van Kesteren zijn acties aangekondigd en resultaten 

toegelicht. 

4. Fondsenwerving 

Zoals elk jaar zijn er allerlei activiteiten georganiseerd zoals acties van schoolkinderen op 

basisscholen, verkoop van producten gemaakt van restmateriaal in de winkel van de 

Werkplaats en op diverse markten, het organiseren van de jaarlijkse fietstocht met Pinksteren. 

http://www.werkplaatsvoorde3ewereld.nl/


Ook heeft de Werkplaats een projectaanvraag ingediend bij de Rabobank voor het financieren 

van voorlichtingsmateriaal voor scholen.   

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. In het bijzonder willen we 

hier de gift van Pastoor Zweers noemen die voor zijn afscheid (pensioen) geen cadeau voor 

zichzelf wilde maar wel een bijdrage voor de goede doelen van de Werkplaats. De gift heeft 

bijgedragen aan de aankoop van de generator voor de school in Makoka.   

Voor de fondsenwerving van het Makoka Basisschool project heeft de Werkplaats in 2015  

diverse aanvragen ingediend bij andere fondsen en Wilde Ganzen om zo samen het benodigde 

bedrag voor de bouw van de Basisschool bijeen te brengen. In 2016 zullen ook aanvragen 

ingediend worden bij de Rabobank, Het Salomons Hulpfonds en de Gemeente Culemborg. 

De financiën van de stichting. 
Bij dit inhoudelijk jaarverslag 2015 hoort de Jaarrekening 2015. Deze is in een aparte bijlage 
bijgevoegd.  
 
De Werkplaats 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. Zie ook 
het jaarplan 2016 (aparte bijlage) en de bijbehorende begroting 2016. (Is bijgevoegd bij 
jaarrekening 2015).   
 
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  Culemborg, tel. 0345 – 51 38 77. 
IBANrekeningnr.: NL70 RABO 0312546084 
Email: info@werkplaatsvoorde3ewereld.nl 
Website: www.werkplaatsvoorde3ewereld.nl.  De stichting heeft een ANBI-verklaring. 
Het bestuur van de stichting bestond in 2013 uit 3 personen: 
Natasja Verschoor - van Kesteren, voorzitter                     
Lambik Swinkels, secretaris 
Jan Spreeuw, penningmeester 
 
februari 2016 -  Het bestuur van de stichting. 
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