
JAARVERSLAG over het jaar 2013 
Stichting ‘Werkplaats voor de Derde Wereld’, gevestigd in Culemborg. 

De stichting 'Werkplaats voor de Derde Wereld' 

De ‘Werkplaats voor de Derde Wereld’ is een initiatief van Henk en Corrie van Kesteren, 

wonend 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 ook 

op het menselijke vlak en naar de menselijke maat moeten worden opgelost door het scheppen 

van meer levensperspectief. 

Het jaar 2013. 

2012 was een bijzonder jaar omdat Henk en Corrie hun vijftigjarig jubileum vierde. In september 

2012 is dat gevierd met een dankdienst in de Sint Barbarakerk en een Koninklijke 

onderscheiding voor Henk en voor Corrie. Het jaar 2013 stond vooral in het teken van 

heroriëntatie. Zowel wat betreft de bestuurlijke organisatie van de stichting als van de 

organisatie van de hulp aan het ziekenhuis in Kibangu. Voor de technische school in Makoka 

was 2013 ook een bijzonder jaar omdat de actie om het financieel mogelijk te maken aan deze 

school acht slaapzalen te bouwen, een succes werd.  

Beleidsplan 2012 – 2014. 

Het beleidsplan behelst vier speerpunten: 

1. Verandering in de samenstelling van het bestuur van de stichting. 

2. Professionalisering van het ziekenhuis in Kibangu. 

3. De bouw van acht slaapzalen in Makoka. 

4. Voorlichting en Bewustwording in Culemborg. 

Hieronder lopen we de vier punten langs: 

Ad 1. 

In 2012 zijn vier mensen gevraagd na te denken over een bestuurslidmaatschap van de 

stichting. Zij hebben verschillende kundigheden. Eén van hen is de dochter van Henk en Corrie 

die het werk van haar ouders heeft zien groeien en daar zelf een steeds grotere betrokkenheid 

bij kreeg. Zij heeft in 2013 besloten het voorzitterschap van het bestuur van de stichting over te 

nemen. Eén van de gevraagden haakte in 2013 toch weer af. Van de andere twee heeft de één 

zich bereid verklaard penningmeester te worden en de ander wordt secretaris. Zij hebben als 

aspirant bestuursleden in 2013 volop meegedaan. Henk en Corrie en de secretaris, die het 

stokje overdraagt, blijven als adviseurs nauw betrokken. In 2014 wordt het nieuwe bestuur 

geïnstalleerd. Daarmee is een belangrijke stap naar de toekomst gezet. Een bestuur van drie 

betrekkelijk jonge mensen, die zeer betrokken en kundig zijn en daarmee de continuïteit kunnen 

garanderen. Henk en Corrie blijven hun werk in de werkplaats en in de voorlichting voortzetten. 

Ad 2. 

De Stichting Werkplaats voor de Derde Wereld heeft de bouw van het ziekenhuis gefinancierd. 

Dat gebeurde in voortdurend overleg met priester Brian Mkude die ter plekke leiding gaf aan de 

bouw. Het ziekenhuis is in 2010 geopend, er is een staf van dokters en verpleegkundigen, er 

zijn allerlei materialen aangeschaft en de stichting heeft tevens bijgedragen aan de inrichting 



van een operatie kamer, een röntgenafdeling en een apotheek. Maar daarmee is het nog geen 

professioneel ziekenhuis. Er is vanuit de Werkplaats contact gelegd met Gain Healthcare, een 

organisatie die vrijwillige deskundigen op medisch gebied uitzendt naar ziekenhuizen in de 

Derde Wereld. Twee mensen van deze organisatie zijn in 2011 en 2012 in Kibangu geweest om 

trainingen te geven aan het personeel. Het werd ons echter steeds duidelijker dat de 

verantwoordelijkheden tussen de leiding van het ziekenhuis, de deskundigen van Gain en de 

Werkplaats in Culemborg niet helder afgebakend waren. De leiding van het ziekenhuis vindt 

eigenlijk alles goed en iedere trainer en helper is welkom. Maar als bestuur zijn we er op 

gespitst het ziekenhuis onafhankelijk, financieel gezond en zelfstandig opererend te maken en 

we willen de verantwoordelijkheid niet overnemen. Dat heeft veel heen en weer gemail en 

geskype met Kibangu gekost. Als Stichting Werkplaats hebben we in 2013 daarom niet aan de 

mensen van Gain Healthcare gevraagd naar Kibangu te gaan en hebben we ook geen nieuwe 

voorzieningen van het ziekenhuis gefinancierd. Wel is de toegezegde jaarlijkse bijdrage aan de 

salariskosten van een arts overgemaakt. Langzaamaan wordt nu duidelijk wat de leiding van het 

ziekenhuis zelf wil en het ziet er nu naar uit dat drie deskundigen van Gain in april 2014 weer 

naar het ziekenhuis toe gaan en ter plekke samen met de leiding van het ziekenhuis vast 

kunnen stellen op welke concrete punten er nog financiële hulp van uit de Werkplaats nodig is. 

Ad 3. 

De technische school in Makoka draait goed, bepaalt zijn eigen toekomst en kan goed 

aangeven wat wel en wat niet aan hulp nodig is om de school nog beter te laten functioneren. 

De financiële actie voor de bouw van acht slaapzalen is goed verlopen: de Stichting Werkplaats 

heeft ruim bijgedragen (€30.000,-) , drie andere fondsen hebben bijgesprongen en de aanvraag 

vanuit Makoka aan de Wilde Ganzen (van de IKON in Hilversum) is positief beantwoord. Dat 

betekende dat de Wilde Ganzen de opbrengst van onze gezamenlijke actie met 55% verhoogde.  

Dat leverde in totaal een bedrag op van ruim € 85.000,-  waarmee de slaapzalen gebouwd 

konden worden. Vertegenwoordigers van de Wilde Ganzen zijn zelf op bezoek geweest in Dar-

Es-Salaam en hebben de school en de beginnende bouw in ogenschouw genomen. Zij waren 

heel enthousiast. 

Eind december 2013 heeft de leiding van de school via de Stichting Werkplaats voor de Derde 

Wereld een fondsaanvraag ingediend bij de Rabobank voor een eigen watervoorziening bij de 

school. Als het fonds van de Rabobank dit goedkeurt, hoeft de Werkplaats daar verder niet aan 

bij te dragen. 

Ad 4. 

Wat betreft de voorlichting en bewustwording in Culemborg is Henk voortdurend in zijn 
werkplaats actief om bezoekers niet alleen iets te verkopen maar hen vooral duidelijk te maken 
waarom hij en zijn vrouw dit doen en wat de achterliggende visie is. Daarnaast worden zij 
samen regelmatig op scholen gevraagd.  
Ook staan Henk en Corrie verschillende keren per jaar op markten om hun spullen te verkopen. 
Het gaat dan niet alleen om de opbrengst maar vooral om mensen duidelijk te maken hoe 
belangrijk het is projecten elders te steunen en hoe essentieel wederkerigheid is. 
 



De financiën van de stichting. 
Bij dit inhoudelijk jaarverslag is de Jaarrekening 2013 gevoegd. 
 
Gegevens Stichting Werkplaats voor de Derde 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. 
Bankrekening NL70RABO0312546084. 
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: 
Henk van Kesteren, voorzitter                     
Jan Roest, secretaris 
Wim Kirchner, penningmeester 
 
februari 2014 -  Het bestuur van de stichting. 
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