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Voorwoord
In 2018 hebben we een nieuwe dimensie aan ons werk toegevoegd.
Ons hoogtepunt van 2018 voor Changing Lives Foundation was onze reis naar Bangladesh. Tijdens onze
reizen doen we normaliter medisch onderzoek bij kinderen, en geven we training over gezondheid. Dat was
dit keer ook het geval. Wat deze reis extra bijzonder maakte was dat we tijdens deze reis onze
partnerorganisatie organisatorisch en financieel hebben doorgelicht, en ook daarover een training hebben
gegeven.
Ook hebben we dit jaar weer veilig drinkwater kunnen sponsoren voor duizenden mensen, en toiletten voor
honderden mensen.
We danken u dat u de tijd neemt om dit verslag te lezen. Dank u wel dat u bij ons betrokken bent.
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Activiteiten in ontwikkelingslanden
Reis naar Bangladesh

Oost en zuid Bangladesh
Van 27 maart tot en met 12 april 2018 bezocht een team van Changing Lives Foundation (CLF) Bangladesh.
Na een bezoek aan de noordwestelijke delen van Bangladesh vorig jaar, was dit keer het zuiden en
noordoosten aan de beurt.
Het zuiden van Bangladesh is zeer waterrijk en het meest kwetsbaar, wanneer orkanen door de Golf van
Bengalen woeden. Door enkele grote overstromingen vanuit zee in de laatste 10 jaar, is het land verzilt en
nauwelijks nog geschikt voor landbouw. Bij eerdere bezoeken merkten we al dat in het zuiden van
Bangladesh de gezondheidssituatie nog schrijnender is, dan in het noorden: de kinderen zijn kleiner,
magerder en zieker. De laatste jaren zijn veel boeren overgestapt van landbouw naar visteelt, waardoor het
gebied nog waterrijker is geworden. Dat geeft mooie plaatjes, maar de werkelijkheid daarachter is hard.
Het noordoosten van Bangladesh heeft ook een idyllisch uiterlijk met heuvellandschap waarop groene
theeplantages staan. Maar de theeplukkers op deze plantages hebben een hard leven. Met een dag werken
verdienen ze 89 taka, omgerekend 80 eurocent. Een bedrag dat net voldoende is om in leven te blijven als
iedereen in het gezin, inclusief de kinderen, werkt. Maar niet voldoende om je kinderen naar school te
kunnen laten gaan. Onze partner in Bangladesh, Bangladesh Nazarene Missions (BNM), organiseert
scholing voor deze kinderen en probeert sponsors voor deze kinderen te vinden.
Team
Het CLF team bestond bij deze reis uit 5 personen: Han en Corry Tan, Digna van Geest, en Bart en Irina van
der Hoorn. In dit team combineerden we medische, organisatorische en financiële kennis.
Gezondheidszorg
Han en Corry Tan en Digna van Geest verzorgden het medische deel van deze reis. Han is arts en Corry en
Digna zijn verpleegkundigen. Samen hebben zij op 6 scholen in totaal 425 kinderen medisch nagekeken. De
meest voorkomende problemen waren (opnieuw) worminfecties en slechte gebitten. 28% van de kinderen
bleek op het moment van onderzoek een worminfectie te hebben, en 54% had gebitsproblemen.
In het zuiden hebben Digna, Corry en Han ook een scholing van 3 dagen gegeven voor de
medewerkersteams van deze scholen. Onderwerpen waren ziektekiemen, hygiëne, tandverzorging,
groeikaarten, didactiek en implementatieplannen maken. Uiteraard zijn de resultaten van de onderzoeken
van de kinderen meegenomen in de scholing.
In Dhaka, op het hoofdkantoor van BNM, hebben we een evaluatie gedaan van het omgaan met
groeikaarten. In 2017 is BNM herstart met het gebruik van groeikaarten in de noordelijke regio’s. Met het
middenmanagement van deze regio’s hebben we het gebruik van de groeikaarten geëvalueerd, extra scholing
gegeven op de knelpunten, en laten zien welke informatie je uit de groeikaarten kan halen. Uit de ingevulde
groeikaarten werd onder andere duidelijk dat circa 60% van de jongens, en 40% van de meisjes een zorgelijk
laag gewicht hadden.
Beide trainingen werden enthousiast gevolgd door de deelnemers en als goed en zinvol ontvangen.
Waterzuiveringsinstallatie en waterpomp naast elkaar
Onze reis naar het zuiden van Bangladesh hebben we gebruikt om de door ons gesponsorde
waterzuiveringsinstallatie in Holdibunia te bezoeken. Deze installatie stond in het vorig jaar overstroomde
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gebied van Bangladesh. Maar de installatie was al op een hoger fundament gezet om op eventuele
overstromingen voorbereid te zijn en had de overstroming goed doorstaan. Alleen een likje verf voor het
gebouw was nodig geweest.
Naast de waterzuiveringsinstallatie heeft CLF een waterpomp laten plaatsen. De waterpomp geeft verzilt
water. Daardoor is dat water niet geschikt voor consumptie. Dat is de reden dat daar een zuiveringsinstallatie
nodig is. Maar voor het water uit de zuiveringsinstallatie moeten de mensen een (kleine) vergoeding betalen.
Het water uit de waterpomp is gratis, en is wel geschikt om je handen of je lichaam te wassen. Zo kan
iedereen optimaal gebruik maken van veilig water.
We hebben de kinderen van de school in Holdibunia voor en na het plaatsen van de waterinstallaties
onderzocht en de enorme gezondheidswinst met name in de vorm van minder infecties, was enorm.
Organisatie en financiën
De inbreng van Bart en Irina van der Hoorn was voor CLF tot nu toe ongebruikelijk. Bart is accountant en
heeft ervaring met fondsenwerving en verantwoording bij overheid en universiteiten. Irina is consultant met
een opleiding in bestuurs en bedrijfskunde en veel ervaring in projectmanagement. Samen hebben zij de
organisatie van de scholen die BNM beheert, doorgelicht, zowel lokaal bij de scholen als op regionaal
niveau. Ze hebben gekeken in hoeverre zij voldoen aan internationale richtlijnen voor administratie en
financiën. Een van de grootste problemen bleek te zijn, dat een aanzienlijk deel van de kinderen geen
sponsor hadden. Veel scholen zijn opgestart met een startkapitaal voor enkele jaren. In die jaren moesten
sponsors gevonden worden voor alle toegelaten kinderen. Maar dat is door allerlei omstandigheden, o.a. de
wereldwijde economische crisis, niet gelukt.
Naar aanleiding van hun bevindingen hebben Bart en Irina een training ontwikkeld voor het middenkader en
hoger personeel van BNM, die voor deze training vanuit alle regio’s in Bangladesh voor 3 dagen naar het
hoofdkantoor waren gekomen. De training ging enerzijds over de internationale richtlijnen en hoe die in de
praktijk gebruikt moesten en konden worden. Anderzijds ging de training over het aanboren van andere
vormen van financiering. Vele hulpverleningsorganisaties en commerciële bedrijven zijn bereid delen van
het scholingswerk van BNM te sponsoren, zoals scholing van meisjes, ontwikkeling van de
dorpsgemeenschappen, hygiëne voorlichting en schoon drinkwater. Als BNM zo een deel van het werk
gesponsord kan krijgen, kan met het geld van de persoonlijke sponsors veel meer gedaan worden. Tijdens de
training werd aandacht besteed aan hoe potentiele sponsors te vinden en passende projectvoorstellen te
schrijven. De training werd afgesloten met het maken van een begroting per school en het schrijven van
projectvoorstellen.
Netwerk

In 2018 heeft CLF het contact met Nazarene Compassionate Ministries (NCM) Nepal aangetrokken. NCM
Nepal is de zusterorganisatie van BNM in Nepal. Al langere tijd ligt de vraag of CLF in Nepal een
soortgelijk programma kan draaien als in Bangladesh. Han en Corry, de initiators van dit programma, doen
het werk voor CLF als vrijwilligers, naast hun werk in Nederland. Tot nu toe was het niet mogelijk om zo
veel tijd vrij te maken, dat zij hun vrijwilligerswerk in Azië konden uitbreiden en een ander land aan het
werk van CLF konden toevoegen. Door een drastische verandering in hun beider werk, hebben zij meer
ruimte gecreëerd. CLF heeft voor januari 2019 een eerste bezoek aan NCM Nepal afgesproken, gericht op
de gezondheid van schoolkinderen onder de hoede van NCM Nepal.

Jaarverslag 2018
5

Sponsorprojecten

Tijdens ons bezoek aan Bangladesh kwamen we schrijnende situaties tegen. Op enkele plaatsen hebben we
mensen aangemoedigd om sponsorverzoeken in te dienen. Onze partner BNM heeft een start gemaakt met
hulp aan het vluchtelingenkamp voor Rohingya’s in Bangladesh. CLF heeft het mogelijk gemaakt dat zij bij
hun kennismaking in het kamp iets tastbaars mee konden nemen. We zijn blij dat de gevers aan CLF in 2018
het volgende mogelijk hebben gemaakt:
•
•
•
•

plaatsing van 11 waterpompen, die samen duizenden mensen van schoon drinkwater voorzien
plaatsing van 12 dubbele toiletten, waardoor voor honderden mensen de hygiëne verbeterd is
reparatie van 8 schoolgebouwen, die met name door de overstromingen van 2017 ernstig beschadigd
waren
donatie van 200 sanitaire kits (o.a. tandenborstel en zeep) aan Rohingya kinderen in een
vluchtelingenkamp in Bangladesh.

Activiteiten in Nederland
In Nederland vinden alle voorbereidingen en controles plaats.
Het kernteam van Changing Lives Foundation zorgt voor het reilen en zeilen van de stichting. Het kernteam
is hetzelfde gebleven: Els van der Most, Laurens Stam en Irina van der Hoorn (bestuursleden), Corry Tan en
Han Tan (directie), Bart van der Hoorn en Laura Stam. Samen maken wij de plannen, en zorgen we voor de
uitvoering. Wij verzorgen de boekhouding, controleren de projectvoorstellen, houden de website bij,
schrijven het jaarverslag en zorgen voor de correspondentie. Maar we zijn vooral een team van mensen dat
elkaar stimuleert en aanvult en daarmee tot mooie ideeën en invullingen komt.

Financiën
Inkomsten

Changing Lives kent een kleine groep van trouwe maandelijkse gevers, en een grotere groep mensen die af
en toe wat geven. Gezamenlijk zorgen die voor een gestage bron van inkomsten, die CLF kan besteden aan
projecten in ontwikkelingslanden.
In 2018 ontving CLF € 5.664,24 voor projecten, waarvan € 5.535 zonder oormerk en € 109,24 speciaal voor
wormenbestrijding.
Uitgaven

In dit jaar hebben we € 14.129,00 uitgegeven aan projecten. De kosten van de reis naar Bangladesh is door
de deelnemers zelf bekostigd. De kosten van de stichting worden apart gesponsord.
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Overzicht 2018
oormerk

saldo 1 jan

inkomsten

9.042,91
0,00

5.535,00
109,24

drinkwater
educatie

19.317,69
0,00

0,00
0,00

noodhulp
transactiekosten
totaal

0,00
0,00
28.396,04

0,00
0,00
5.644,24

geen oormerk
hygiëne

uitgaven
0,00
4.574,00 12 dubbele toiletten
6.375,00 11 waterpompen
2.800,00 reparatie schoolgebouwen
280,00 200 sanitaire kits
100,00 bankkosten
14.129,00

saldo 31 dec
6.933,15
0,00
12.942,69
0,00
0,00
0,00
19.875,84

Plannen voor 2019
Ontwikkeling in Bangladesh

In Bangladesh hopen we in 2019 een start te maken met het opleiden van medewerkers van BNM in het
geven van de trainingen, die wij nu geven. BNM is een inmiddels weer stabiele, maar snel groeiende
organisatie, waarin veel behoefte is aan training. Wij hopen dat de rol van Changing Lives daar verandert in
een meer coachende rol.
Uitbreiding naar Nepal

2019 is het jaar dat CLF actief gaat worden in Nepal. De plannen zijn daarvoor gemaakt. Wij hebben
inmiddels goede relaties met NCM Nepal, en de nodige ervaring opgebouwd. Bovendien zijn de technische
mogelijkheden de laatste 10 jaar aanzienlijk verbeterd. We hopen dat we daarmee in Nepal in een sneller
tempo dezelfde ontwikkeling op gang kunnen brengen als in Bangladesh.

Dankwoord
Wij willen onze dank uitspreken naar al die mensen, die ons werk mogelijk hebben gemaakt.
Allereerst aan het kernteam van Changing Lives en Digna van Geest, die hun kostbare tijd en energie en
geld hebben gegeven aan CLF om vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden te doen of mogelijk te maken.
Ook naar de werkers van onze partnerorganisaties gaat onze dank uit: zij zorgen voor de contacten, de
logistiek in de ontwikkelingslanden en zorgen ervoor dat de kennis in de praktijk gebracht wordt. Zij zijn de
vaste plek in de ontwikkelingslanden, waar de mensen dag in, dag uit op kunnen steunen.
Maar vooral gaat onze dank uit naar iedereen in Nederland, die bij ons betrokken is, en die dat laat merken
door geld te geven, of een berichtje te sturen. Uiteindelijk is dat het waarvoor wij het doen: dit stukje wereld
verbinden met een heel ander stukje wereld.
Blijf je ons volgen?
Hartelijke groet,
het team van Changing Lives Foundation.

