
2009
J A A R V E R S L A G
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2009 is een geweldig jaar geworden voor ProjectsNow. We hebben binnen een jaar nadat we met de bouw van 
ons eerste project in Bbakasa/Namoomba, Zambia begonnen zijn dit ook daadwerkelijk gerealiseerd. 
De openingsplechtigheid op 26 oktober in Bbakasa was zeker voor de daar aanwezige ProjectsNow leden het 
absolute hoogtepunt van het jaar. We hebben niet alleen het schoolproject gerealiseerd maar ook 5 andere  
kleinere projecten geselecteerd die allemaal in 2010 van start zullen gaan. De financiering van al deze projecten 
is al gerealiseerd door acties die in 2009 plaatsvonden. ProjectsNow is nu daadwerkelijk projects NOW gewor-
den. De hoogtepunten van 2009 waren de Egmond Sponsorloop, Raise-party, toekenning van NCDO subsidie, 
de officiële opening van de school en de selectie van de nieuwe projecten.

We mogen ontzettend trots zijn op ons zelf, met dank ook aan alle mensen die ons met geld, raad en daad heb-
ben bijgestaan. Wat erg bijzonder is voor een stichting zoals de onze is dat we dit voor elkaar gekregen hebben 
in een dergelijk korte periode, waarschijnlijk op basis van onze vriendschap en enthousiasme.

Sponsoractiviteiten

We hebben in 2008 d.m.v. de Egmond marathon in januari veel geld binnengehaald. 25 lopers hebben d.m.v. 
individuele sponsoring ruim €18.000 opgehaald. De sponsoring van de lopers-jasjes leverde ook veel geld op. 
De organisatie van de hele dag en de gastvrijheid van Nils en Nicole waren geweldig. 

De volgende activiteit was de Raise-party die plaatsvond op 28 maart bij SquashCity. Door de belangeloze 
medewerking van Squash City en ook van vele andere vrijwilligers ( DJs, barpersoneel, portiers etc ) was de 
opbrengst ( bijna €14.000 ) boven alle verwachtingen. Ook de avond zelf was een geweldig succes. 

Een spontane actie van Steffan op Koninginnedag: darten leverde € 250 op.

Hank en Suus hielden in september een kinderpartij in Haarlem die ook weer bijna €1000 opleverde.

Een heel belangrijke bijdrage kwam van NCDO door toekenning van € 25.000 subsidie voor het Bbakasa /
Namoomba project. 

Project bouw schoollokalen Bbakasa/Namoomba

De bouw van de 2 klaslokalen (inclusief stoelen en banken), onderhoudswerk aan de 4 bestaande lokalen, bouw 
van toiletblokken en een hekwerk om het schoolplein was gerealiseerd in september 2009 ongeveer een jaar 
na aanvang van de werkzaamheden. Alles is gerealiseerd binnen het overeengekomen budget en volgens de 
overeengekomen tijdslijnen. In totaal €40.000 is in 2009 overgemaakt naar onze partner in Zambia. 



Andere projecten

In 2009 heeft de school ook een donatie gekregen via de Flip-Flop Foundation.

In december 2009 zijn 5 groepen/stichtingen geselecteerd en met hen gaan we in 2010 projecten  
gaan realiseren:
• Stichting Thuja, Burundi:€ 5.000: 50.000 fruitbomen
• Stichting MTAA, Kenia: € 4.900: AIDS voorlichting
• Zambia Child Foundation, Zambia: € 5.150: bouw schoolkeuken
• Fairhome, Zimbabwe: € 1.200: schoolgeld weeskinderen
• Mbuya Nehanda, Zimbabwe: € 1.200: waterpomp

Plannen voor 2010

We zijn al volop bezig met de eerste grote sponsoractie van 2010; de sponsorloop van Egmond op 11 januari 
waar we goede hoop hebben minstens 15.000 Euro bij elkaar te krijgen. Plannen voor een vervolg op de  
succesvolle Raise-party zijn ook opgestart. 

In de komende maanden moeten we proberen het volgende project te identificeren waarvoor ieder actief  
ProjectsNow lid weer wordt uitgenodigd om suggesties te doen.
De informatie naar de leden en sponsors zal een voorname plaats innemen evenals andere acties om tot een 
professionelere en meer robuuste organisatie te komen...

Wij hebben onze doelstellingen in 2009 gerealiseerd door een kleinschalig project dat ten goede komt aan  
de locale bevolking te realiseren waarbij wij ervoor hebben gezorgd dat elke Euro die is ingelegd ten goede is  
gekomen aan het project in Zambia.


