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De stichting ProjectsNow is een privaat initiatief voor ontwikkelingsamenwerking

voornamelijk betrokken bij een project in Zambia en heeft een aantal andere projecten

inzicht geven in wat ProjectsNow heeft gedaan in de besteding van de donaties.
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Algemene informatie ProjectsNow

Samenstelling bestuur en wijzigingen in 2010*

Statutaire naam: Stichting ProjectsNow (oprichting: 4 juni 2008)

Bestuursleden

Vestigingsplaats: Amsterdam
Rechtsvorm:

Stichting

Doelstelling:

Duurzaam ontwikkelen van educatieve en gezondheidsbevorderende projecten voor 		
minder ontwikkelde gemeenschappen in de ruimste zin van het woord

Visie

Directe ondersteuning van projecten en zorgen dat elke euro die gedoneerd is daad		
werkelijk aan het project wordt besteed

Activiteiten

ProjectsNow is actief in twee dorpjes in Zuid-Zambia: Bbakasa en Namoomba.
Hier is gewerkt aan educatie- en gezondheidsvoorzieningen
		
Kernwaarden
Gemeenschapsparticipatie in elke fase van het project om eigenaarschap te bevorderen
Elke euro gaat naar het project
Talent- en capaciteitsontwikkeling zijn de sleutel naar zelfbeschikking
Duurzaamheid

Langetermijndoelstellingen gepaard met kortetermijnsuccessen
Geen verstoring van de lokale gemeenschap
Opleiden en betrekken van de lokale bevolking
Overdracht van middelen en kennis

Grondhouding

Helderheid over eigen rol, verwachting en belangen
Plezier
Wederzijds belang
Realistische verwachtingen
Grenzen stellen en bewaken
Wees niet alleen wit, maar ook blanco
Identificeer lokale helden
Creëer eigenaarschap
		
Strategie
ProjectsNow werkt samen met lokale partners aan duurzame verbetering van de 			
levensomstandigheden door middel van scholing, gezondheidszorg en armoedebestrijding
in de ruimste zin van het woord
Bezoldiging
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Voorzitter:

Wim Wilpshaar, Amsterdam (2008)

Penningmeester:

Nils Stol, Egmond a/d Hoef (2008)

Secretaris:

Katrien Baarendse, Amsterdam (2010) *

Lid:

Steffan Rygaard, Amsterdam (2008)

Lid:

Michel Jongeneel, Amsterdam (2008)

Lid:

Hank Conijn, Haarlem(2008)

Lid:

Paul van Nobelen, Zaandam(2008)

Lid:

Guus van Vorstenbosch, Amsterdam (2008) *

Lid:

Lester du Perron, Zaandijk (2010) *

Lid:

Andy Anderson, Lusaka, Zambia (2011) *

Zittingsduur van de bestuursleden is vijf jaar (oprichting stichting 4 juni 2008) en een bestuurslid
kan een keer herbenoemd worden. Relevante nevenfuncties: geen.
Opzet en functioneren van de organisatie
ProjectsNow bestaat uit een kerngroep van tien personen (inclusief de bestuursleden) die regelmatig
samenkomen. De beslissingen over projecten worden in principe via consensus binnen deze kerngroep
genomen. Alle beslissingen worden gedocumenteerd in de verslagen van de vergaderingen. De kerngroep
voert ook de fondswervingsacties uit en coördineert de projecten in Afrika via lokale contactpersonen.
* de wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd in de statuten.

ProjectsNow is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat uit gepassioneerde 		
onbetaalde vrijwilligers
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Bbakasa en Namoomba, Zambia

Onze projecten in 2011

Achtergrond

ProjectsNow ondersteunt diverse projecten met donaties. De activiteiten die in 2011 door ProjectsNow zelf

De aanleg van de Kariba-dam en het stuwmeer veranderde het leven van de bewoners van de Nanyanga

zijn ondernomen betroffen:

Ward na 1960 aanzienlijk. In de Nanyanga Ward zijn Bbakasa en Namoomba de belangrijkste dorpsgemeenschappen. De gebruikelijke landbouwmethodes die gebruik maakten van de seizoensoverstromingen

1.

ProjectsHealth: het opknappen van de Musokwe Health Clinic in Namoomba

van de Zambezi moesten aangepast worden en leidden tot verminderde oogsten. Zij redden zich hier zo

2.

ProjectsGreen: het ondersteunen van een (fruit)bomenkwekerij

goed en zo kwaad als het gaat, maar er zijn nog steeds nijpende problemen. Eentje daarvan is de school.

3.

Container: transport van medische en educatieve goederen naar het gebied

Er waren tot 2008 maar vier lokalen voor 320 leerlingen. Verder waren er veel te weinig tafels en stoelen

4.

Oprichting van de Nanyanga Ward Development Committee

en er was nauwelijks lesmateriaal. Scholing is een manier om te zorgen dat kinderen en jongeren verder

5.

Training: stages voor leerling-bouwvakkers

1.

ProjectsHealth

komen.
De situatie ter plekke

In Namoomba, het vissersdorp, staat sinds 2008 een gebouw dat bedoeld was als gezondheidspost. De Musokwe

Een community school is een school van de gemeenschap. Die moet ook zorgen voor faciliteiten zoals

Health Clinic voldeed niet aan de vereisten van het Zambiaanse Ministerie van Volksgezondheid. Bovendien was

schoolgebouwen en huisvesting voor de leraren. De overheid stelt de leraren aan en betaalt hen en zorgt

er geen huisvesting beschikbaar voor een gediplomeerde verpleger (essentieel voor het aanstellen van een verple-

voor lesmateriaal (hoewel dat erg beperkt is). Er is leerplicht voor kinderen tussen 7 en 15 jaar. Het is de

ger). ProjectsNow ontwikkelde samen met alle betrokken partijen een plan om een volledige gezondheidspost te

bedoeling dat ieder kind tot Grade 9 naar school gaat. Maar de praktijk is anders. Door ze ‘s ochtends pap

realiseren. In 2011 is de kliniek aanzienlijk opgeknapt en kreeg een watervoorziening. De plannen voor de huisvesting

te eten te geven trekken de school de kinderen (en hun ouders) over de streep om naar school te komen.

van de verpleger zijn goedgekeurd en kunnen gerealiseerd worden, zodra voldoende gelden beschikbaar zijn. Dat

In dit gebied is ondervoeding de norm.

zou kunnen betekenen dat vanaf medio 2012 basale gezondheidszorg beschikbaar is voor de mensen in Namoomba,
Bbakasa en omliggende dorpen (ongeveer 8000 mensen). Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt op 1,5 uur rijden in

Aanwezig in Zambia

Siavonga; voor de bewoners van de dorpen een onoverbrugbare afstand. De openingsplechtigheid op 1 november

In het gebied is Andy Anderson de drijvende kracht achter het project in Zambia. Hij heeft een architec-

2011 werd bezocht door vijf leden van ProjectsNow en door de verantwoordelijke vertegenwoordigers van de rege-

tenbureau en verdeelt zijn tijd tussen zijn werk en de ondersteuning van de gemeenschap.

ring en het ministerie van volksgezondheid.
2.

ProjectsGreen

ProjectsNow zette samen met de Zambia Child Foundation (ZCF) in 2010 een (fruit)bomenkwekerij op. Hiertoe zijn
we geïnspireerd door het fruitbomenproject van Stichting Thuja in Burundi dat we in 2010 ook ondersteunden. Ruim
10.000 bomen zijn in 2010 gekweekt in de kwekerij in Zuid-Zambia. In 2011 hebben we weer ruim 10.000 boompjes
gekweekt en verdeeld. Een groot deel van de boompjes is naar scholen en gemeenschappen in de omgeving van
Bbakasa gegaan en dit werd gedaan door Harvest Help (een NGO die in Siavonga en omstreken actief is). De kosten
waren veel geringer dan oorspronkelijk gepland en er zijn nog voldoende fondsen beschikbaar om de kosten voor het
planten en onderhouden van de kwekerij tot midden 2012 te voldoen.
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3.

Container

huisvesting van gekwalificeerde leerkrachten het grootste probleem was. In 2010 is begonnen met Bbakasa

Begin 2011 kregen we het genereuze aanbod van transportbedrijf Steinweg om een zeecontainer te vullen met

II: het bouwen van een nieuw huis voor de hoofdonderwijzer en een grote opknapbeurt voor de andere

spullen. Steinweg droeg zorg voor het vervoer, alle kosten voor het inklaren en transport en papierwerk. Een con-

vier bestaande lerarenwoningen. Ook is er een hekwerk om het schoolterrein geplaatst waarbinnen een

tainer van 20 voet is gevuld met medische benodigdheden en educatieve materialen. Medische spullen, waaronder

schooltuin is aangelegd. De overdracht vond plaats in oktober 2010. Tijdens hun bezoek begin november

ziekenhuisbedden, bloeddrukmeters en onderzoeksbanken, gingen naar Siavonga Hospital en Musokwe Health

2011 hebben de vijf leden van PN werd ook de school bezocht. Deze verkeert in een uitstekende staat van

Clinic in Namoomba. De dozen met Engelstalige boeken vormen de start van een schoolbibliotheek voor de school

onderhoud. De school telde op het moment van het bezoek 444 leerlingen, waarvan ongeveer even veel

in Bbakasa en moeten het niveau van het Engels van de leerlingen kunnen verhogen. De container is ook gebruikt

meisjes als jongens. Het hoofd van de school gaf vol trots aan dat de resultaten van de leerlingen de beste

om spullen voor andere organisaties met wie we samenwerken in Zambia te vervoeren.

van de regio zijn.

4. Oprichting van de Nanyanga Ward Development Committee

De fruitbomen die in de schooltuin zijn geplant (als onderdeel van ProjectsGreen) zijn niet erg goed

Een belangrijke factor in de strategie van ProjectsNow is dat ProjectsNow geloofd dat een project alleen suc-

aangeslagen en maar een beperkt deel heeft het overleefd wat deels te wijten is aan de beperkte be-

cesvol kan zijn als het een lokale behoefte vervult. Dat kan niet zonder een dialoog met de lokale bevolking. De

schikbaarheid van water. Voorbereidingen zijn getroffen om in het zevende klaslokaal dat voornamelijk

belangrijkste ontwikkeling om de dialoog met de lokale bevolking te intensiveren was de oprichting van de Nan-

door de bewoners zelf is gebouwd een zonnepaneel te plaatsen dat voor elektriciteit voor verlichting en

yanga Ward Development Committee (NWDC). Het doel is dat de committee als eigenaar van de projecten gaat

een computer kan zorgen. Zo kan het lokaal gebruikt gaan worden als bibliotheek. Een grote verzameling

optreden en de verantwoordelijkheid heeft over het beheer en onderhoud. Alle projecten van ProjectsNow in de

Engelstalige lees- en leerboeken is verzameld en naar Zambia gestuurd. De bibliotheek zal in het eerste

Nanyanga Ward worden in samenspraak met de committee geïnitieerd.

kwartaal van 2012 opengaan. Het is verwachting dat in 2012 de school opgewaardeerd zal worden tot een
Middle School wat inhoudt dat de leerlingen twee extra leerjaren (Grade 8-9) op de plaatselijke school

In de eerste helft van november 2011 bezochten vijf leden van ProjectsNow Bbakasa en Namoomba. Een van de

kunnen doorbrengen en niet naar een school in de omgeving moeten. In Zambia is het verplicht om tot

activiteiten die we verrichtten was het houden van een vergadering met de eerder dat jaar opgerichte Nanyanga

Grade 9 (leeftijd ongeveer 15 jaar) naar school te gaan. In de praktijk gebeurt dit vooral voor de hogere

Ward Development Committee (Nanyanga Ward is het gebied dat Namoomba en Bbakasa omvat). De commit-

leergangen niet. PN beschouwt de toekenning van de Grade 8-9 scholing aan de Bbakasa school als haar

tee bestaat uit tien personen die een afvaardiging zijn van de lokale bevolking. ProjectsNow wil intensief met hen

grootste succes tot nu toe.

samenwerken en in samenspraak met hen nieuwe projecten ontwikkelen die aansluiten bij wat er nodig is in het
gebied. Een intentieovereenkomst om intensief samen te werken is ondertekend tijdens het bezoek.

Donaties aan andere stichtingen
5.

Training: stages van bouwvakkers

Bij de bouw van de kliniek hebben twee personen op kosten van ProjectsNow stage gelopen bij de aannemer. Het

Stichting ZCF: ProjectsNow heeft de kosten voor de bouw en inrichting van een schoolkeuken in Zuid

doel is om hen praktische vaardigheden aan te leren die hen helpen bij het vinden van een baan.

Zambia gedoneerd in 2010. ZCF ondersteunt een grote groep weeskinderen (ouders vooral slachtoffer van
de AIDS epidemie) en de school waar zij naar toe gaan. Samen met ProjectsNow heeft ZCF een boomkwekerij opgericht in de directe omgeving van deze school (ProjectsGreen: zie boven). De bouw van de

Resultaten van eerder opgestarte projecten

schoolkeuken is uiteindelijk pas in 2011 gerealiseerd.

Bbakasa Basic School

Stichting Thuja:Medio 2011 bracht Stichting Thuja verslag uit van de besteding van de 5.000 euro die we

In 2009 heeft ProjectsNow de eerste fase (Bbakasa I) van een structurele verbetering van de Bbakasa Basic Com-

hen schonken. Met dit geld zijn 50.000 fruitbomen (mango, sinaasappel, citroen, avocado, Japanse pruim,

munity School afgesloten met de overdracht van de nieuwe schoolgebouwen aan de gemeenschap. De school

passievrucht, Coeur de Boeuf (een tomaten soort), papaja en mandarijn) ingezaaid in Burundi. Hiervan zijn

heeft op dat moment zes goede klaslokalen met voldoende tafels en stoelen. De gemeenschap gaf toen aan dat de

45.000 bomen ook daadwerkelijk opgekomen en uitgedeeld.
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Onze wervingsacties in 2011
Egmond Marathon
Zondag 9 januari was de jaarlijkse ½ marathon van Egmond. Net zoals in voorgaande jaren heeft ProjectsNow 25-30 lopers bereid gevonden om door middel van sponsoring geld op te halen ten bate van onze
school in Bbakasa, Zambia. Door de slechte weersomstandigheden moest de loop worden afgelast. Al onze
lopers hebben toch hun sponsorgelden binnen kunnen halen door een week later, op een door ProjectsNow
georganiseerde dag, uiteindelijk toch hun kilometers te lopen. De opbrengst was bijna €14.000.
Diner
Personeelsleden van Astellas Europe Bv uit Leiderdorp hebben een diner gehouden waarbij alle opbrengsten
voor ProjectsNow waren. Dit heeft € 5.000 opgebracht (waarvan € 500 in 2011 is overgemaakt).
Boottocht
Op zaterdag 2 juli organiseerden we een boottocht voor ongeveer 50 personen door de Amsterdamse
grachten. De deelnemers aan de boottocht hadden voor een bedrag van 55 euro een prachtige tocht van
drie uur, inclusief barbecue en drank en de entree van een feest. Bovendien droegen ze daarmee € 25 bij aan
ProjectsNow. De tocht kwam tot stand met financiële steun van Amex Optics.

De cijfers
ProjectsNow vindt transparantie naar de donateurs betreffende de financiën erg belangrijk. We willen aan
onze donateurs duidelijk laten zien dat elke euro die we in Nederland hebben opgehaald ook daadwerkelijk
direct en volledig wordt besteed aan het project waarvoor men gedoneerd heeft.

Jaarrekening 2011
De jaarrekening vertoont een positief resultaat van € 3.716,63. De uitgaven in 2011 liepen min of meer in
de pas met de gerealiseerde inkomsten. Net als in voorgaande jaren heeft de halve marathon in Egmond
de meeste inkomsten gegenereerd. Het leeuwendeel van de uitgaven is gegaan naar het schoolproject in
Zambia.
Het jaar 2012 begint financieel gezien met een schone start. Er resteren geen specifieke verplichtingen uit
voorafgaande jaren. De stichtingreserves staan per 1 januari 2012 op € 3.205,-.
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ProjectsNow jaarrekening 2011: Resultaat				
		

Alle bedragen in euros
19 april 2012

Inkomsten
2010
2011
Donaties
4.090,00
2.704,00
½ marathon Egmond
17.932,36
4.029,36
Charity diner Astellas
500,00
2.514,86
Das boot
0,00
2.425,00
Overig
0,00
1.085,00
NCDO
232,50
0,00
Steffan birthday
365,00
0,00
Hans en Kari
420,00
0,00
Verkoop markt
2.610,00
0,00 +
totaal
26.149,86
22.758,22
			
			
Uitgaven
Project Zambia school project
Fairhome: weeskinderen Zimbabwe
Zambia Child Foundation: schoolkeuken
ProjectsGreen: Zambia Child Foundation
Kosten Das Boot
Kosten Egmond
Kosten Egmond 1/2 marathon
Stichting Thuja: Burundi fruitbomen
Stichting MTAA: Kenya AIDS campagne
Overig
Bankkosten

2010
2011
30.392,00
16.320,00
1.200,00
0,00
5.095,64
0,00
2.500,00
1.500,00
0,00
675,47
0,00
306,28
418,52
0,00
5.000,00
0,00
4.895,20
0,00
146,14
0,00
232,79
239,84 +
totaal 49.880,29
19.041,59
			
Rente +/0,00
0,00
			
Resultaat
-23.730,43
3.716,63
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ProjectsNow jaarrekening 2011: Balans				
Alle bedragen in euros
19 april 2012										

Planning 2012
Doelen 2012 (afhankelijk van beschikbare fondsen en prioriteiten):
•

Verdere ondersteuning van de school, opzetten en inrichten van een kliniek met bijbehorende zuster
woning (ProjectsHealth).

Activa
31-12-10
31-12-11
Passiva
31-12-10
31-12-11
						
						
Rekening courant
2.159
3.348
Reserves
-512
3.205
						
Spaarrekening
0
0				
						
			
Nog te betalen		
Nog te ontvangen
0
0
Leningen
0
0
			 Voorschotten
2.500
0
			Crediteuren
0
0
			
Vooruit ontvangen
			giften
171
143
						
Totaal
2.159
3.348		
2.159
3.348
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•

Opzet maken voor verbetering van de watervoorziening in de Nanyanga Ward (ProjectsWater).

•

Verbetering watervoorziening schooltuin.

•

Opzetten van een schoolbibliotheek.

•

Verdere uitbouw van ProjectsGreen.

Begroting 2012:
•

Een inschatting van de begroting is mede afhankelijk van de doelen die op het moment van schrijven nog
verder ingevuld worden, en de mogelijkheden om fondsen te genereren. De verwachting is dat de
inkomsten gelijkwaardig zullen zijn aan die van de voorgaande boekjaren en €20-30.000 zullen bedragen.

Inkomsten:
•

Donateurs, Sponsorloop Egmond, Raiseparty-2 en andere nog niet concrete activiteiten.

13

