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

Jaarverslag 
ProjectsNow 2013



Inhoudsopgave

 

Inleiding 3

Algemene informatie ProjectsNow 4

Onze projecten in 2013 7

Onze wervingsacties in 2013 10

Jaarrekening 11

Planning 2014  13 

2



 

Inleiding

Dit is het vierde jaarverslag van de stichting ProjectsNow. Dit jaarverslag biedt inzicht 

in de projecten, wervingsacties en financiën van de stichting ProjectsNow over 2013. 

De stichting ProjectsNow is een privaat initiatief voor ontwikkelingssamenwerking 

met als primaire doelstelling: het (doen) ontwikkelen van educatieve en gezondheids-

bevorderende projecten in de ruimste zin van het woord. ProjectsNow is tot nu toe 

voornamelijk betrokken bij een project in Zambia. ProjectsNow is afhankelijk van 

donaties van particulieren en het bedrijfsleven. Met behulp van dit jaarverslag willen 

we de donateurs een goed inzicht geven in wat ProjectsNow heeft gedaan in de 

besteding van de donaties.
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Algemene informatie ProjectsNow

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

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 ProjectsNow is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat uit gepassioneerde   
 onbetaalde vrijwilligers
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Samenstelling bestuur en wijzigingen in 2012*

Bestuursleden

Voorzitter:  Wim Wilpshaar, Amsterdam (2008)

Penningmeester:  Lester du Perron, Zaandijk (2010)* 

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: Nils Stol, Egmond a/d Hoef (2008)

Lid: Andy Anderson, Lusaka, Zambia (2011) 

Zittingsduur van de bestuursleden is 5 jaar (oprichting stichting 4 juni 2008) en een bestuurslid kan 1 keer 

herbenoemd worden. 

Relevante nevenfuncties: geen 

* Lester du Perron heeft Nils Stoll opgevolgd als penningmeester in 2012, Katrien Baarendse is sinds 2010 

opvolger van Peter Huesken als secretaris en Andy Anderson is sinds 2011 lid: deze wijzigingen zijn nog niet 

doorgevoerd in de statuten.

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. 



Bbakasa en Namoomba, Zambia
 

Achtergrond

Zambia, gelegen in het zuiden van Afrika tussen Congo, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe en Angola is 

een van de armste landen in de wereld. De gemiddelde levensverwachting behoort tot de laagste in de 

wereld. ProjectsNow ondersteunt sinds 2008 een bijzonder arme gemeenschap (Nanyanga Ward) in 

het zuiden van Zambia, gelegen aan de grootste rivier van zuidelijk Afrika: de Zambezi. De aanleg van 

de Kariba-dam in de Zambezi en het stuwmeer veranderde het leven van de bewoners van de Nanyanga 

Ward na 1960 aanzienlijk. In de Nanyanga Ward zijn Bbakasa en Namoomba de belangrijkste dorpjes. 

De gebruikelijke landbouwmethodes die gebruik maakten van de seizoensoverstromingen van de Zam-

bezi moesten aangepast worden en leidden tot verminderde oogsten. De onafhankelijkheidsoorlog in het 

buurland Zimbabwe (aan de andere zijde van de Zambezi) in de jaren ‘80 had een desastreus effect op 

de grensgebieden. Sinds die tijd is het niet veel beter geworden en de Nanyanga Ward is een van de vele 

landelijke gebieden die door de zwakke en corrupte overheid genegeerd werd. Zij redden zich hier zo goed 

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

waren tot 2008 maar vier lokalen voor 320 leerlingen en een deel van de lessen vond plaats in de open-

lucht onder een grote boom. 

Er waren niet genoeg leraren wat ook kwam doordat er onvoldoende en erg slechte huisvesting was voor 

de leraren. Verder waren er veel te weinig tafels en stoelen en er was nauwelijks lesmateriaal. Scholing is 

een manier om te zorgen dat kinderen en jongeren verder komen. De andere grote problemen betreffen de 

beschikbaarheid van een basale gezondheidszorg, gebrek aan water (ondanks de nabijheid van de grootste 

rivier van zuidelijk Afrika) en werk.  
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De situatie ter plekke

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

en huisvesting voor de leraren. De overheid stelt de leraren aan, betaalt hen en zorgt voor lesmateriaal (hoewel dat erg 

beperkt is). Er is leerplicht voor kinderen tussen 7 en 15 jaar. Het is de bedoeling dat ieder kind tot Grade 9 naar school 

gaat. Maar de praktijk is anders. Door ze ‘s ochtends pap te eten te geven trekken de school de kinderen (en hun ouders) 

over de streep om naar school te komen. In dit gebied is ondervoeding de norm. 

In 2008 is er in Namoomba een kliniek gebouwd die helaas niet door de regionale gezondheidsautoriteiten erkend is als 

kliniek. De Zambezi wordt gebruikt door de bewoners van Namoomba als watervoorziening maar niet voor de irrigatie 

van hun landbouwgronden die op 2-5 km van de rivier liggen. In Bbakasa en de andere dorpjes zijn waterpompen maar 

die kunnen door de beperkte capaciteit niet gebruikt worden voor irrigatie: ook de kwaliteit van dit grondwater is niet 

optimaal. Er heerst een grote werklosheid met name onder schoolverlaters en men ziet vele jongeren die zich te buiten 

gaan aan het zelfgebrouwde bier.

Aanwezig in Zambia

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

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

Onze projecten in 2013

ProjectsNow ondersteunt diverse projecten met donaties. De activiteiten die in 2013 door ProjectsNow zelf zijn 

ondernomen betroffen:

• het uitbreiden van een dubbele stafwoning met extra slaapkamers voor medewerkers van de Musokwe Health 

  Clinic (ProjectsHealth) in Namoomba,

• het installeren van een windmolen en de bouw van een waterreservoir,

• donatie van vijf rookvrije ovens,

• ondersteunen van de Nanyanga Ward Development Committee,

• ondersteuning van de Bbakasa Community School, onder meer door boeken en een zonnepaneel te geven,

• het opzetten van een (fruit)bomenkwekerij (ProjectsGreen).

ProjectsHealth 

In Namoomba (het dorpje dat aan de de Zambezi ligt) staat sinds 2008 een gebouw dat bedoeld was als gezondheids-

post. De Musokwe Health Clinic voldeed echter niet aan de vereisten van de Zambiaanse Ministerie van Volksgezondheid. 

Bovendien was er geen goede huisvesting beschikbaar voor een gediplomeerde verpleger. ProjectsNow heeft samen met 

alle betrokken partijen een plan gemaakt om een volledige gezondheidspost te realiseren. In 2011 is de kliniek aanzienlijk 

opgeknapt en kreeg deze een watervoorziening. In 2012 hebben we de stafwoning voor twee medewerkers gerealiseerd. 

In 2013 begon de verpleger, die ook bevoegd is om bevallingen te doen, met zijn werkzaamheden. De kliniek wordt nu 

goed gebruikt en er is basale gezondheidszorg beschikbaar voor de mensen in Namoomba, Bbakasa en omliggende 

dorpen (ongeveer 4.500 mensen). Om te zorgen dat de verpleger kon komen met zijn gezin, moesten de stafwoningen 

uitgebreid worden met extra slaapkamers. In 2014 zal een tweede verpleger aangesteld worden.
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Bbakasa Community School

De school doet het goed. De gebouwen zien er netjes uit, de schoolresultaten zijn goed en er zijn voldoende 

leraren. De ruimte rond de school wordt elk jaar een beetje groener. De windmolen die in 2013 is geplaatst zal 

er samen met het grote waterreservoir voor zorgen dat er het hele jaar voldoende water is voor de leerlingen en 

voor irrigatie van de buitenruimte om de school. Hier komt een schooltuin komt en zijn vele (fruit)bomen geplant. 

Door een verandering van het beleid is er geen Grade 8-9 meer in Bbakasa. Er zijn mogelijkheden om dit terug te 

krijgen maar dat zal een aanmerkelijke investering vergen in lokalen, leraren, lerarenwoningen en kostschoolfaci-

liteiten. Het aantal leerlingen van de school is ongeveer 450. Het hoofd van de school was erg tevreden met de 

resultaten van het Grade 7 examen (3de in het district). Wij zien daar echter nog duidelijk ruimte voor verbetering: 

19 van de 35 leerlingen haalden het examen in 2013. ProjectsNow gaat in het komende jaar samen met de leraren 

proberen om tot een aanzienlijke verbetering te komen.

Er zijn 11 leraren die voor een groot deel gehuisvest zijn in goede woningen. Toch is er nog steeds een tekort van 

drie woningen. In 2014 hoopt ProjectsNow woonruimte voor twee leraren te realiseren. Het huisvestingsprobleem 

is dan bijna verholpen. 

Zowel in Bbakasa als Namoomba hebben een  kleuterschool. De kleuterschool in Namoomba heeft een erg 

slechte behuizing.  

De school heeft een zonnepaneel gekregen waardoor nu in de avonduren de bibliotheek gebruikt kan worden. 

Nanyanga Ward Development Committee

In 2011 is de Nanyanga Ward Development Foundation (NWDF) opgericht. De officiële registratie is nu bijna 

volledig. De NWDF bestaat uit tien personen, die een afvaardiging vormen van alle inwoners van Bbakasa en 

Namoomba. Daardoor hebben we naast onze contacten met architect Andy Anderson ook direct contact met de 

lokale bevolking. Het is de bedoeling om in de toekomst intensiever contact te hebben met de NWDF. Dit is ook 

noodzakelijk voor subsidieverstrekkers zoals Wilde Ganzen om in aanmerking te komen voor donaties. 

ProjectsGreen 

ProjectsNow heeft samen met de Zambia Child Foundation (ZCF) in 2010 een (fruit)bomenkwekerij opgezet in 

Monze. Hiertoe zijn we geïnspireerd door het fruitbomenproject van Stichting Thuja in Burundi dat we in 2010 ook 

financieel ondersteund hebben. De samenwerking met ZCF is gestopt en in 2013 heeft ProjectsNow in Namoomba 

een eigen kwekerij opgezet (Lucy’s Garden). Wij hopen volgend jaar de resultaten van Lucy’s Garden te laten zien.
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Website

ProjectsNow heeft een geheel vernieuwde website gebouwd (www.projectsnow.nl). Tevens hebben we drie 

nieuwsbrieven uitgebracht om onze trouwe donateurs en supporters op de hoogte te houden.

Rookvrije ovens

We hebben via de NWDF vijf rookvrije oventjes verdeeld. Deze door Philips ontworpen ovens zijn zeer 

efficiënt en kunnen met allerhande biobrandstoffen worden gevoed. Door de efficiënte verbranding 

wordt brandstof bespaard, kost het koken van maaltijden minder tijd (heter vuur), worden de luchtwegen 

minder aangetast(rookvrij) en omdat er minder open vuren zijn is er ook minder kans op brandwonden. 

De oventjes zijn een groot succes en 13 huishoudens hebben aangegeven dat ze een oven willen hebben. 

Zij zullen daarvoor 80 USD per oven betalen (75% van de kostprijs: ProjectsNow legt 25% bij).



Onze wervingsacties in 2013

Egmond Marathon
Op zondag 13 januari 2013 vond opnieuw de Egmond ½ en ¼ marathon plaats en net als in voorgaande 
jaren deed ProjectsNow weer mee. 19 lopers liepen de 21 en 10 kilometer en haalden via sponsoring 
geld op. De opbrengst van de loop bedroeg 9.000 euro. Wilde Ganzen heeft dit bedrag met 0,55 euro per 
ingebrachte euro verhoogd. Hiermee hebben we de windmolen en het waterreservoir in Bbakasa gebouwd. 

De lopers werden voor en na de loop gastvrij ontvangen bij ProjectsNow-lid Nils Stoll in Egmond aan den 
Hoef, waar de faciliteiten voor omkleden, douchen en de beschikbaar gestelde fietsen optimaal geregeld 
waren. Lopers en aanhang werden verwend met lekkere winterkost om weer op krachten te komen. 

Verjaardag Hank en Erik
In 2013 vierden ProjectsNow-lid Hank en trouwe deelnemer aan Egmond Erik hun 50ste verjaardag. In 
plaats van cadeaus vroegen zij de genodigden een bijdrage te geven aan ProjectsNow. Dit leverde zo’n 
1.500 euro op. Met onder meer dit bedrag zijn de stafwoningen van het verplegend personeel van de 
kliniek uitgebreid met twee slaapkamers. 

Astellas Mexican Fiesta
Farmaceutisch bedrijf Astellas is de werkgever van Wim, een van de ProjectsNow-leden. Net als vorig jaar 
organiseerden een aantal Astellas-collega’s een etentje voor alle andere Astellas-medewerkers. Het thema 
was dit jaar de Mexican Fiesta. De opbrengsten daarvan gingen naar ProjectsNow. Met de Egmond-run 
meegerekend, waaraan ook een aantal Astellas-medewerkers deelnamen, heeft Astellas in 2012 in totaal 
zo’n € 7.500,00 gedoneerd aan ProjectsNow. 

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 2013

De jaarrekening vertoont een positief resultaat van € 3.467,-.  Net als in voorgaande jaren heeft de halve 
marathon in Egmond de meeste inkomsten gegenereerd. Daarnaast is een samenwerking met Wilde 
Ganzen tot stand gebracht en hebben zij voor ongeveer 1/3 bijgedragen aan de uitgaven van ons grootste 
project de windmolen en een waterreservoir in Bbakasa. Het overschot aan inkomsten in 2013 is gebruikt 
om resterende kosten voor het project ‘ProjectsHealth Zusterwoning’ in 2012 te dekken. De stichting-
reserves per 31 december 2013 komen uit op € 1.447,- negatief. De verwachting is dat het bedrag aan 
reserves in 2014 weer positief zal worden.

10



ProjectsNow jaarrekening 2013: Resultaat 
   
   
ProjectsNow jaarrekening 2012    
Alle bedragen in euros
14 juni 2014    
    
Resultaat      
 
Inkomsten 2012  2013 
Reguliere donaties 3.101,50  2.541,00 
½ marathon Egmond 10.387,56  8.146,36 
Charity diner Astellas 5.100,00  0,00 
Verjaardag Hank-Erik 0,00  1.300,00 
Zonnepanelen   50,00 
    
Koninginnedag CD 190,00  0,00 
Rondje Nederland 702,50  0,00 
Donaties via website 0,00  803,44 
Bijzondere donaties (> € 250) 3.100,00  5.666,41 
Overig 102,85  0,00 +
totaal  22.684,41  18.507,21 
      
Uitgaven 2012  2013 
Bbakasa basic school 905,00   
ProjectsHealth Zusterwoning 29.178,60   
Kosten Egmond 250,00   
Waterraport Dr Chongo 200,00   
Teachershouse   1.505,00 
Winmill via Wilde Ganzen   6.000,00 
Clinic staff bedrooms   4.805,00 
Oventjes   425,80 
Zonnepanelen   805,00 
Clean energy pty maseru    0,00 
Fruittree nurserey   1.105,00 
Website   100,00 
Overig 249,08  205,40 
Bankkosten 198,18  179,85 +
Totaal 30.980,86  15.131,05 
    
Rente +/- 177,54  181,55 
    
Resultaat  -8.118,91  3.557,71 

Banksaldo per 31/12/2013: € 1.002,80

11



  

ProjectsNow jaarrekening 2013 
1 april 2014   
     
      
      
Activa 31-12-12 31-12-13  Passiva 31-12-12 31-12-13
      
      
Rekening courant 856 912  Reserves -4.914 -1.356  
    
Spaarrekening 91 91    
      
    Nog te betalen  
Nog te ontvangen 89 91  Leningen 5.950 2.450
    Voorschotten 0 0
    Crediteuren 0 0
    Vooruit ontvangen giften 0 0
      
Totaal 1.036 1.094   1.036 1.094

     

Check 
Banksaldi eind 2012 947,09   
Bijgeschreven 2013 19.686,76   
Afgeschreven 2013 19.425,65   
    
Verwacht saldi 2012 1.208,20   
Banksaldi eind 2013 1.002,80   
Verschil -205,40   
    
Specificatie leningen                                    Terugbetaald Resteert 
M. Jongeneel 750,00 750,00  0,00 
N. Stoll 1.500,00 1.000,00  500,00 
G. Vorstenbosch 750,00 750,00  0,00 
W. Wilpshaar 2.000,00 2.000,00  0,00 
S. Rygaard 950,00   950,00 
Nieuwe lening W. Wilpshaar  1.000,00 
 5.950,00 4.500,00  2.450,00 
    
Specificatie nog te ontvangen    
Rente 2013 90,77   
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Alle fotografie in dit jaarverslag: Noelle van den Boom



Planning 2014 

Doelen 2014 (afhankelijk van beschikbare fondsen en prioriteiten): 
• verdere ondersteuning van de school (extra woonruimte leraren en verbeteren kwaliteit onderwijs), 
• ondersteuning training en private initiatieven om meer inkomen te genereren,
• verdere uitbouw van ProjectsGreen.

Begroting 2014:
• is mede afhankelijk van de doelen die op dit moment nog verder ingevuld worden. De verwachting is 
   dat de inkomsten gelijkwaardig zullen zijn aan die van de voorgaande boekjaren en €15-25.000 zullen bedragen.

Inkomsten: 
• Donateurs, Sponsorloop Egmond, verkoop foto’s Zambiareis 2013, bijdrage van Wilde Ganzen en 
   andere, nog niet concrete activiteiten.   
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