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Graag nodigen wij alle BRUG-vrienden uit
voor de BRUG-avond op dinsdag 30
november a.s. om 20.00 uur in het gebouw
van ABN AMRO Verzekeringen te Zwolle.
Op deze avond is Sigrun Spaans onze gast.
Sigrun is een Nederlandse vrouw die een
groot deel van het jaar in Afrika woont en
werkt. In het dorpje Parako in Burkino Faso
heeft zij met financiële steun uit
Nederland een centrum opgezet waar
vrouwen onderwijs en educatie ontvangen.
Bij het centrum is een kinderdagverblijf
gerealiseerd waar kinderen onderwijs
genieten. DE BRUG heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan de totstandkoming
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van dit kinderdagverblijf.
Sigrun zal
uitgebreid verhalen over dit zeer geslaagde
project!
Op de BRUG-avond zullen we beginnen met
de Jaarvergadering waarin de gebruikelijke
onderwerpen zullen worden behandeld.
Elders in dit BRUG-nieuws treft u de
agenda van de Jaarvergadering!
U komt toch ook!
Het Bestuur van DE BRUG

ABN
AMRO
Verzekeringen
is
gevestigd in de IJseltoren te Zwolle.
De IJseltoren ligt aan de A28, afslag
18 (Zwolle Zuid).
Het adres is:
Grote Voort 247,
8041 BL Zwolle.
U kunt parkeren aan de Grote Voort,
aan de overzijde van de weg.
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Graag nodigen wij iedereen uit voor deze avond die wordt gehouden op

Dinsdag 30 november a.s. om 20.00 uur
op de hoogste verdieping van de IJSSELTOREN, het gebouw van ABN AMRO langs de A28 te
Zwolle. Nadrukkelijk vragen wij ook niet - leden die geïnteresseerd zijn in het werk van DE
BRUG - deze avond bij te wonen.
De avond bestaat uit twee gedeelten.
Voor de pauze hebben we de
Na de pauze neemt

jaarvergadering.

Sigrun Spaans ons mee naar Burkina Faso, om precies te zijn naar het

dorpje Parako. Daar is een vrouw- en kindcentrum gerealiseerd waaraan ook DE BRUG heeft
bijgedragen.

Sigrun wordt in Burkina Faso Háparako genoemd, hetgeen ‘vrouw van Parako’ betekent. Dit
geeft aan wat Sigrun voor deze afrikaanse gemeenschap betekent! De Stichting die haar werk
vanuit Nederland ondersteunt, draagt eveneens de toepasselijke naam

Háparako!

Burkina Faso – dat vrij vertaald ‘land van de eerlijke mensen’ betekent - ligt in West Afrika en is een
voormalige Franse kolonie. Het land – dat vroeger Boven Volta heette - is sinds 1960 onafhankelijk. Het
aantal inwoners is vergelijkbaar met ons land maar Burkina Faso is wel ongeveer 7 keer zo groot als
Nederland!
Ofschoon het Burkina Faso één van de armste landen ter wereld is, is er vrijwel geen hongersnood. Dat
komt mede doordat 80% van de bevolking in de landbouw werkzaam is.
De hoofdstad is Ouagadougou.
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Jaarvergadering is als volgt:

1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige jaarvergadering

De notulen worden tijdens de vergadering door de secretaris voorgelezen.

3. Projecten

Zie hiertoe het overzicht in deze nieuwsbrief.

4. Jaarverslag 2009

Het verslag wordt ter vergadering uitgereikt. Wie het overzicht vóór de vergadering wil
ontvangen kan daarvoor contact opnemen met de penningmeester of een mailtje sturen aan
info@de-brug.org.

5. Verslag Kascommissie

De – bestaande uit Gerrit ten Klooster en Wilma Wijnen - doet verslag van haar
bevindingen.

6. Bestuursverkiezing

Volgens rooster zijn de volgende bestuursleden aftredend Jo ter Maat, Jan Fien en Klaas
Los. Zij stellen zich allen herkiesbaar.
Roel Ramaker heeft - om persoonlijke redenen – besloten zijn bestuurs-functie neer te
leggen.
Het bestuur vraagt de vergadering de voorgestelde herbenoemingen goed te keuren.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat andere leden zich kandidaat stellen voor één van de
bestuursfuncties.
Kandidaten kunnen zich tot een half uur vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris
melden.

7. Verkiezing Kascommissie

Vanuit de vergadering moet een nieuw kaskomissie worden gekozen.

8. Wat verder ter tafel komt

Hiermee is het officiële gedeelte van de BRUG-avond afgelopen. Er volgt een korte pauze.

Na de pauze neemt Sigrun Spaans ons mee naar Burkina Faso
De BRUG-avond sluit om ca 10.00 uur!
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In dit BRUG-nieuws treft U weer vele projecten aan. Uiteenlopend van een project in Tamil
Nadu, India waarbij gehandicapten worden getraind een bescheiden inkomen te verdienen tot
een project in Togo voor de bouw van een kas waarin bomen worden geteeld om ontbossing
tegen te gaan. Stuk voor stuk projecten waar DE BRUG achter staat.
Gaat het dan nooit eens mis? Komt het geld wel altijd in goede handen terecht? De
eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat 100% zekerheid niet bestaat! We vragen veel informatie,
vaak ook bij derden, we vragen naar referenties, we maken geen grote bedragen in één keer
over, we vragen om tussentijdse evaluaties, we checken en dubbelchecken en toch............er kan
altijd iets mis gaan. We hebben daarom ook besloten het beleid op dit punt nog verder aan te
scherpen.
Uitgangspunt is dat we uitsluitend projecten financieren bij onze ‘bekende’ partners in
ontwikkelingslanden. Dit zijn projectpartners waarmee al jaren wordt samengewerkt en waarin
we vertrouwen hebben. Met ‘nieuwe’ aanvragers gaan we pas in zee als we meer weten over de
organisatie en we ons – bij voorkeur via anderen – een goed oordeel hebben gevormd.
Onderstaand een beknopt overzicht van de projecten in de afgelopen periode.

Ecologische landbouw Togo
Het gaat hier om een meerjarig project op
het gebied van landbouw, tuinbouw en
veeteelt.
Boeren worden de
getraind
waarbij veel aandacht wordt besteed aan
zaken als herbebossing. Ontbossing en
erosie
vormen
namelijk
een
grote
bedreiging voor het gebied. Er is een kas
gebouwd waarin bomen worden geteeld; er
is waterreservoir gebouwd voor irrigatie in

het droge seizoen. Tenslotte
kleindierenproject gerealiseerd
konijnen, schapen).

is een
(kippen,
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Woningen
DE BRUG onderhoudt al sinds 1999 contact
met ROPHE of voluit de Rural Organisation
for People’s Health and Education,
gevestigd in de Indiase deelstaat Tamil
Nadu. We kennen ROPHE vooral van de
waterputten die in de vele afgelegen
dorpjes zijn gerealiseerd.
Dit keer kwam ROPHE met een aanvraag
voor de bouw van een 10-tal woningen voor
weduwen en hun gezinnen. Het gaat hier om
door ROPHE geselecteerde vrouwen.
DE BRUG besloot de aanvraag te honoreren.

Trainingen ARMDS
DE BRUG steunt een 3-jarig programma van
het ARMDS in Zuidelijk India. Het
programma houdt in dat mensen met een
lichamelijke handicap worden getraind om in
hun eigen levensonderhoud te voorzien. In
landen als India heerst een totaal gebrek
aan sociale voorzieningen. Dit betekent dat
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eindjes aan elkaar te knopen wordt een
gehandicapt – en dus niet productief –
familielid vaak als ‘last’ gezien. Hierdoor
komen gehandicapten veelal ook nog eens in
een sociaal isolement terecht.
In de eerste 2 jaren zijn 150 mensen met
een handicap getraind. Afhankelijk van hun
fysieke mogelijkheden hebben zij een
ambacht geleerd zoals kaarsen maken. Op
verzoek van DE BRUG is een uitgebreide
evaluatie
uitgevoerd.
Daaruit
blijkt
onomstotelijk dat het programma een groot
succes is. Alle leerlingen zijn er inmiddels
in geslaagd een – soms zeer bescheiden –
inkomen te vergaren door het geleerde in
praktijk te brengen! Reden genoeg om het
programma ook voor het 3e jaar te
ondersteunen!

Renovatie huisjes
Al jaren heeft DE BRUG contact met Pater
Puthur in de indiase deelstaat Orissa. Ook
in de afgelopen periode konden we de pater
helpen met het opknappen van 50
eenvoudige huisjes.

Háparako

mensen met een handicap afhankelijk zijn
van de zorgen van hun familie. En aangezien
gezinnen zelf al moeite genoeg hebben de

Via de Nederlandse Stichting Háparako en
de Stichting ‘Kinderen van Koubrie’ – die
inmiddels zijn samengegaan - zijn wij in
contact gekomen met dit project. De
Stichting is actief is in Burkina Faso. Met
steun van deze Stichting, DE BRUG en
andere sponsors is een prachtig vrouw- en
kindcentrum gerealiseerd in Párako, Burkina
Faso.
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Renovatie opvanghuis voor
gehandicapte kinderen
Sinds een aantal jaren heeft DE BRUG
regelmatige contacten met de ‘Education
for Development’ in Ho Chi Minh City,
Vietnam. Eerder droeg DE BRUG bij aan
een project dat beoogt straatkinderen een
opleiding voor een beroep in de horeca te
geven. Dit project was zeer succesvol. Alle
kinderen hebben inmiddels een baan
gevonden en leven niet langer op straat.
Een extra effect van dit project is dat de
gebruikte onderwijsmethode- en – middelen
ook voor volgende groepen kinderen wordt
gebruikt waardoor het uiteindelijk effect
beduidend groter is!
Dit jaar richtte de ‘Education for
Development’ zich tot DE BRUG voor het
opknappen van het wel zeer vervallen
opvanghuis voor gehandicapte kinderen. Het
centrum is een tehuis én opleidingscentrum.
Kinderen worden getraind om – ondanks hun
handicap – in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. Het project is onlangs van start
gegaan en de verwachting is dat het in het
voorjaar van 2011 is afgerond.
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LAMP
Al vele jaren heeft DE BRUG contacten met
Malay Dewanji, de secretaris-generaal van
LAMP; voluit de Liberal Association of
Movement People. LAMP is een grote
ontwikkelingsorganisatie die in vele indiase
deelstaten actief is. Men heeft een geheel
eigen filosofie voor de ontwikkeling van
projecten. Daarbij is de gedachte dat je
mensen ‘in beweging krijgt door gelijktijdig
aan meerdere aspecten van een samenleving
te werken: gezondheidszorg, sanitaire
voorzieningen, voorlichting, educatie aan
vrouwen-groepen, goed onderwijs voor
kinderen, extra aandacht voor zwakkeren
In centraal India leven veel ‘tribals’. Deze
inheemse bevolkingsgroepen zijn veelal
verdreven naar de meest onherbergzame en
onvruchtbare gebieden. In één van de
armste dorpen is samen met de plaatselijke
bevolking een project opgezet.
Als gevolg van jarenlange onlusten door
maoïstische groeperingen is het project een
aantal keren uitgesteld. Onlangs ontvingen
wij het goede nieuws dat de situatie
inmiddels zodanig is genormaliseerd dat het
project nu van start is gegaan!

CBF Keurmerk
Sinds enige jaren mag DE BRUG het CBF-keurmerk ‘Geen Bezwaar’ voeren. Het CBF heeft
echter ook een keurmerk ontwikkeld voor kleine organisaties zoals DE BRUG. De aanvraag voor
dit keurmerk loopt. Omdat wij – om financiële redenen – het ‘oude’ keurmerk niet hebben
verlengd zitten we nu even zonder keurmerk. Dit is echter een tijdelijke situatie. We
verwachten binnen enkele maanden het nieuwe keurmerk te kunnen voeren!
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Jubilarissen vergeten DE
BRUG niet…..

Colofon
BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging
Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd voor
leden en geïnteresseerden. Niet-leden kunnen dit
blad aanvragen bij één van de bestuursleden of
downloaden vanaf de website

BESTUURSLEDEN
Voorzitter:
 Jo ter Maat
Sectetaris:
 Jan Fien
Penningmeester:
 Allard v. d. Meer
Algemeen Adjunct:
 Wim Docter
 Klaas Los
 Roel Ramaker

0529-453580
038-3320020
038-4446483
038-4536613
06-12543367
06-45690513

Postadres: Postbus 103, 8000 AC Zwolle
Internet: www.de-brug.org
Email:
info@de-brug.org

Contributie 2011
We zitten al weer in november; 2011 staat
al weer voor de deur. Een goed moment om
nog eens stil te staan bij de vraag of uw
periodieke bijdrage aan DE BRUG nog
aanpassing behoeft. Maakt u nog geen
gebruik van automatische incasso? Een
mailtje aan info@de-brug.org. volstaat. Op
deze manier kunt u ook kenbaar maken dat
u uw bijdrage wilt aanpassen!

Een drietal collega’s en tevens leden van DE
BRUG vierden het feit zij 40 jaar bij dezelfde
werkgever in dienst waren. De werkgever stelde
een bepaald bedrag beschikbaar voor de
festiviteiten. De jubilarissen hielden het sober
en wisten 1.000 euro over te houden van het
beschikbaar gestelde bedrag! Aan de werkgever
werd gevraagd dit bedrag te schenken aan DE
BRUG, en uiteraard is DE BRUG zeer verguld
met deze geste!
Wellicht brengt het ook anderen op een idee!

AAV blijft trouwe sponsor van
DE BRUG
Zoals bekend is DE BRUG aan het eind van
de 70-er jaren opgericht door medewerkers van het verzekeringsbedrijf van de
toenmalige AMRO Bank. Zoals bekend is er
met de bank en het verzekeringsbedrijf in
de loop der jaren van alles gebeurd; DE
BRUG is echter gebleven. Nog altijd is het
huidige ABN AMRO Verzekeringsbedrijf de
thuisbasis van DE BRUG en nog altijd zijn
veel medewerkers van het bedrijf lid van
DE BRUG. Belangrijk is ook dat ook het
huidige bedrijf DE BRUG een warm hart
toedraagt. We mogen – bijvoorbeeld voor
de komende BRUG-avond – gebruik maken
van de faciliteiten van het bedrijf!
Daarnaast konden wij ook dit jaar weer
rekenen op een financiële bijdrage van 500
euro!
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DE BRUG: Doelstelling en achtergronden……
De Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG is
statutair opgericht op 22 mei 1978, maar dat was
niet het begin. DE BRUG vindt haar oorsprong in de
jaren '75 en '76 bij een afdeling van de AMRO Bank
te Zwolle. Uit gesprekken die medewerkers destijds
onderling voerden, kwam duidelijk naar voren, dat
vrijwel iedereen wel doordrongen is van de noodzaak
van ontwikkelingshulp. Tegelijkertijd bestaan er
echter bij menigeen grote bezwaren tegen de manier
waarop dit gebeurt. Immers, dikwijls zijn het grote
organisaties die enorme hoeveelheden geld
inzamelen en een eigen bijdrage lijkt dan in het niets
te verdwijnen. Bovendien bestaat er geen enkele
invloed op de besteding van de gelden. Maar al te
vaak verschijnen er negatieve berichten in de pers
over zendingen hulpgoederen die nooit aankomen,
voedsel dat op de kade ligt te bederven, het geringe
deel dat na aftrek van alle kosten uiteindelijk ter
bestemde plekke aankomt en het feit dat niet al te
betrouwbare hooggeplaatste personen in de
ontwikkelingslanden zich verrijken ten kosten van de
aan het land geschonken hulp. Kortom: mensen
willen weten waaraan ze geven en wensen zekerheid
dat hun geld goed wordt besteed.
Een aantal
collega's besloot maandelijks een bepaald bedrag
bij elkaar te leggen en te proberen daarvoor een
besteding in de vorm van een concreet project in een
ontwikkelingsland te vinden. We vonden al gauw een
vereniging die ons aan projecten kon helpen en we
konden dus aan de slag. Het bleek te werken.
Sterker nog: men raakte steeds enthousiaster en
gemotiveerder. Anderen sloten zich spontaan bij de
groep aan. Door deze aanwas van nieuwe leden,
werd besloten een eigen vereniging op te richten. De
verenigingsvorm werd verkozen boven een stichting,
omdat bij een vereniging de inspraak en daardoor de
betrokkenheid beter gegarandeerd is.

concreet te omschrijven projecten in ontwikkelingslanden ten behoeve van de allerarmsten met de
bedoeling deze mensen een beter bestaan te
verschaffen en te doen behouden."

Bij DE BRUG staat een tweetal thema's centraal en
dat zijn:

projecthulp

voorlichting en bewustwording

De gedachte hierbij is dat de afstand tussen gever
en ontvanger zo klein mogelijk moet zijn. Ieder lid
weet dan naar wie de hulp naar toe gaat en zal zich
zoveel mogelijk betrokken of verbonden voelen met
die ander. Als de barrières tussen de mensen
onderling afnemen, ligt de weg naar een betere
samenleving open.
Hoewel DE BRUG nog steeds werkt vanuit het
gebouw van ABN AMRO Verzekeringen aan de Prins
Bernhardstraat in Zwolle zijn de leden al lang niet
meer alleen afkomstig vanuit de Bank. Vele anderen
(familieleden en vrienden) hebben zich inmiddels
als lid
aangemeld.

Het eerste thema is ontleend aan artikel 2 van de
statuten, dat luidt als volgt:

"De vereniging heeft ten doel het verlenen van
financiële bijstand aan personen en/of instellingen,
die deze bijstand op sociale, medische of andere
charitatieve gronden behoeven."
In het huishoudelijk reglement is nader uitgewerkt
aan wie de financiële bijstand ten goede moet
komen, namelijk aan:

In artikel 2 van de statuten is ook aangegeven hoe
de vereniging dit doel tracht te bereiken, namelijk
door:

a: "Het geven van financiële bijdragen."
b: "Het samenwerken met daarvoor in aanmerking
komende personen, instellingen en/of instanties."
c: "Alle andere wettige middelen."

Nu bestaan er al diverse organisaties op het gebied
van ontwikkelingshulp; waaraan ontleent dan een
vereniging als DE BRUG haar bestaansrecht? Het
antwoord ligt in de manier waarop de vereniging te
werk gaat. De hulp verdwijnt niet in een grote pot
en vandaar uit naar onbekende plaatsen en personen, maar is daarentegen altijd bestemd voor een
specifiek projekt dat uitgevoerd wordt door mensen
die bekend zijn bij DE BRUG en haar leden. Met
deze mensen heeft DE BRUG rechtstreeks contact.
Zo wordt de hulpverlening uit de sfeer van de
anonimiteit gehaald en is het voor alle leden
duidelijk waarmee zij bezig zijn.
Het tweede thema heeft te maken
met
de
opvatting dat ontwikkelingshulp
niet
alleen
bestaat uit het geven van geld, maar
dat er
daarnaast nog meer moet gebeuren. Hoe meer een
ieder
zich
bewustwordt
van
de
hele
ontwikkelingsproblematiek, des te eerder zal een
echte oplossing mogelijk zijn. Het huishoudelijk
reglement zegt hierover: "De vereniging streeft

naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van haar
leden met betrekking tot de te financieren en
gefinancierde projecten in het bijzonder, alsmede de
problemen in de Derde Wereld in het algemeen."

