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Allereerst wil – namens alle
bestuursleden – alle BRUG-vrienden een
heel gezond en gelukkig Nieuwjaar

januari 2013

hoopt men de zeer hoge kindersterfte
bij geboortes terug te dringen.

toewensen. En laten we hopen dat het

Peter van der Laar was – als senior

ook een goed jaar wordt voor DE BRUG

expert voor het Programma Uitzending

en voor alle mensen waarvoor DE BRUG

Managers – nauw betrokken bij de

zich inzet.

totstandkoming van dit project. Hij

Om maar meteen met de deur in huis te
vallen: op donderdag 24 januari a.s. om
19.30 uur te Zwolle houden we onze
jaarlijkse BRUG-avond.
Tijdens het eerste gedeelte van de
avond worden de vaste agendapunten
van de jaarvergadering behandeld. Na
de pauze neemt de heer Peter van der

bezocht vele landen om zijn kennis te
delen

met

bedrijven

en

andere

instellingen.
Het belooft een zeer interessante
avond te worden. Neem gerust iemand
mee. Het is niet nodig dat men lid is van
DE BRUG. In dit blad tref je meer
informatie over deze BRUG-avond!

Laar ons mee naar het noorden van

Verder tref je in deze Nieuwsbrief

Bangladesh. Hij zal ons informeren over

weer

een project dat DE BRUG steunt in de

vereniging met natuurlijk interessant

noordelijke stad Rangpur. In de armste

projectnieuws.

wijken van deze grote stad leidt de

wellicht ontmoeten we je op de BRUG-

partnerorganisatie van DE BRUG -

avond!

MANUSER JONNO UNNAYOUN
SHANGSTHA (MJUS) - vrouwen op tot
‘traditional birth assistant’. Daarmee

tal

van

weetjes
Veel

over

onze

leesplezier

en

Jo ter Maat, Voorzitter
ABN AMRO Verzekeringen is gevestigd in
de IJseltoren te Zwolle. De IJseltoren
ligt aan de A28, afslag 18 (Zwolle Zuid).
Het

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

adres

bankrekening:
website:
e-mail:

is:

Grote

Voort

247.

ABN AMRO Zwolle nr. 42.63.39.150
WWW.DE-BRUG.ORG
info@de-brug.org

Ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer V059267

2

- Nieuwsbrief

DE BRUG

januari 2013

1. Opening

keuren.

2. Notulen vorige jaarvergadering

mogelijkheid dat andere leden zich

De notulen worden door de secretaris
voorgelezen.

De accountant heeft het Jaarverslag
2011 goedgekeurd. De penningmeester
zal het verder toelichten.

uur

vóór

aanvang

van

de

vergadering moet een nieuw lid worden
gekozen.

10. Wat verder ter tafel komt

De Kascommissie – bestaande uit Wim
Beekhuis en Bart ter Maat - doet
verslag van haar bevindingen.

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

7. Bestuursverkiezing

Na de pauze neemt de heer Peter

Volgens rooster zijn Jo ter Maat, Jan
Fien en Klaas Los aftredend. Jo ter
Jan

Aftredend is Wim Beekhuis. Vanuit de

9. Nieuw Beleidsplan

6. Verslag Kascommissie

Fien

Klaas

stellen
Los

is

zich
niet

herkiesbaar. Het bestuur draagt Tiem
van Dalfsen voor om in de ontstane
vacature te voorzien.
Het bestuur vraagt de vergadering de
voorgestelde

bestuursfuncties. Je kunt dit tot een

8. Verkiezing Kascommissie

5. Jaarverslag 2011

herkiesbaar.

de

vergadering aangeven bij de secretaris.

4. Projecten

en

bestaat

kandidaat stellen voor één van de
half

3. Mededelingen

Maat

Uiteraard

benoemingen
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The Netherlands

goed

van

der

Laar

ons

mee

naar

Bangladesh om ons te informeren
over een project in Rangpur waar
vrouwen

worden

opgeleid

tot

‘Traditional Birth Assistant’ .
De BRUG-avond sluit om uiterlijk

te

22.00 uur!
bankrekening:
website:
e-mail:
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(Projectcorrespondent: Jo ter Maat)

Alweer zo’n geweldig BRUG-project waar je ‘warm’ van wordt! En dat aantoont dat met
zeer geringe projectkosten zeer veel bereikt kan worden. Tijdens de BRUG-avond op
24 januari a.s. zal Peter van der Laar nader ingaan op dit project!
ziekenhuizen, zorg door verloskundigen

MJUS
Verantwoordelijk voor het project is de
Manuser Janno Unna Youn Shangshta:
MJUS dat vrij vertaald: ‘Werken voor
de armen” betekent. Deze organisatie is
werkzaam in Rangpur in het uiterste
noorden van Bangladesh. Dit project is
bij DE BRUG ingediend door Peter van
der

Laar.

Het

project

moet

een

structurele bijdrage leveren aan het
verbeteren van de overlevingskansen

in gespecialiseerde klinieken, zorg door
verloskundigen in thuissituaties tot de
meer traditionele zorg door slecht of
ongeschoolde vrouwen thuis. Het zal
duidelijk zijn dat vooral de armste
vrouwen hun toevlucht zoeken tot de
laatste
echter

mogelijkheid.
dat

assistants’

deze
over

Probleem

‘traditional

is

birth

onvoldoende

deskundigheid beschikken en daarmee

van kinderen tijdens de bevalling.

ook onkundig zijn met alle risico’s en

Wat beoogt het project?

De kindersterfte onder deze categorie

Medische hulp bij zwangerschap en
bevalling kan variëren van zorg in
Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

gevolgen van dien.

is vele malen hoger dan onder vrouwen
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ziekenhuizen zorg, door verloskundigen
tot zorg door Vorig jaar heeft DE
BRUG een plan van MJUS gesteund om
20 vrouwen op te leiden tot ‘traditional
birth assistant’, een soort ‘amateur
diverse

DE BRUG heeft – mede op advies van

bijeenkomsten zijn de vrouwen getraind

Peter van der Laar – besloten ook dit

door specialisten en verloskundigen.

nieuwe plan te sponsoren.

verloskundige’.

Tijdens

Daarbij wordt veel aandacht besteed
aan aspecten als hygiëne en hoe om te
gaan met complicaties. Het is van groot
belang

dat

onderkennen

de

vrouwen

wanneer

tijdig

specialistische

hulp moet worden ingeschakeld.
De eerste groep vrouwen heeft de
opleiding met succes voltooid. Nadat de
training uitvoerig is geëvalueerd is de
conclusie getrokken dat een nieuwe
training

voor

een

volgende

groep

Evenals het jaar daarvoor werd in de
r.k. kerk te Ommen na één van de
vieringen in de aanloop naar Kerstmis
een

deurcollecte

gehouden.

De

opbrengst – € 300,11 – komt geheel ten
goede

aan

het

vrouwenproject

in

Bangladesh

vrouwen meer uitgebreid moet zijn en
meer diepgang moet hebben. Het aantal
lesavonden moet daardoor ook worden
uitgebreid. MJUS heeft daarop de
plannen voor een volgende groep van 20
vrouwen aangepast.
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(projectcorrespondent: Allard van der Meer)

DE BRUG werkt al vele jaren samen met ROPHE, voluit Rural Organization for Peoples
Health and Education. De aanleg van waterpompen en de bouw van huisjes zijn met
mede door DE BRUG mogelijk geworden.
Het doel van het nieuwste project is

DE BRUG ondersteunt dit project in de

het

vorm

ontwikkelen

van

economische

van

een

bijdrage

onafhankelijkheid en een inkomen voor

trainingen

achtergestelde

benodigde materialen.

meisjes.

Dit

zijn

inclusief

voor

de

de

hiervoor

meisjes uit de seksindustrie, wezen,
kindarbeiders

en

dochters

van

verstoten moeders. Het doel is om deze
meisjes een veilig, gezond en ethisch
verantwoorde toekomst te bezorgen. Er
zijn 25 meisjes geselecteerd die een
naai-

en

borduuropleiding

krijgen.

ROPHE beschikt al over naaimachines.
Daarnaast

krijgen

de

meisjes

een

training om ze meer zelfvertrouwen te
geven. Na afronding van de opleiding
worden de meisjes begeleid naar een
werkplek. De training duurt een jaar en
wordt afgesloten met een examen. Men
kan daarna zelf een bedrijfje beginnen
of bij een bestaand bedrijf in dienst
treden. In beide gevallen wordt men

Kijk dan eens of je je periodieke
bijdrage eens moet aanpassen. Van tijd
tot tijd is het niet verkeerd om ook je
bijdrage aan DE BRUG te ‘indexeren’
omdat DE BRUG natuurlijk ook kampt
met stijgende uitgaven. Er zijn mensen
die nog bedragen als € 2,27 of € 4,54
of € 6,81 overboeken. Dat stamt nog uit
het ‘guldenstijdperk’ en stond destijds
voor f 5,- ; f 10,-; f 15,-. Dan weet je
dus dat je bijdrage wellicht een beetje
onderhoud behoeft!

daarbij geholpen.
.
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Zoals bekend is DE BRUG aan het eind van de 70-er jaren opgericht door medewerkers
van het verzekeringsbedrijf van de toenmalige AMRO Bank. Met het verzekeringsbedrijf en de bank is in de loop der jaren van alles gebeurd; DE BRUG is echter
gebleven.
Nog altijd is het huidige ABN AMRO

niet bedriegen wordt de tocht dit jaar

Verzekeringsbedrijf, dat tegenwoordig

echt verreden! We zijn benieuwd en

deel uitmaakt van de Delta Lloyd Groep,

blijven het aandachtig volgen!

de thuisbasis van DE BRUG en nog
altijd zijn veel medewerkers van het
bedrijf lid van DE BRUG. De Directie
van het bedrijf heeft vorig jaar nog
haar sympathie voor DE BRUG
uitgesproken.
Een aantal binnen het bedrijf werkzame
leden van DE BRUG heeft nu het plan
opgevat een fietstocht te organiseren
voor DE BRUG. Daarbij kunnen mensen
de deelnemende (race-)fietsers
sponsoren voor een bedrag per km.
De plannen zijn nog in prille staat van
voorbereiding maar als de voortekenen
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DE BRUG is natuurlijk maar een hele kleine speler binnen het wereldje van
ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent

echter niet dat we zomaar ‘wat

aanrommelen’. Naar onze leden en donateurs zijn we verplicht alles in het werk te
stellen om te komen tot de juiste selectie van projecten en controle op de uitvoering.
Hoe we dat doen hebben we beschreven in een beleidsplan dat dit jaar weer geheel
vernieuwd is en de periode 2012-2015 bestrijkt!
Eén van de kernpunten van het nieuwe

vele

beleidsplan
voorheen

is
willen

dat

we

jaren

contacten

onderhoudt

meer

dan

bezoeken. Het gaat om de Animators

samenwerken

met

for Rural Multi-purpose Development

vaste partners in ontwikkelingslanden.

Society

(ARMDS)

en

Rural

Daardoor krijgen we een betere grip

Organization for People’s Health and

op en meer inzicht in de projecten.

Education (ROPHE) beide in Zuid-

Daarbij streven we er ook naar dat

India.

onze partners met enige regelmaat
bezocht worden. Het liefst natuurlijk
door een bestuurslid van DE BRUG
maar dat is – mede uit kostenoogpunt lang niet altijd mogelijk. In dat geval
bekijken we of anderen – namens DE
BRUG – projecten bezoeken daarover
aan ons rapporteren.
Om onze goede voornemens in het
nieuwe jaar maar meteen om te zetten

We

zijn

benieuwd

met

welke

in daden: In februari van het nieuwe

ervaringen zij terug komen!

jaar zal onze voorzitter Jo ter Maat

Tijdens de BRUG-avond op 24 januari

samen met zijn vrouw Riet een tweetal
partners in India waarmee DE BRUG al
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bankrekening:
website:
e-mail:

ABN AMRO Zwolle nr. 42.63.39.150
WWW.DE-BRUG.ORG
info@de-brug.org

Ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer V059267

8

DE BRUG

- Nieuwsbrief

januari 2013

(Projectcorrespondent: Jo ter Maat)

In de vorige nieuwsbrief stond een uitgebreid en enthousiast verhaal over het opleiden van
MBO-studenten in Rwanda. Tijdens de in december 2011 gehouden BRUGavond hebben
Hans van Halteren en Johan Mulder, die beide nauw bij het project betrokken zijn, hier
uitvoerig over verteld.
Helaas zijn we nog niet veel verder met

studenten en bij gebleken succes aan

het project. Het plan was dat Hans van

andere MBO-scholen die op die manier

Halteren – die een methode heeft

ook met de methode aan de slag konden

ontwikkeld om Afrikaanse studenten

gaan.

meer ondernemersvaardigheden aan te
leren – naar Rwanda zou afreizen om de
methode te trainen bij docenten van de
MBO-scholen.

Vervolgens

zouden

docenten dit moeten overdragen aan

De (Afrikaanse) praktijk blijkt hier
weerbarstiger dan de theorie. Wat is
er namelijk aan de hand?. Het bestuur,
dat destijds zo enthousiast was voor de
plannen is inmiddels vervangen door een
nieuw bestuur. En dat nieuwe bestuur
wil niets te maken hebben met de
besluiten

die

het

vorige

bestuur

genomen heeft!
Voor ons is dat alles nauwelijks te
bevatten. Maar we lopen hier toch echt
tegen Afrikaanse muren aan die voor
ons niet te slechten zijn.
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Johan Mulder heeft zich tot het

Wellicht zijn alle inspanningen dus niet

uiterste ingespannen om het nieuwe

voor niets geweest! We houden je op

bestuur mee te krijgen met de plannen

de hoogte!

maar ook hij heeft ten einde raad
moeten vaststellen dat het niet langer

Nieuwsbrief DE BRUG per

zin heeft aan een dood paard te

email?

trekken. Hoe spijtig ook!
De vraag is wat nu hoe we verder gaan.
Want we blijven van mening dat we
beschikken over een onderwijsmethode
waaraan

in

veel

ontwikkelingslanden

grote behoefte bestaat. Veel scholen in
ontwikkelingslanden

kampen

immers

Ontvang je de nieuwsbrief nog met de
gewone post? Als je je emailadres aan ons
doorgeeft dan kunnen we de nieuwsbrief in
het vervolg ook electronisch doorsturen.
Het is voor ons ook gemakkelijker en het
bespaart portikosten. Laat het ons weten
via een email aan info@de-brug.org.

met het probleem dat jonge mensen
zodra ze hun studie voltooid hebben
geen

werk

vinden.

Men

mist

de

vaardigheden om ‘te ondernemen’.
Daarom

onderzoeken

we

nu

Deze nieuwsbrief staat weer boordevol
positief nieuws over DE BRUG. Wij doen

de

mogelijkheid om het materiaal in te

niet mee aan het negatieve sentiment over
ontwikkelingssamenwerking!

zetten op andere plaatsen. Een tweetal

DE BRUG heeft goede projecten en zit

ontwikkelingsorganisaties, werkzaam in

barstens vol goede ideeën om haar idealen –

respectievelijk

die nog niets aan kracht hebben ingeboet –

Benin

en

Mauritanië

hebben een formeel verzoek bij DE

te realiseren.

BRUG ingediend om te onderzoeken in

Heb jij ook een goed idee? Neem dan

hoeverre

zij

de

methode

gebruiken.
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Eén van de partners waarmee DE BRUG al jarenlang samenwerkt is ARMDS. Dit is een
non-profit organisatie, werkzaam in de meest zuidelijke, drukbevolkte Indiase
deelstaat, Tamil Nadu. Het werkterrein van ARMDS bestrijkt een gebied waar
ongeveer een half miljoen mensen wonen.

Kasten in India

Dalits:

India, en vooral het nog traditionele
zuiden, kent het kastenstelsel. Gelovige
hindu’s zijn reeds door en vanaf de
geboorte ingedeeld in bepaalde kaste.
Hoe

hoger

behoort,

de

kaste

hoe

je

ook

je

hoger

maatschappelijke
geloven

waartoe

positie.

in

Hindu’s

reïncarnatie

wedergeboorte.

Of

je

of
wordt

wedergeboren in een hoge of lage kaste
hangt af van de vraag of je goed of
slecht geleefd hebt in een vorig leven.
Andersom

kun

je

ook

zeggen

dat

mensen die behoren tot een hoge of
lage kaste dit ‘verdiend’ hebben in een
vorig leven.

nog

minder

dan

de

laagste kaste
De

‘Dalits’

vormen

de

meest

gemarginaliseerde groep. Dalits zijn
kastelozen, ook wel ‘onaanraakbaren’
genoemd.

Ze

worden

op

allerlei

manieren achtergesteld. Dalits mogen
niet in een ‘gewoon’ dorp wonen, er is
geen toegang tot normaal onderwijs en
gezondheidszorg.

Dalits

doen

het

smerigste werk voor het laagste loon,
zoals het opruimen van dode mensen en
dieren, het ontstoppen van riolen, het
schoonmaken

van

toiletten

en

het

wassen van kleren die zijn bevuild met
bloed of uitwerpselen.

Het kastenstelsel is in India bij wet
afgeschaft. In het dagelijks leven op
het platteland is het echter nog overal
voelbaar en tastbaar aanwezig.

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

bankrekening:
website:
e-mail:

ABN AMRO Zwolle nr. 42.63.39.150
WWW.DE-BRUG.ORG
info@de-brug.org

Ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer V059267

11

- Nieuwsbrief

DE BRUG

januari 2013

ARMDS: vóór en dóór Dalits

gezondheidssituatie. Het aantal mensen

ARMDS is opgericht door Dalits die

handicap ligt beduidend hoger dan het

kans hebben gezien de armoede te
ontvluchten om een studie te volgen in
de stad. De oprichters wilden hun
kennis gebruiken om zich in te zetten

met een lichamelijke of geestelijke
landelijk gemiddelde. Gehandicapt zijn
in India betekent dat je het dubbel
zwaar hebt. Er zijn geen voorzieningen
zoals in ons land. Bovendien geloven veel

voor hun bevolking.

hindu’s, dat gehandicapt zijn een straf

ARMDS richt vooral op de meest

een Dalit bent. Als gezinslid ben je als

kwetsbare

zoals

gehandicapte niet echt gewenst. Je eet

(alleenstaande) moeders, gehandicapten

namelijk wel mee uit de pot maar

en kinderen. Daarnaast wordt veel

draagt niet of nauwelijks bij aan het

aandacht

gezinsinkomen.

van God is, zeker als je ook nog eens

groepen

besteed

aan

‘awareness’:

mensen bewust maken van hun legitieme
rechten.

In gezinnen met een gehandicapt kind

ARMDS ontving voor haar werk een

het kind te zorgen. Ze heeft geen

award van de overheid als één van de

gelegenheid om buiten de deur iets bij

beste non-profit organisaties.

te verdienen om het vaak schamele

Op dit moment is DE BRUG betrokken
bij 2 projecten van het ARMDS:

Arpanam Special school
De zwakke economische situatie van de
Dalits gevoegd bij hun sociale isolement
heeft uiteraard ook gevolgen voor de

moet de moeder thuisblijven om voor

inkomen een beetje aan te vullen.
Kinderen gaan niet naar school en zijn
daardoor vrijwel geheel uitgesloten van
de samenleving. Dit alles maakt dat het
deze kinderen ontbreekt aan ieder
greintje
zeggen

zelfvertrouwen.
dat

ze

in

Je

feite

kunt
dubbel

gehandicapt zijn.

In het werkgebied van ARMDS komen

een deel gaat het om kinderen met een

veel gehandicapte kinderen voor. Voor

geestelijke beperking waardoor deze
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hebben.

hebben de handen vrij om een baantje

aantal

te zoeken om op die manier het vaak

kinderen met hersenverlamming, een

schamele gezinsinkomen een beetje aan

aangeboren aandoening. Dit betekent

te vullen.

Daarnaast

dat

is

er

een

motorische

groot

functies

niet

of

onvoldoende zijn ontwikkeld.

Community Employment College

ARMDS vangt deze kinderen op in een

Dit project richt zich op z.g. ‘school

speciale school. In een sfeer van liefde,
aandacht en zorg wordt allereerst
getracht de kinderen uit hun isolement
te halen en hun gevoel van eigenwaarde
te laten hervinden. Daarnaast wordt
heel gericht en rekening houdend met
de beperking van ieder individu gewerkt
aan de verdere ontwikkeling van het
kind.

Voor

dit

specialisten

doel

bij

zijn

het

diverse

programma

betrokken. Het uiteindelijke doel is dat
kinderen ‘zelfredzaam’ worden en niet

drop-outs’. Ook hier gaat het om
dalits:

kasteloze

jongeren

die

de

school voortijdig hebben verlaten.
De reden waarom deze jongeren de
school niet hebben afgemaakt heeft
vrijwel altijd te maken met het feit dat
zij dalit zijn: ze worden op school
achtergesteld en gediscrimineerd. Vaak
zien de jongeren zelf hun lot als
gegeven. Zo van: “ik ben nu eenmaal als
dalit geboren en dan moet ik mijn lot

afhankelijk worden van de samenleving.

ook

Bijkomend voordeel van de dagelijkse

verwachtingspatroon is van zowel jezelf

training is dat moeders niet thuis

als je omgeving dan is het niet vreemd

behoeven

te

gehandicapte

blijven
kind

ondergaan.

Ik

zal

iets

bereiken in het leven”. Als dat het

voor

kun

dat

zorgen.

Zij

bereiken!

om

te

maar

je

inderdaad

nooit

veel

zult

Het ARMDS trekt zich het lot van deze

tweede kans. Men heeft 3 opleidingen

jongeren

in huis waarvoor per opleiding ca. 25

aan.

Het

Community

Employment Project biedt jongeren een
Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

jongeren zijn geselecteerd:
bankrekening:
website:
e-mail:
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Rijopleidingen voor jongens. Als een
jongere een rijbewijs heeft kan men
aan

de

slag

bijvoorbeeld

als

taxichauffeur




Naaiopleidingen voor meisjes. Tamil
Nadu is het centruvan de Indiase
kledingindustrie.
Met
een
naaidiploma is er dus volop kans op
de arbeidsmarkt.

januari 2013

ARMDS biedt opleidingen aan
waarin de basisbeginselen worden
geleerd.
Het project is zeer succesvol. Dat
blijkt wel uit het feit dat alle jongeren
die deel uitmaakten van de eerste
groep, werk hebben gevonden!
Een geweldig resultaat!

Computertraining. In India is zeer
veel vragen naar ICT-ers. Het

De kinderen van Doetinchemse bassischool
‘de Haven’ spannen zich dit schooljaar in
voor de Arpanam Special School in Tamil
Nadu, India. Nadat in oktober van dit jaar in
alle klassen informatie is gegeven over deze
school voor gehandicapte kinderen zijn de
kinderen aan de slag gegaan. Zo zijn in
december zijn kerstkaarten verkocht voorzien
van door de kinderen zelf gemaakte
tekeningen en is er tijdens het kerstfeest op
school onder de ouders gecollecteerd voor
het project. In het nieuwe jaar staat o.a. een
sponsorloop op het programma.
Het streefbedrag is 2.500 euro!

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

Uiteraard is DE BRUG bijzonder ingenomen
met dit prachtig initiatief! En daarbij denken
we niet alleen aan het bedrag dat opgehaald
wordt! Minstens zo belangrijk is dat kinderen
al op jonge leeftijd geleerd wordt dat er nog
veel mensen – waaronder veel kinderen –
zijn die niet de welvaart hebben die wij wel
hebben. En het is goed dat zij daarvoor iets
over hebben! Want zonder financiële
ondersteuning kunnen de 37 kinderen van de
Arpanam School simpelweg niet naar school!

…een dikke duim
voor de school in Doetinchem…….

bankrekening:
website:
e-mail:
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Zoals bekend trekt de Rijksoverheid
steeds

minder

geld

uit

voor

ontwikkelingssamenwerking. Dat heeft
ook gevolgen voor de inkomsten van DE
BRUG. Zoals bekend ontvangt DE BRUG
subsidie voor bepaalde projecten. In
het verleden bedroeg die subsidie 50%
van de projectkosten, sinds 2011 was
dat

gereduceerd

tot

1/3

van

de

projectkosten.
DE BRUG heeft een nieuwe aanvraag
voor

subsidie

in

voorbereiding.

De

projectkosten van deze aanvraag liggen
tussen de 20.000 en 25.000 euro. Het
is echter onduidelijk of en zo ja
hoeveel subsidie subsidie we tegemoet
kunnen zien.
samen

met

Dit hangt weer nauw
de

vraag

waarop

het

ministerie gaat bezuinigen. We wachten
maar af en hopen er het beste van.
Ondertussen zitten we niet bij de
pakken neer en proberen we ‘nieuwe
bronnen’ aan te boren en leden te

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging
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
Secretaris:
 Jan Fien
Penningmeester:
 Allard v. d. Meer
Algemeen Adjunct:
 Wim Docter
 Klaas Los

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

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

bewegen de periodieke bijdrage een te
verhogen. Want één ding staat voorop:
DE BRUG blijft zich inzetten voor de
zwaksten waar ook ter wereld, wel of
geen subsidie!

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

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



projecthulp
voorlichting en bewustwording

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:

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

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."
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."
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.
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