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Aan alle vrienden van DE BRUG,
Hierdoor nodigen wij iedereen die DE BRUG een warm hart toedraagt uit voor onze
jaarlijkse BRUG-avond die zal worden gehouden op 20 februari a.s. om 19.30 in het
gebouw van ABN AMRO Verzekeringen, Grote Voort 247, 8041 BL te Zwolle.
Als speciale gast hebben we dit keer

een school voor intercultureel tweetalig

Harry

van

onderwijs.

Harry

is

Dalfsen

uitgenodigd.

voorzitter

van

de
zal

Jo

ter

Maat

International Apparel Federation, waar

Verder

ons

textielbedrijven uit de gehele wereld

informeren over het bezoek dat hij en

bij zijn aangesloten. Harrry kan ons dus

zijn vrouw Riet vorig jaar februari

alles vertellen over hoe de textiel-

bracht aan een aantal projecten van DE

industrie werkt, ook in landen als India

BRUG in Zuid-India.

en Bangladesh. Want de laatste tijd
horen wij vooral vanuit Bangladesh

Maar we beginnen zoals gebruikelijk

verhalen

de

met de jaarvergadering die ongeveerg

textielindustrie die onder slechte en

een half uur in beslag neemt. Alle

onveilige omstandigheden en voor een

stukken voor de vergadering kunnen

zeer marginaal loon moeten werken

vanaf 15 februari worden gedownload

terwijl de winsten vooral terecht komen

vanaf onze website. Maar u kunt ook

bij grote westerse concerns, ook in ons

contact opnemen met één van onze

land!

bestuurleden.

over

arbeiders

in

Ook kan Harry ons meer vertellen over
het project ‘Waymarllu’ in Peru dat hij

We hopen u te mogen ontmoeten op 20

een jaar geleden – samen met Gijs van

februari!

Dalfsen - bezocht. Daar leidt Mariska
van

Dalfsen

uit

het

Overijsselse

Genemuiden met steun van DE BRUG
Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

Jo ter Maat, Wim Docter, Jan Fien.
Tiem van Dalfsen, Allard van der Meer
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Wist u dat de 85 rijkste mensen van de wereld evenveel bezitten als de
armste helft van de wereldbevolking? 85 mensen bezitten dus evenveel als
3,5 miljard of 3.500.000.000 mensen! Toch wel iets om even bij te
staan……….
We zitten inmiddels in februari. De

Anders gezegd: we geven de mensen

kruitdampen van de jaarwisseling zijn

geen vis maar netten waarmee ze in het

allang

vervolg zelf vis kunnen vangen!

opgetrokken

en we

zijn

de

feestdagen al weer vergeten. Menigeen
is ook

al weer vergeten wat zijn of

Een ander uitgangspunt van ons beleid

haar haar goede voornemens voor het

is

nieuwe jaar ook al weer waren.

realiseren in samenwerking met vaste

Voor DE BRUG is dit geen problem. Wij
hoeven niet lang na te denken over onze
goede voornemens. Die zijn steeds
dezelfde en altijd even ambitieus: het

realiseren

van

projecten

die

daadwerkelijk bijdragen aan betere
kansen

voor

de

mensen

aan

de

onderkant van de samenleving.
Uitgangspunt voor onze projecten is
dat onze hulp ‘eindig’ is, onze hulp moet
er toe bijdragen dat mensen zodanige
stappen

kunnen

zetten

dat

vervolgens zonder ons verder kunnen.

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

ze

dat we steeds meer

projecten

partners in ontwikkelingslanden. Dat
zijn organisaties waarmee we jarenlang
samenwerken en die we in meerdere
opzichten kunnen vertrouwen.
(Vervolg op pag. 3)

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
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Secretaris:
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(Vervolg van pag. 2)

Twee van deze organisaties in de Zuid-

voorzien. Hierbij maken wij

Indiase deelstaat Tamil Nadu – ARMDS

gebruik van de locale en regionale

en ROPHE – heb ik , samen met mijn

kennis van onze partners.

vrouw Riet het afgelopen jaar bezocht.
Natuurlijk hebben we daar de vele
projecten die met steun van DE BRUG

dankbaar

Aldus vormen onze partners een soort
agentschap van DE BRUG in Zuid India.

zijn gerealiseerd, bezocht. Maar als

Goede ontwikkelingen die ons helpen

partners die dezelfde doelen nastreven

goede

– hebben we vooral geïnvesteerd in onze

organisaties te realiseren. In deze

onderlinge relaties. Wat zijn onze visies

nieuwsbrief

op het gebied van ontwikkeling en hoe

opgenomen van de projecten van

kunnen we die visies gemeenschappelijk

afgelopen jaar. Daarnaast zijn er op dit

maken. Wat kunnen we van elkaar

moment

leren?

voorbereiding.

Inmiddels zijn die relaties zo goed dat

Maar er valt nog zoveel meer te

men – op ons verzoek – projectplannen
die door andere Indiase organisaties
zijn ingediend bij DE BRUG, mede
beoordelen

en

ons

van

adviezen

projecten
is

een

vertellen.
nieuwsbrief.

met

een

kort

aantal

Lees
Veel

betrouwbare
overzicht
het

projecten

alles

in

in

deze

leesplezier

en

wellicht tot ziens op de BRUG-avond,

Jo ter Maat

Naar aanleiding van de reis van Jo en Riet ter Maat aan projecten in Zuid India is
besloten sponsors te vinden voor een 20-tal kinderen van Dalits, ook wel
onaanraakbaren of kastelozen genoemd, mensen die leven aan de onderkant van de
Indiase samenleving. Er zijn nog enkele kinderen zonder sponsor. De sponsorbijdrage
is vastgesteld op € 15 per maand. Belangstelling? Alle informative kunt u lezen in de
speciale informatiebrief die is opgesteld over dit sponsorprogramma. Deze
nieuwsbrief is te downloaden vanaf de website of aan te vragen via één van de
bestuursleden.
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Onderstaand geven wij een beknopt overzicht van onze meest recente projecten. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar onze website.
beginnen vaak een eigen bedrijfje aan
Met ROPHE - voluit Rural Organisation
of

People’s

Health

and

huis.

Children’s

Development – is een project opgezet
gericht op ‘school dropouts’.

Omdat

het van groot belang is dat deze
kinderen uiteindelijk de school afmaken
en een diploma behalen worden deze
kinderen in de weekends ‘bijgespijkerd’
door medewerkers van ROPHE.

Ook het afgelopen jaar mochten wij
weer
veel
extra
donaties
ontvangen.
Hierbij
o.m.
een
afscheidscadeau bij pensionering,
de opbrengst van een collecte in de
kerk alsmede enkele spontane
giften. Dank daarvoor!

Voor het 2e jaar financiert DE BRUG
een opleiding van 20 vrouwen in de
slums van de Noord-Bengaalse stad
Bij dezelfde organisatie steunt DE
BRUG een project dat beoogt jonge
meisjes en vrouwen naaionderricht te
geven. Na de opleiding begeleidt ROPHE
de

meisjes

en

vrouwen

naar

een

arbeidsplaats. Jonge meisjes worden
veelal

te

werk

gesteld

bij

kledingateliers, vrouwen met kinderen

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

Rangpur tot ‘traditional birth assistant’.
Na het eerste jaar is de training
uitgebreid

geëvalueerd

verbeteringen

en

doorgevoerd.

zijn
Door

‘gewone’ vrouwen op te leiden tot
‘traditional birth assisant’ zijn zowel
kindersterfte
complicaties

als
bij

de

medische

bevallingen

gereduceerd!
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Gelet op enerzijds het succes van de
vorige trainingen en anderzijds de
grote

behoefte

aan

meer

goed

opgeleide vrouwen start in maart van
dit jaar een 3e training. Alle trainingen
komen tot stand in overleg met aan het
ziekenhuis verbonden gyneacologen en
verloskundigen die ook optreden als
docenten.

februari 2014

De
Soroptimisten
DoetinchemIJsselstreek besloot de opbrengst
van haar jaarlijkse kledingbeurs
geheel te bestemmen voor DE
BRUG. Wij mochten een cheque van
€ 4.000 in ontvangst nemen. Dit
bedrag is bestemd voor een tweetal
projecten van MJUS in Bangladesh:
-

de opleiding van vrouwen tot
traditional birth assistant

-

naaiopleiding voor 20 vrouwen

Jongens en meisjes die de school niet
hebben afgemaakt krijgen een tweede
kans bij het ARMDS. De 75 kinderen
zijn in 3 groepen verdeeld waarbij één
groep naaionderricht krijgt, een tweede
Voor

20

vrouwen

wordt

een

naaiopleiding van één jaar verzorgd.
Aan het eind van de training doen de
vrouwen examen. De naaimachine + de
opbrengst

van

tijdens

de

cursus

gemaakte en weer verkochte kleding
mag men behouden als startkapitaal
voor een eigen bedrijfje.

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

groep computerlessen volgt en een
derde groep een chauffeursopleiding
volgt.
Indien de opleiding met goed gevolg
wordt afgesloten ontvangt men een
diploma waarmee de kansen op werk
aanzienlijk

worden

vergroot.

Want

zonder werk vervallen deze jongeren al
gauw in de criminaliteit of prostitutie.
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beroepsonderwijs

kan

worden gevolgd dat aansluit op de locale

In 2013 ontving DE BRUG een
bedrag van ruim € 13.000 subsidie
voor diverse projecten. Binnenkort
gaan we opnieuw met IMPULSIS
om tafel om afspraken te maken
over subsidie voor de thans
lopende projecten

behoeften. Hierdoor wordt voorkomen
dat

jongeren

naar

de

grote

trekken waar ze veelal vanwege hun
indiaanse

afkomst

worden

voor

ongeveer

40

meervoudig

gehandicapte kinderen. De afspraak
met onze partner ARMDS is dat DE
BRUG

de

school

tot

medio

2015

ge-

discrimineerd.

Onderdeel van dit project is
Dit betreft een school met internaat

stad

werkplaats

waar

een

orthopedische

hulpmiddelen worden vervaardigd. Aan
het project zijn therapeuten verbonden
die de kinderen leren de hulpmiddelen
te gebruiken.

ondersteunt. Daarna neemt de overheid
van de financiering over!
De kinderen van Basisschool ‘de Haven’
uit Doetinchem sponsoren deze school
voor het 2e achtereenvolgende jaar!

Hier werkt Mariska van Dalfsen uit
Genemuiden

onder

de

inheemse

bevolking van de Andes. DE BRUG
ondersteunt

een

door

Warmayllu

opgerichte school waar intercultureel

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

In het verleden ontving DE BRUG
een aantal keren een bedrag van
het
Groningse
internetbedrijf
Netofex B.V.
Voor 2014 en volgende jaren zijn
afspraken gemaakt voor een meer
structurele bijdrage. Tijdens de
nieuwsjaarsbijeenkomst het bedrijf
is een presentatie gegeven over DE
BRUG waardoor alle ca 20
medewerkers nu extra gemotiveerd
zijn.
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DE BRUG: Achtergronden en doelstellingen
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 toenmalige 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 bestemder 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
instelling 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
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The Netherlands

IBAN:
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e-mail:

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 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
bewust
wordt
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 in Zwolle zijn de leden al lang
niet meer alleen afkomstig vanuit de Bank. Vele anderen
(familieleden en vrienden) zijn inmiddels lid van DE BRUG.
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