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De bladeren vallen, het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Voor velen een periode
om eens terug te blikken. En terwijl ik dit overdenk zie ik dat het buiten al weer donker wordt,
terwijl het pas net vier uur is geweest. En dat na een volkomen grijze dag.
Is het nu het weer en de tijd van het jaar die een tikje droevig stemt of zijn er andere
oorzaken aan te wijzen?
Het is ook vrijwel elke dag raak: is het niet
Griekenland, dan wel Italië dat het
(euro)nieuws domineert; zijn het niet de
zorgkosten die ons hoofdbrekens kosten
dan wel de dreigende tekorten van de
pensioenfondsen en de dalende huizen–
prijzen die ons uit de slaap houden. En het
is dan nog niet eens altijd het nieuws zelf
dat somber stemt, het is vaak ook de
stemming er om heen, hoe mensen reageren
op dat nieuws. Want laten we nou wel zijn:
we hebben het nog steeds goed met elkaar!
Maar zodra onze welvaart een enkel
haarscheurtje dreigt te vertonen zie je dat
bepaalde mensen wild om zich heen gaan
slaan. Het ligt aan de Grieken zelf, de
regering bakt er niets van, banken zijn
zakkenvullers, het asielbeleid is veel te
soft en ga zo maar door. Het ligt al gauw
aan de ander, solidariteit blijkt een loze
kreet. Het hemd is nader dan de rok…….
DE BRUG trekt zich niets aan van deze
somberheid. Want laten we wel zijn, de
echte ellende tref je niet hier aan maar in
de slums van grote wereldsteden als Rio de
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Janeiro, het Indiase Calcutta, in de
townships van Johannesburg, het platteland
van Tamil Nadu in India, of op de Delta van
Bangla Desh…….
Als je de vaak schrijnende verhalen leest
die DE BRUG met enige regelmaat bereiken
dan weet je één ding zeker: onze problemen
verbleken bij de problemen van miljoenen
gezinnen in vele ontwikkelingslanden.
Dat besef maakt dat DE BRUG zich niet al
teveel wenst aan te trekken van het
negativisme dat met enige regelmaat over
onze hoofden wordt uitgestort.
Integendeel: we maken ons zelfs sterk om
DE BRUG groter te maken zodat we nog
meer goede projecten kunnen realiseren.
– Vervolg op pag. 2 –

BRUGAVOND op 1 december
Denkt U aan de komende BRUGavond? Het
belooft een interessante en informatieve
avond te worden! Meer info op pag. 3 e.v.
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– Vervolg van pag. 1 –

Op één van die projecten zal tijdens de
komende BRUGAVOND uitgebreid worden
ingegaan. Het betreft het ‘college
companies – project ’ in Rwanda. Juist dit
project is er uit gelicht omdat dit project
laat zien waarin een kleine vereniging als DE
BRUG groot kan zijn. Het project heeft
namelijk alles in zich om een structurele
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
een compleet Afrikaans land!
Een tweetal nauw bij het project verbonden
gastsprekers zullen uitleg geven aan dit
geweldige initiatief!
Kortom, reden genoeg om de BRUGAVOND
op 1 december bij te wonen. Ook als je geen
lid bent ben je van harte welkom!

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
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

Tot ziens,

Jo ter Maat
Voorzitter

*
*
*
*
*
*

Beste BRUG-vrienden
Informatie over onze Projecten
BRUG-avond 1 december
Doelstelling en Achtergronden.
Colofon
en nog veel meer……
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Netofex
BRUG

B.V.

sponsort

DE

Netofex B.V. in Groningen is een jonge
internetonderneming. Het bedrijf wil haar
maatschappelijke betrokkenheid tonen en
zegde daarom een bedrag toe van EURO
2.500, bestemd voor het ´college company
project´ in Rwanda. Met Netofex B.V.
wordt nog overlegd over een meer
structurele vorm van sponsoring.

bankrekening:
website:
e-mail:
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ABN AMRO Verzekeringen
blijft trouwe sponsor

Juist deze maand ontvingen we bericht van
Impulsis – ons ‘loket’ voor de toekenning van
overheidssubsidie – dat we dit jaar een
subsidie van bijna EURO 12.000 tegemoet
kunnen zien.
Dat is goed nieuws! De kanttekening die
daarbij gemaakt moet worden is echter dat
de
subsidiekraan
steeds
verder
dichtgedraaid
wordt.
Niet
al
onze
projecten komen meer voor subsidie in
aanmerking. Bovendien is de maximale
subsidie per project verminderd van 50%
tot 33%.
Het is duidelijk dat deze trend zich de
komende jaren doorzet! Impulsis heeft ons
reeds gemeld dat het uiterst onzeker is of
wij de komende jaren nog subsidie
tegemoet kunnen zien.
Wat betekent dat voor DE BRUG?
Natuurlijk: minder subsidie betekent
minder inkomsten en dus minder geld te
besteden aan projecten. Aan de andere
kant: we ontvangen pas sinds een paar jaar
subsidie dus we moeten hier ook niet al te
dramatisch over doen. En het dwingt ons om
creatief na te denken over andere bronnen
van inkomsten. Heeft u ideeën? Laat het
ons weten! Want één ding staat voorop: DE
BRUG blijft bezig met goede projecten die
mensen echt vooruithelpen!
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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
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. DE BRUG mag gebruik maken van
faciliteiten van het bedrijf. Daarom is het
ook mogelijk dat we de komende
BRUGAVOND weer houden op de hoogst
gelegen vergaderlocatie van Zwolle: de
bovenste verdieping van de IJsseltoren.

Volg De BRUG op Twitter
Ook DE BRUG gaat met de tijd mee. Als je
in de browser intypt:
www.twitter.com/debrugzwolle kom je op
de homepage van ons. Je kunt direct zien of
er nieuwtjes van DE BRUG zijn. Verder kun
je zien wie ons volgen en wie wij volgen.
Desgewenst kun je inloggen op twitter of
een twitter account voor jezelf aanmaken.

bankrekening:
website:
e-mail:
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Met 2 gastsprekers over bijzonder project in Rwanda
Graag nodigen wij alle BRUG-vrienden uit voor een interessante BRUG-avond op donderdag 1
december a.s. om 20.00 uur te Zwolle in de IJsseltoren te Zwolle. Nadrukkelijk vragen wij ook
belangstellenden die (nog) geen lid zijn deze avond te bezoeken. Je zult er zeker geen spijt van
hebben!
DE BRUG sponsort vele projecten in vele
landen overal ter wereld. Het is onmogelijk
om al deze projecten in één avond
uitputtend te behandelen. Daarom hebben
we ervoor gekozen in te gaan op één, wel
heel bijzonder project in Rwanda.
Doel van het project is om jonge studenten
te trainen in ondernemerschap waardoor de
kans dat ze na afronding van hun studie ook
hun brood kunnen verdienen aanmerkelijk
toeneemt. Dit gebeurt door te werken met
z.g.

het huidige Zimbabwe – en in Nederland
werkzaam in het onderwijs.
Hans zal
uitgebreid ingaan op dit unieke project. Hij

doet dit samen met Johan Mulder, de
grote animator van dit bijzondere initiatief.
– Zie ook pag. 5 voor meer info over dit project–

‘college companies’.

Het uiteindelijke doel is dat alle studenten
in het middelbaar beroepsonderwijs in
Rwanda in het laatste jaar van hun studie
deze praktijkgerichte training ontvangen.
De onderwijsorganisaties in Rwanda zijn
enthousiast over deze voor hen nieuwe
leermethode die ontwikkeld is door onze
landgenoot Hans van Halteren.
Hans is geboren en opgegroeid in Rhodesie –
Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

DE

BRUG-avond

is

tevens

de

jaarvergadering. Dit onderdeel van de

avond wordt vóór de pauze behandeld. Op
de volgende pagina treft je de agenda van
de Jaarvergadering!
bankrekening:
website:
e-mail:
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De agenda voor de Jaarvergadering is als volgt:
1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering

8. Verkiezing Kascommissie

3. Mededelingen
4. Projecten

9.

De notulen worden ter vergadering door
de secretaris voorgelezen.

Zie hiertoe het overzicht elders in
deze nieuwsbrief en de website.

5. Jaarverslag 2010

Het – reeds door de accountant
goedgekeurde – Jaarverslag 2010 wordt
ter vergadering uitgereikt. Wie het
overzicht vóór de vergadering wil
ontvangen
kan
daarvoor
contact
opnemen met de penningmeester of een
mailtje sturen naar info@de-brug.org.

6. Verslag Kascommissie

De Kascommissie – bestaande uit Wim
Beekhuis en Wilma Wijnen doet
verslag van haar bevindingen.

7. Bestuursverkiezing

Volgens rooster zijn Wim Docter en
Allard van der Meer aftredend. Zij
stellen zich beide herkiesbaar.
Het bestuur vraagt de vergadering de
voorgestelde benoemingen 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.

Aftredend is Wim Beekhuis. Vanuit de
vergadering moet een nieuw lid worden
gekozen.
Wat verder ter tafel komt

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

Na de pauze nemen Hans van
Halteren en Johan Mulder ons
mee naar Rwanda
De BRUG-avond sluit om uiterlijk 10.30 uur!

Rwanda is ligt in Centraal-Afrika en is met een
oppervlakte van 26.338 km² kleiner dan
Nederland. Het ligt een paar graden ten zuiden
van de evenaar. Het heuvelachtige landschap
van Rwanda kent in het noordwesten hoge
bergen zoals de Mount Karisimbi, die met zijn
4507m de hoogste berg van het land is.
Er wonen ca. 11. mln mensen. Het grootste deel
van de bevolking is christen, een minderheid
van ca 5% is moslim.
De etnische bevolking bestaat voor 90% uit
Hutu's, 9% Tutsi's en 1% Pygmeeën, de oudste
bewoners. Aan het eind van de vorige eeuw
werd een bloedige strijd gevoerd tussen de
belangrijkste bevolkingsgroepen de Hutu’s en
Tutsi’s.
Onder de huidige regering van president Paul
Kagame is de rust in het land hersteld.
60% van de
armoedegrens
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In deze BRUG-nieuwsbrief treft U weer vele projecten aan. We beperken ons daarbij
tot de projecten waarover we niet eerder aandacht besteedden in het BRUG-nieuws.
Voor een volledig overzicht van onze projecten verwijzen wij naar de website
www.de–brug.org

* College Companies, Rwanda
(Projectcorrespondent: Jo ter Maat)

Dit betreft het project dat tijdens de
komende jaarvergadering uitgebreid wordt
toegelicht.
Waar gaat het over? In veel Afrikaanse
landen is er een tekort aan autochtone
(startende) ondernemers. Er bestaan wel
veel ‘handeltjes’, maar er zijn weinig goed
opgeleide ondernemers met een gedegen
opleiding. Bovendien hebben Afrikanen niet
voldoende startkapitaal om serieus met een
micro-onderneming te beginnen.
Het
grote
probleem
is
dat
het
onderwijssysteem niet voldoet aan de
moderne eisen. De colleges bevatten vrijwel
uitsluitend theorie, terwijl de commerciële
sector vraagt om commerciële praktische
vaardigheden. Met het invoeren van het
concept ‘College Companies’ krijgt een
school
voor
beroepsonderwijs
een
eenvoudige mogelijkheid voor de opzet van
praktijkgericht onderwijs met het accent
op ondernemerschap.

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
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The Netherlands

Een college company is een onderneming van
studenten gedurende het laatste jaar van
hun studie. Via de onderneming worden de
studenten
in
staat
gesteld
alle
theoretische kennis die is vergaard
daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.
Rwanda kent 20 publieke en 40 private
scholen voor beroepsonderwijs. De private
scholen zijn bijna allemaal lid van de de
Technical
and
Vocational
Schools
Association, afgekort: TEVSA.
TEVSA onderkent het probleem van het te
weinig praktijkgericht zijn van het
onderwijs
op
haar
scholen
voor
beroepsonderwijs. TEVSA ziet de oplossing
in het invoeren van de ‘college companies’,
een concept dat op nederlandse mbo- en
hbo-scholen succesvol is.

bankrekening:
website:
e-mail:
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DE BRUG heeft
Hans van Halteren –
eigenaar van het eenmansbedrijf van
Halteren Consultancy –
gevraagd deze
methode uit te werken in een lespakket dat
geschikt is voor de Rwandese situatie. Van
Halteren, geboren en getogen in het
voormalige Rhodesië en reeds jaren
werkzaam in het onderwijs in Nederland –
heeft ruime ervaring met de methode van
‘college companies’, kent de Afrikaanse
cultuur en heeft reeds positieve ervaringen
met de methode opgedaan in Malawi.
Inmiddels heeft
van Halteren een
opleidingspakket ontwikkeld, geschikt voor
de Rwandese situatie. Dit pakket is
inmiddels positief beoordeeld door ons
trouwe lid en adviseur Johan Mulder. Johan
is gepensioneerd onderwijsinspecteur en
weet dus waar hij over praat.
De volgende stap is dat van Hans van
Halteren volgens het principe ‘train de
trainer’ docenten in Rwanda gaat trainen.
Naar verwachting gebeurt dit vanaf mei
2012. De verdere planning is dat binnen 3
jaar 300 studenten (5 scholen met ieder 6
college companies van elk 10 studenten) de
training hebben gevolgd. Hierna moet men
in staat zijn zelf de methode verder uit te
rollen over de in totaal 40 aangesloten
scholen voor beroepsonderwijs.

Werkelijk een schitterend project. Het
project biedt namelijk honderden jonge
mensen een grote kans dat zij na afronding
van hun studie ook op werk hebben. Daarbij
moet bovendien het positieve effect op de
economie van Rwanda niet worden
onderschat!
Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands
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Nieuwsbrief DE BRUG per
email?
Ontvang je de nieuwsbrief van DE BRUG in
het vervolg liever per email dan over de
gewone post? Het is voor ons uiteraard ook
gemakkelijker en het bespaart portikosten.
Laat het ons weten via een email aan
info@de-brug.org. Als wij geen bericht
ontvangen blijf je de nieuwsbrief gewoon
per post ontvangen.

* Naaiopleiding ROPHE, Tamil
Nadu, India *
(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 het
ontwikkelen
van
economische
onafhankelijkheid en een inkomen voor
achtergestelde meisjes. Dit zijn 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

bankrekening:
website:
e-mail:
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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 daarbij geholpen.

DE BRUG ondersteunt dit project in de
vorm van een bijdrage voor de trainingen
inclusief de hiervoor benodigde materialen.

Opvang Roma-kinderen, Roemenie
(projectcorrespondent: Klaas Los)

Via één van onze trouwe leden kwamen wij
in contact met een tweetal jonge
landgenoten die zich in Roemenië inzetten
voor een stichting die zich sterk maakt
voor de verbetering van de situatie van de
Roma-bevolking.
Velen zullen zich afvragen: Roemenië? Sinds
wanneer is dat een ontwikkelingsland?
Maar wie de verhalen over de achterstelling
– en mede daardoor bittere armoede – over
de Roma in Roemenië eenmaal gehoord
heeft weet wel beter: hier valt nog heel
wat te ontwikkelen! Vele Roma-gezinnen op
de Balkan leven op of onder de
armoedegrens.
De Stichting IOSIA trekt zich het lot van
Roma-gezinnen aan. De grootste zorg
daarbij ligt bij de kinderen. Als je namelijk
wilt voorkomen dat zij later in dezelfde
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ellendige situatie terecht komen als hun
ouders en voorouders dan moet je beginnen
met eerlijke kansen voor jonge mensen.
IOSIA vangt jonge kinderen (tot 6 jaar)
overdag op. Deze kinderen gaan nog niet
naar school. Ze worden helaas nog veel te
vaak door de ouders aan hun lot over
gelaten. De kinderen hebben daardoor
meteen al een achterstand als ze naar
school gaan en die achterstand halen ze
bijna nooit meer in, ook al omdat deze
kinderen
vanwege
hun
afkomst
gediscrimineerd worden.
Naast de opvang van de kinderen worden
ouders begeleid in hun opvoedende taak.

IOSIA beschikt over een (oud) gebouw dat
beschikbaar is gesteld door organisatie
DayCare. Het pand bleek echter niet
zonder meer geschikt. Zo was het dak lek.
De reparatie bedroegen 4.000 euro. DE
BRUG heeft dit bedrag beschikbaar
gesteld. Inmiddels is de klus door een
aannemer uit de regio geklaard en is de
opvang gestart. Dagelijks worden er 16
kinderen opgevangen!

Bouw Technische School,
Burkina Faso *
(Projectcorrespondent: Jo ter Maat)

Vorig jaar was Sigrun Spaans onze gast op
de jaarlijkse BRUGavond. Sigrun, die al vele
jaren werkzaam is in het dorp Párako in
Burkina Faso, vertelde ons boeiend over
haar leven in dit Afrikaanse land en het

bankrekening:
website:
e-mail:
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programma waaraan zij leiding geeft.
In 2009 heeft DE BRUG bijgedragen aan de
totstandkoming van een schooltje annex
kinderdagverblijf.

In 2010 klopte Sigrun

opnieuw bij aan bij DE BRUG.
Betrof het in 2009 een kinderdagverblijf,
dit keer vroeg Sigrun onze hulp bij de

Nieuw CBF-keurmerk voor DE BRUG
Sinds enige jaren voerden wij het CBFkeurmerk
‘Geen
Bezwaar’
gevoerd.
Inmiddels bestaat er een nieuw CBFkeurmerk. We zijn blij dat we sinds april
van dit jaar dit keurmerk mogen voeren.

uitbreiding van de technische school, die
een aantal jaren geleden is gestart.
Op deze school ontvangen laag- of niet
geschoolde
plattelands-jongeren
onder
begeleiding van een lokale technicus een
vakopleiding. Inmiddels hebben bijna 70
leerlingen de opleiding met goed gevolg
afgerond in één van de volgende
studierichtingen:
vrachtwagenchauffeur,
elektrotechniek, fietsenmaker, metselaar,
lasser,
metaalbewerking.
Bijna
alle
leerlingen die bij Háparako een vak geleerd
hebben en afgezwaaid zijn, werken nog
steeds in hun vakgebied; sommigen in hun
dorpen en anderen zijn naar de stad
getrokken.

Door de grote toeloop van leerlingen
ontstond de behoefte aan uitbreiding van
het bestaande schoolgebouw. Daartoe is
een plan opgesteld dat o.a. voorziet in de
bouw van 4 extra klaslokalen en 8 latrines.
Alles hoeft niet in één keer klaar aangezien
de school pas na 4 jaar op het maximaal
aantal leerlingen zit. Om die reden is
besloten om het plan in meerdere fasen uit
te voeren waarbij begonnen wordt met de
bouw van één klaslokaal.
Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

* Training voor Traditional Birth
Assistants, Bangladesh *
(Projectcorrespondent: Jo ter Maat)

Alweer zo’n geweldig project waar je echt
‘warm’ van wordt! En dat aantoont dat met
zeer geringe projectkosten (1.000 euro)
zeer veel bereikt kan worden.
Het project moet een structurele bijdrage
leveren

aan

het

verbeteren

van

de

overlevingskansen van kinderen tijdens de
bevalling. En dat onder de armste vrouwen
in één van de armste landen ter wereld:
Bangla Desh.
Verantwoordelijk voor het project is de
Manuser

Janno

Unna

Youn

Shangshta

(MJUS, vrij vertaald: ‘Working for the
Helpless”), een in Rangpur gevestigde kleine
ontwikkelingsorganisatie. Het contact met
deze organisatie is tot stand gekomen via
een Nederlandse senior expert die is
uitgezonden

door

het

Programma

Uitzending Managers (PUM).
bankrekening:
website:
e-mail:
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Wat beoogt het project?
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besteed aan aspecten als hygiëne en hoe
en

om te gaan met complicaties. Het is van

bevalling kan variëren van specialistische

groot belang dat TBA’s tijdig onderkennen

zorg

wanneer specialistische hulp moet worden

Medische

hulp

in

bij

ziekenhuizen,

verloskundigen
klinieken,

zwangerschap

in

zorg

door

zorg

door

gespecialiseerde
verloskundigen

in

thuissituaties tot de meer traditionele zorg
door slecht of ongeschoolde vrouwen thuis.
Het zal duidelijk zijn dat vooral de armste

ingeschakeld.

DE BRUG is enthousiast over de plannen.
Het ligt voor de hand dat indien de
trainingen succesvol zijn, het programma

vrouwen hun toevlucht zoeken tot de

zal wordt voortgezet en mogelijk zelfs

laatste mogelijkheid. Probleem is echter

wordt uitgebreid!

dat deze ‘traditional birth assistants’ over
onvoldoende deskundigheid beschikken en
daarmee ook onkundig zijn met alle risico’s
en gevolgen van dien.

De kindersterfte

onder deze categorie is vele malen hoger
dan onder vrouwen die de mogelijkheid
hebben de zwangerschap en bevalling te
laten begeleiden door meer professionele
zorgverleners.
MJUS heeft een plan voor een training voor
de TBA’s ontwikkeld. Daarbij zullen 20
TBA’s gedurende 10 avondsessies worden
getraind

door

specialisten

en

verloskundigen. Deze hebben reeds hun
medewerking
training

zal

toegezegd.
vooral

Tijdens

aandacht

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

de

worden

Het project speelt zich af in Rangpur, in het
uiterste Noorden van Bangladesh.

bankrekening:
website:
e-mail:
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Zorghulpmiddelen
voor CUBA
(projectcorrespondent, Jo ter Maat)

Tijdens de BRUG-avond in mei 2006 was
Martin Rietberg – tijdens zijn werkzame
leven verbonden als chirurg aan het
ziekenhuis in Deventer – onze gast. Martin
vertelde vol enthousiasme over zijn
ervaringen als bestuurslid van de Stichting
Humanitaire Hulp Antillen uit Raalte. Deze
Stichting richt zich vooral op Cuba.
Eén van de projecten van de stichting is het
opzetten
van
een
soort
‘kruiswerkorganisatie’: een organisatie die
functioneert zoals voorheen bij ons de
kruisverenigingen
werkten:
het
op
uitleenbasis beschikbaar stellen van allerlei
zorgbenodigdheden
zoals
rollater,
rolstoelen e.d.

november 2011

hier uitstekend materiaal waar verder niets
aan mankeert maar dat niet meer voldoet
aan de strenge ARBO-eisen in Nederland.
De bijdrage van DE BRUG is bescheiden
maar niet onbelangrijk: DE BRUG financiert
het transport per zeecontainer naar Cuba.

Brugnieuws weer barstends vol
goede projecten
Verbaast u zich er ook zo over dat zo'n
kleine vereniging betrokken is bij zoveel
goede projecten?
In alle uithoeken van de wereld!
Van waterpompen tot microkredieten, van
schoolmateriaal tot ziekenhuizen…
Wij willen doorgaan met ons werk!
Wordt daarom lid van DE BRUG of breng
een nieuw lid aan!
Moeilijk?
Laat mensen gewoon dit blad lezen!

Contributie 2012
Nederlandse ‘afdankertjes’ van zorginstellingen worden door de stichting ingezameld,
uit elkaar gehaald en per zeecontainer
verscheept naar Cuba. Op Cuba zitten
mensen die van de onderdelen weer
complete rollators, rolstoelen, speciale bedden etc. maken en deze op uitleenbasis beschikbaar stellen. Voor de goede orde: het
gaat hier niet om ouwe troep! Het betreft

Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG
Postbus 103
8000 AC ZWOLLE
The Netherlands

We zitten al weer in november; 2012 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!

bankrekening:
website:
e-mail:

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

uitgewerkt aan wie de financiële bijstand ten goede
moet komen, namelijk aan:

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

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."

