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IN SAMENWERKING MET WILDE GANZEN

Campagne. Wilde Ganzen
laat zien: internationale
armoedebestrijding werkt
“Weggegooid geld.” “Er verandert daar
toch nooit iets.” “Een corrupte bende.”
Als het gaat over internationale armoedebestrijding, kun je dit soort kreten
helaas regelmatig horen. “Natuurlijk
gaat er wel eens iets mis”, zegt Natasja
Insing van Wilde Ganzen, “maar er is
ook al heel veel bereikt. Alleen hoor je
die succesverhalen bijna nooit. Wist je
dat tussen 2000 en 2011 het aantal kinderen dat niet naar school gaat met bijna 50 procent afgenomen is van 102
miljoen naar 57 miljoen? Vaak wordt
de nadruk gelegd op de 57 miljoen kinderen die niet naar school gaan, maar
niet op de miljoenen extra kinderen
die nu wel onderwijs krijgen. Goed
nieuws is meestal geen nieuws.”
Wilde Ganzen steunt al bijna 60 jaar
kleinschalige lokale projecten zoals de
bouw van een school, kliniek of watervoorziening. Het initiatief komt van de
bewoners daar, bevlogen mensen hier
in Nederland werven fondsen en Wilde
Ganzen vult het bedrag aan. Die methode werkt. En om dat te laten zien
heeft Wilde Ganzen in oktober de campagne Klein project, Groot verschil gelanceerd. Insing: “Daarin laten we zien
dat we ook met kleine projecten zoals
de bouw van een moeder- en kind kliniek in het dorp Chingazi een groot

Vooruitgang
Een greep uit de vele voorbeelden van
mooie resultaten
●

Extreme armoede. In 1990 woonden er 2 miljard mensen in extreme
armoede, nu zijn dat er nog 1,2 miljard

●

Kraamsterfte. De sterfte van vrouwen voor of tijdens de bevalling is
gehalveerd sinds 1990

●

Onderwijs.Tussen 2000 en 2011 is
het aantal kinderen dat niet naar
school gaat met bijna 50 procent afgenomen van 102 miljoen naar 57
miljoen.

●

Schoon drinkwater. Het millenniumdoel dat in het jaar 2015 88%
van de wereldpopulatie toegang
heeft tot betere drinkwatervoorzieningen werd in 2012 al behaald.

verschil maken. Nu kunnen er in dit
dorp in Malawi elk jaar 420 veilige bevallingen worden uitgevoerd. Wij laten zien dat ontwikkelingssamenwerking vooral werkt als projecten lokaal
worden geïnitieerd en uitgevoerd. Alleen op die manier kun je een blijvend
verschil maken.” GLO B AL V I L L AG E M E D I A

Het Lycée Provincial du Noumbiel in Burkina Faso telt nu 1.262 leerlingen, en in sommige klassen zitten 90 tot 100 scholieren. / WILDE GANZEN

Bibliotheek voor
Burkina Faso
Boeken. In Burkina Faso
hebben scholen geen geld
om studieboeken en
computers te kopen. Daar
gaat nu verandering in
komen.
Burkina Faso is een van de armste landen van de wereld. En in Batié, in het
uiterste zuidwesten van het land, zijn
de mensen helemaal op zichzelf aangewezen. “De regering zetelt ver weg in
de hoofdstad Ouagadougou en heeft
nauwelijks oog voor de bevolking van
Batié”, vertelt de 21-jarige Winceslas
Da. “Ik woon echt in een uithoek, de
armste regio van het land. Bijna iedereen hier leeft van de kleinschalige
landbouw en woont in een hutje van
klei. We hebben geen elektriciteit, laat
staan internet om contact te maken
met de rest van de wereld.” Winceslas
is een zelfbewuste jongeman, voorzitter van de leerlingenraad van zijn middelbare school, het Lycée Provincial du
Noumbiel. Het lyceum is een van de
twee middelbare scholen in Batié en

wordt bezocht door jongeren uit de
wijde omtrek. Hij laat zich door de omstandigheden echter niet uit het veld
slaan. “Onze school telt nu 1262 leerlingen. In sommige klassen zitten 90 tot
100 kinderen”, zegt Winceslas. “We
hebben lokalen nodig. Extra boeken.
En elektriciteit, zodat we ook als het
donker is, kunnen studeren.” Zelf heeft
de school te weinig geld om dit te realiseren. De aanschaf van materialen
moet bekostigd worden uit de ouderbijdragen van 7,50 euro per kind per
jaar, maar in deze regio kunnen veel
ouders zelfs dat kleine bedrag niet opbrengen. Het Corlaer College uit Nijkerk wilde hier graag bij helpen. “Onze
school heeft al ruim vier jaar een band
met het Lycée”, vertelt docent Cees
Boekelo. “Het is een van de goede doelen waarvoor leerlingen van het Corlaer zich elk jaar kunnen inzetten. De
afgelopen jaren hebben ze met de opbrengst van hun sponsoracties voor onder andere sportspullen, een tv en honderden Franstalige studieboeken kunnen zorgen. Dit jaar hebben ze zich ingezet voor een bibliotheekruimte met
elektriciteit, zodat de leerlingen ook ’s
avonds kunnen studeren. Wilde Ganzen zal het ontbrekende bedrag aan-

Bieb

“Voorheen hadden we drie
kasten met boeken. Nu bouwen we een echte bibliotheek.”
W i n ceslas Da
leerling van het Lycée Provincial du Noumbiel in Burkina
Faso

vullen en dan kunnen ze in Batié beginnen met de bouw van de ruimte en de
aanleg van zonnepanelen op het dak.
Ook willen we computers aanschaffen.
Dan kunnen leerlingen ook informatie
lezen op het internet en op deze manier hun kennis vergroten.” Winceslas
kan niet wachten tot het zover is.
“Voorheen hadden we drie kasten met
boeken. Nu bouwen we een echte bibliotheek. Heerlijk om straks te kunnen leren en lezen in een verlichte
ruimte, in plaats van in mijn donkere
huis bij het schijnsel van een zaklamp!”
Meer weten: www.wildeganzen.nl
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Minuutje

“De ongelijkheid
in de wereld
maakt me boos”
Klaas van Mill is directeur van
Wilde Ganzen, dat kleinschalige
projecten in ontwikkelingslanden
ondersteunt. Hoe zit het met zijn
betrokkenheid?
Waarom draagt uw organisatie
alleen bij aan kleine projecten?
Het is niet zo dat wij ons afzetten
tegen grote projecten, maar Wilde
Ganzen kiest bewust voor kleine
projecten die concreet zijn en direct
resultaat opleveren. En het zijn niet
ónze projecten, maar initiatieven
van lokale mensen en particulieren
hier in Nederland waar wij kennis
en geld aan bijdragen.

Maar zijn dat soort kleinschalige
initiatieven geen druppels op een
gloeiende plaat?
Wij ondersteunen dit jaar 375 projecten, dat is meer dan een project
per dag. Al die inspanningen samen
zorgen voor heel wat verbeteringen
in de levens van mensen.
Bovendien: als een dorp met 981
inwoners voorzien wordt van
schoon drinkwater, zijn er weer 981
mensen geholpen. Dus een klein
project maakt wel degelijk een groot
verschil.
Klein project-Groot verschil zo
heet ook de campagne van Wilde
Ganzen. Niet voor niets dus.
Inderdaad. Wij kiezen ervoor om te
laten zien hoe je met een klein
project net dat ene zetje kan geven
waardoor mensen hun eigen situatie
blijvend kunnen verbeteren.
Hoe betrokken bent u zelf?
De ongelijkheid in de wereld maakt

U een kans...
Zij een kans!

Klaas van Mill, directeur Wilde Ganzen.
/ WILDE GANZEN

me boos. In Nederland hebben we
het zo goed, terwijl mensen elders
in armoede leven. Dat raakt me.
Maar ik ben een doener, dus ik zet
me graag in voor concrete veranderingen. En dat kan bij Wilde
Ganzen. VA LE R I E KI E R KE LS

De Nationale Postcode Loterij
is de grootste goededoelenloterij van Nederland. Sinds 1989
werd er ruim 3,8 miljard euro
geschonken aan 89 organisaties
die zich inzetten voor de
bescherming van mens en
natuur. Ook Wilde Ganzen deelt
in de opbrengst van de loterij.
Mede dankzij de bijdrage van de
loterij kan Wilde Ganzen wereldwijd armoede bestrijden. Zij
steunen honderden kleinschalige
projecten in arme gebieden.
Zo hielpen zij de inwoners van
Bobok (Nepal) bij hun initiatief
voor de bouw van een nieuwe
school. Daardoor kunnen nu

117 kinderen per jaar naar school.
Zo maakt Wilde Ganzen overal ter
wereld met kleine projecten een
groot verschil.
Naast het steunen van goede
doelen maken deelnemers van
de Postcode Loterij kans op grote
prijzen. Zoals elke maand miljoenenprijzen die kunnen oplopen
tot 48,9 miljoen euro.
Meedoen is eenvoudig,
bel 0900-300 1500 (10 cpm)
of meld u aan via internet:
www.postcodeloterij.nl
Voor € 11,75 per lot speelt u al
mee. Alvast hartelijk dank voor
uw deelname.

