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Voorwoord

Op 4 augustus 2015 is de Stichting World Without Obstacles Nederland notarieel opgericht en 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Wat was hiervoor de aanleiding?

Sinds vijf jaar woon ik in New Delhi en ben ik in mijn vrije tijd actief als vrijwilliger bij World Without 
Obstacles India (WWO India). Het doel van deze liefdadigheidsorganisatie is om samen met de lokale
bevolking verbeteringen in het onderwijs, de gezondheid en hun leefomgeving te bewerkstelligen. 
WWO India draaide tot dusver op individuele giften van vrienden en familieleden van bestuursleden 
en vrijwilligers. Dat leverde helaas niet genoeg op om alle activiteiten uit te voeren. 

Doordat ik in India woon en werk heb ik goed zicht op hoe projecten worden uitgevoerd en de op de 
enorme inzet van de oprichter, de bestuursleden en vrijwilligers van WWO India. Met weinig 
middelen hebben zij al vele mooie resultaten geboekt. Dit varieert van voorlichting over het belang 
van hygiëne in slums in Delhi tot het verstrekken van boekenbeurzen aan kinderen op een 
basisschool op het Indiase platteland en culturele uitwisselingen met buitenlandse vrijwilligers. Alle 
middelen worden 100% ingezet voor het realiseren van de projecten. De Indiase bestuursleden 
dienen geen declaraties in en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Om deze integere organisatie en in de toekomst mogelijk ook andere liefdadigheidsorganisaties in 
India verder te helpen in het realiseren van hun sociaal-maatschappelijke doelstellingen richtte ik in 
Nederland een steunstichting met dezelfde naam “World Without Obstacles” op. Binnen een week 
had ik twee geïnteresseerde bestuursleden gevonden, die meteen bereid waren om mee te werken. 
Samen met Dorine Werkhoven (secretaris) en Ruud Mantingh (penningmeester) en met 
medewerking van een notaris die tegen een onkostenvergoeding alle wettelijke en administratieve 
handelingen heeft verricht, hebben we de stichting opgericht en geregistreerd. Er is ondertussen een 
vierde bestuurslid bijgekomen (Ferdinand Harmsen) die zorgt voor onze communicatie. 
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In de afgelopen anderhalf jaar hebben we al veel bereikt. Daarover kunt u in dit jaarverslag lezen. Op 
deze plaats bedank ik allereerst Dorine, Ruud en Ferdinand voor hun interesse en de bereidheid om 
een deel van hun vrije tijd aan dit doel te besteden. In het bijzonder dank ik Dorine, die in september 
2016 de plattelandsschool in India heeft bezocht en zich tijdens haar aanwezigheid aldaar intensief 
heeft ingezet voor de gezondheid van kinderen en volwassenen in het dorp Belsar.

Namens het bestuur bedank ik ook de vermogensfondsen en al onze donateurs, familie en vrienden 
voor de door hen beschikbaar gestelde tijd en de bijdragen die wij van hen hebben ontvangen. Ook 
bedanken we het bestuur en de vrijwilligers van onze partner organisatie World Without Obstacles in
India voor de goede samenwerking.

We kijken uit naar een nieuw jaar met wederom vele mooie ervaringen!

Annelieke Laninga
Voorzitter Stichting World Without Obstacles Nederland
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Leeswijzer  

In het eerste deel Wie en Wat kunt u lezen met welke mensen we hebben samengewerkt en wat we 
hebben bereikt in 2015 en 2016. In het tweede deel Hoe en Waarom bespreken we de meer officiële 
elementen van ons werk, zoals onze organisatie, ons beleid en de financiën.

Voor actuele informatie zie onderstaande websites en facebook pagina’s.

Nederland
www.worldwithoutobstacles.nl  
www.facebook.com/worldwithoutobstaclesnederland/ 

India
www.worldwithoutobstacles.org
www.facebook.com/WorldWithoutObstacles/ 
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Deel 1 – Wie en Wat
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De mensen

Laura Duijvestijn
Vrijwilliger in Nederland

“Ik zet mij voor WWO in omdat het een lokaal project is en al het geld 
en alle energie die erin gestoken wordt direct ten goede komt aan de 
kinderen. Ik vind het erg gaaf om te zien hoe een klein aantal mensen 
zoveel voor elkaar heeft gekregen de afgelopen jaren.”

Ter info: Laura heeft een jaar in India gewoond en is toen in contact gekomen met WWO. Ze heeft contact 
gelegd voor WWO met een andere meer ervaren NGO die de afgelopen jaren twee trainingen over 
interactieve en meer mensgerichte onderwijs methoden heeft verzorgd voor de leraren in Gurukul Children 
Academy. Ze was ook betrokken bij de inspiratiebijeenkomst in Harderwijk in januari 2016 en heeft daarna 
de Facebook pagina opgezet voor WWO-NL.

Sarina Lachman
Vrijwilliger in India

“Ik wilde iets betekenen voor de kinderen. Ik wilde weten hoe mensen in
kleine dorpjes zoals Belsar leven. Weg van de moderne stad, en back to
basic. Een van de mooiste ervaringen in mijn leven!”
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Bharat Bhushan
Oprichter WWO-India

“The cooperation with WWO-NL helps me to become more 
accountable, responsible and transparent about the work we are doing 
in India. It helps to make our social work more professional. It provides a
lot of learning opportunities for me to become a better administrator to 
achieve the goals for social work to serve the community at large. I 
become more determined and keep striving to achieve the goals.”

...
Leerling op de Gurukul Children Academy

“I Love my School Because It is An Ideal School”

Garima
Moeder van Somnia (11 jaar, 3e klas) en Swati Bharti (8 jaar, 
3e klas)

“Mijn kinderen studeren goed en gaan graag naar school. Ik ben er trots 
op dat ik drie dochters heb!”

9        WWO – NL       Jaarverslag 2015 – 2016



Oom van Lucky
Jongen, 6 jaar, groep 2 kleuterschool

“Mijn neefje was bang om naar school te gaan. Daarom is hij nu van 
school veranderd. Op de Gurukul Children Academy heeft hij het naar 
zijn zin omdat er veel spelmateriaal is. De kwaliteit van het onderwijs is 
goed.”

Ravindra Pandey
Hoofd van de Gurukul Children Academy in het dorp Belsar

“De kinderen vroegen mij voor de kerstvakantie om de school niet zo 
lang dicht te doen. Langer dan 1-2 dagen wilden ze niet vrij zijn. Ze 
gaan graag naar school. WWO heeft ons geholpen met nieuwe 
lesmethoden en onderwijsmaterialen.”

10        WWO – NL       Jaarverslag 2015 – 2016



Mrs. Vimla
Oma van Ansh Dhar Dubey (jongen, 4 jaar, groep 1 
kleuterschool)

“Sinds mijn kleinzoon naar de Gurukul Children Academy gaat, is hij 
zich beter gaan gedragen. Hij heeft in korte tijd goede manieren 
geleerd. Hij groet mensen nu met respect, wast zijn handen ook thuis 
voor het eten en pakt rommel op van de vloer om het in de prullebak te 
doen.”

Lakshmi Pandey
Lerares in Gurukul Children Academy

“De samenwerking met WWO is erg goed voor de gezondheid van de 
kinderen. Zij beseffen nu het verschil tussen gezond en ongezond eten 
en vertellen dit aan hun ouders. Twee jaar geleden hadden de kinderen 
geen handwas routine. Nu vragen ze zelfs thuis om zeep!”

Foto: Lerares Lakshmi doet WWO ogentest
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Kamla ji
Verzorgster voor kleuters in Gurukul Children Academy

“Ik ben nu 75 jaar oud en wil hier mijn hele leven werken omdat de 
mensen lief en aardig zijn. Ik beschouw de leraren en kinderen als mijn 
familie.”

Annelieke Laninga
Voorzitter WWO-NL, vrijwilliger WWO-India

“De bestuursleden dienen geen declaraties in en vrijwilligers ontvangen 
geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Dat toont inzet en 
betrokkenheid!”

Dorine Werkhoven
Secretaris WWO-NL & huisarts

“Als iemand nog plannen heeft om naar Delhi te gaan. KLM heeft nog 2 
uur lang aanbiedingen.”
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Ruud Mantingh
Penningmeester WWO-NL, adviseur groen en ruimte

“Ons mooie  zonne-energieproject is uitgekozen door Wilde Ganzen. 
Kijken, lezen en delen maar! En een bijdrage is natuurlijk meer dan 
welkom ”

Ferdinand Harmsen
Communicatie WWO-NL, ICT&Onderwijs coördinator

“Het is een gezamenlijke onderneming. Hier zitten geldschieters die 
duurzaamheid zoeken. In India de levensondernemers die dat leveren.”
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Projecten

In 2016 hebben we succesvol fondsen geworven voor een drietal projecten op een basisschool in het 
dorp Belsar in Uttar Pradesh in het noorden van India in de buurt van Nepal:

• School drinkwater op school
• Schoolplein & omheining
• Zonne-energie op school

Daarnaast hebben we in 2016 zelf een activiteit in India gefinancierd en uitgevoerd. Dit betrof een 
gezondheidsonderzoek onder bijna 200 leerlingen van dezelfde basisschool, de Gurukul Children 
Academy.

Gezondheidsonderzoek

Onze secretaris, Dorine Werkhoven, bezocht in
september 2016 de Gurukul Children Academy
school in Belsar. Zij is huisarts in Nieuwegein en
heeft samen met twee lokale dokters uit het
Indiase dorp een gezondheidsonderzoek gedaan
en op één dag bijna 200 kinderen onderzocht.
Enkele vrijwilligers, waaronder Sarina Lachman uit
Nederland en Bharat Bhushan, de oprichter van
WWO in India hielpen met de registratie.

Gezondheid in kaart gebracht
Alle leerlingen van de school hebben nu een
persoonlijke gezondheidskaart, waarop hun
leeftijd, geslacht, groeicurve met lengte en
gewicht, inentingen en gezichtsvermogen staan
geregistreerd. Dat is een hele prestatie en ook erg
uniek, want de meeste scholen in India doen dit
niet. Het is de bedoeling om het onderzoek jaarlijks
te herhalen om de kaarten bij te werken en de
gezondheid van de kinderen in de gaten te blijven
houden.

Onder de maat...
Uit het onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de kinderen ondervoed is. Eén van de oorzaken 
hiervan is dat ze vaak diarree hebben door slechte hygiëne en onzuiver drinkwater. De kinderen 
drinken bijvoorbeeld ongefilterd en ongekookt grondwater rechtstreeks uit de handpomp.

14        WWO – NL       Jaarverslag 2015 – 2016



Schoon drinkwater op school

We helpen de Gurukul Children Academy in het Indiase plattelandsdorp
Belsar om zo’n 200 kinderen schoon drinkwater aan te bieden. Ze
drinken het water op dit moment rechtstreeks uit de handpomp.
Behalve dat er veel vuile deeltjes inzitten, bevat het grondwater
vermoedelijk ook een hoog gehalte aan ijzer, fluor en wellicht zelfs
arsenicum. Dat is zeer schadelijk voor de gezondheid. Het grondwater
moet worden getest om de juiste waterfilter te kunnen kopen.

Aan de slag...
Dit is het eerste project dat met financiering en onder begeleiding vanuit Nederland in uitvoering is 
gegaan. De pomp, leidingen, watertank en -kranen zijn inmiddels aangelegd en filters worden 
binnenkort geïnstalleerd. Financiering is in juli 2016 beschikbaar gesteld door de gemeente en 
diaconie van de Protestante Kerk in Twello, met een deel eigen bijdrage van de school zelf. Na het 
indienen van een projectplan is een deel van het beschikbare budget in november 2016 door ons 
overgemaakt aan WWO India voor de realisering van een drinkwaterzuivering op de school.
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Water testen is nog niet zo makkelijk!

In 2016 heeft WWO India twee testen uitgevoerd
op het grondwater uit de handpomp. Het water is
geanalyseerd in twee onafhankelijke en
gecertificeerde laboratoria. De conclusie was dat
de resultaten van de parameters redelijk mee
vielen. Voor veilig drinkwater is wel een
(zand)filter nodig om deeltjes uit het water te
verwijderen die het water troebel maken en
verder zou een kleine dosering chloortabletjes in de watertanks afdoende zijn. WWO India is nu aan 
het overwegen hoe dit het beste uitgevoerd kan worden in de praktijk. Zij zijn daarvoor in contact met 
een drinkwaterfilterspecialist. Op verzoek van het Nederlandse bestuur zal ook nog een derde test 
worden gedaan specifiek gericht op zware metalen inclusief ijzer en arsenicum en op fluor. Het is 
namelijk een beetje vreemd dat het water bruine vlekken achterlaat in de water tank, langs de muren 
bij de overstort en op de tegels binnen in het toiletgebouw. De oorzaak daarvan is nog niet 
achterhaald. 

Fysieke infrastructuur is aangelegd – nu de filters nog! 
Ondertussen zijn in december 2016 de wasbakken, leidingen en watertanks aangelegd. Planning is 
om de drinkwater installatie – inclusief filtersysteem – op korte termijn in te wijden. Vervolgens zal 
een onderhoudsprogramma en een aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en dorpsgenoten 
worden gepland. De financiering daarvoor zal pas worden overgemaakt nadat WWO India verslag 
heeft uitgebracht aan WWO-NL over de realisatiefase, inclusief financiele verantwoording.

Schoolplein en omheining

World Without Obstacles helpt om zo’n 200 kinderen van de Gurukul Children Academy en tientallen 
jongeren uit het dorp een veilige omgeving te bieden om te spelen en fysiek en mentaal uitgedaagd 
worden.

Koeien en andere ongewenste gasten...
Sinds de bouw van het multifunctionele schoolgebouw in 2013 in het dorp Belsar is het terrein open 
en vrij toegankelijk voor iedereen, inclusief loslopend vee. Buffalos, koeien en schapen grazen graag 
jonge plantjes weg, die net vers geplant zijn bij de school, hetgeen het aanleggen van borders 
onbegonnen werk maakt. Zonder omheining is het bovendien onveilig voor de ruim 60 kleuters om 
buiten te spelen. En na schooltijd kan – ondanks aanwezigheid van een bewaker – niet worden 
verhinderd dat er ongewenste gasten komen. Tijdens lokale verkiezingen bijvoorbeeld bivakeerden 
honderden mensen ongevraagd in, op en naast het gebouw en gebruikten ze de faciliteiten en 
voorzieningen.
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Een speelgelegenheid voor 250 kinderen
Samen met het team van de Gurukul Children Academy heeft World Without Obstacles een plan 
gemaakt voor de aanleg van het schoolplein en een omheining. Er zullen speeltoestellen (schommel, 
klimrek, wipwap en zandbak) worden aangelegd en een veld om te sporten (badminton, volleybal, 
khokho en khabaddi) en basketbal ring (pitch). 

Naschoolse sport- en spelactiviteiten
Dit sportveld kan na schooltijd ook worden gebruikt door WWO om een lokale sportclub op te richten
die jongeren uit het dorp de gelegenheid geeft om zich fysiek en mentaal te ontwikkelen. Tijdens de 
sporturen is het de bedoeling om een openbare bibliotheek te openen en kan ook een lokale schaak- 
en karromclub voor jongeren van start gaan. 

Kleurig en fruitig natuurschoon
Verder is in het plan bepaald waar (fruit)bomen, bloeiende struiken en andere planten zullen worden 
geplant en waar een vlinder- en groentetuin kan worden aangelegd. 

Wachten op de juiste timing...
Via de Ride on Education is in de zomer van 2016 reeds geld ingezameld voor dit project. De 
uitvoering wacht nu op het voltooien van de bouw van twee extra klaslokalen, die als onderdeel van 
het zonne-energie project gerealiseerd zullen worden. Dit staat voor maart-april 2017 gepland. Als 
alles goed gaat, is het schoolplein dus in mei/juni 2017 klaar. De groenvoorziening zal in de 
moessontijd (juli/augustus) worden aangelegd. 
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Zonne-energie op school

Een ander probleem is dat de Gurukul Children Academy in Belsar wel een elektriciteitsaansluiting 
heeft, maar de stroom komt maar een paar uur per dag en meestal niet tijdens schooltijd. 

Tropenrooster 
Op hete zomerdagen kunnen er geen ventilatoren draaien. De kinderen kunnen dan meestal niet naar 
school omdat het soms meer dan 45 graden Celsius is. 
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Geen licht in de duisternis
In de winter is het donker in de klaslokalen omdat er geen verlichting kan branden.

Steun van Nederlandse donateurs
Met steun van Wilde Ganzen, individuele donateurs, de protestante kerk in Twello en enkele 
Nederlandse vermogensfondsen (Stichting Jong, De Johanna Donk Grote Stichting en Stichting 
Geron) bouwen we nu twee extra klaslokalen, waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden. 
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Technisch ontwerp – klaar voor de start!
Anish Bosch en Adwait Apte, twee Nederlandse specialisten, die recentelijk zijn afgestudeerd aan de 
TU Delft op zonne-energie voor scholen in India, hebben zonder kosten in rekening te brengen een 
technisch ontwerp voor de Gurukul Children Academy gemaakt. Begin 2017 wordt gestart met de 
bouw van de klaslokalen. De verwachting is dat de aanleg van het zonne-energiesysteem klaar is 
voordat het nieuwe schooljaar in april 2017 weer begint.
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Deel 2 – Hoe en Waarom
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Organisatie

Doelstelling

Het doel van WWO-NL is om fondsen te werven voor organisaties in India die de sociaaleconomische
positie van kinderen willen verbeteren door het verbeteren van hun onderwijs en hun gezondheid. 

Visie

De achterliggende motivatie en visie achter deze doelstelling is als volgt:

1. In India zijn veel kinderen die weinig kans hebben op een goede toekomst. Kindersterfte is 
hoog en de kinderen die volwassen worden erven vaak de armoede waarin zij zijn 
grootgebracht. Dit komt onder andere doordat het bestaande (overheids)school-systeem veel
te wensen overlaat. Daar komt bij dat de lokale gezondheidssituatie, voornamelijk door een 
gebrek aan hygiene en sanitatie, meestal onder de maat is, hetgeen leidt tot uitval en 
verminderd leervermogen.

2. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie stierven wereldwijd in 2013 dagelijks zo’n 17.000
kinderen, veelal aan de gevolgen van ziektes die gemakkelijk voorkomen en behandeld 
kunnen worden, zoals diaree.1 Het District Gonda, waar de Indiase NGO World Without 
Obstacles actief is en dat gelegen is in het oosten van de Indiase deelstaat Uttar Pradesh 
(U.P.), is wat de volksgezondheid betreft een van de meest achtergebleven regio’s in India. 
Gonda staat in de top 100 van districten met hoogste kinder- and moedersterfte in India.2 

3. Ook is de geletterdheid in Gonda District erg laag3, hetgeen naast een gebrek aan hygiene 
een andere belangrijke oorzaak is voor het overlijden van babies en jonge kinderen. Volgens 
UNICEF hebben kinderen van moeders met minstens 8 jaar scholing namelijk 52% meer kans 
om de leeftijd van 5 jaar te bereiken. Kindersterfte is ook beduidend lager in families met 
toegang tot schoon drinkwater en de beschikbaarheid van een toilet.4 

4. Kinderen die de leeftijd van 5 jaar bereiken en naar school gaan, hebben helaas geen garantie 
dat ze goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze de basis school verlaten. Vooral op 
overheidsscholen in achtergestelde plattelandsregio’s is de kwaliteit van onderwijs slecht. Er 
zijn vaak niet voldoende leraren en de kinderen worden er niet veel wijzer. Daarom sturen 
veel ouders hun kinderen naar prive-scholen, hoe arm ze ook zijn. Maar ook daar is het 
schoolsysteem vaak traditioneel. Zelfstandig denken, creatief zoeken naar oplossingen en 
zelfbewustzijn worden niet of nauwelijks gevoed, waardoor kinderen later onvoldoende 
voorbereid zijn op de uitdagingen en problemen in hun verdere leven.

1 Global Health Observatory (GHO) data (http://www.who.int/gho/child_health/mortality/en/). 
2 2011 census data van de Indiase overheid (http://www.censusindia.gov.in/2011-common/AHSurvey.html). 
3 De geletterdheid in Gonda District onder mannen is 69% en onder vrouwen 47%. Bron: 2011 census data van de Indiase 
overheid (http://www.census2011.co.in/census/district/554-gonda.html). 
4 Infant and Child Mortality in India: Levels, Trends and Determinants, National Institute of Medical Statistics (NIMS), Indian 
Council of Medical Research (ICMR), and UNICEF India Country Office, New Delhi, India (2012).
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5. In de visie van WWO-NL zijn zowel een betere toegang tot en een hogere kwaliteit van 
onderwijs als ook een verbetering van de hygiene en sanitatie noodzakelijke voorwaarden 
voor de sociaal-economische ontwikkeling van Gonda – en vele andere Indiase regio’s.

Werkwijze

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a) De activiteiten van maatschappelijke organisaties in India, zoals de NGO World Without 
Obstacles, onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen;

b) Financiële middelen in te zamelen ten behoeve van de activiteiten van dergelijke organisaties;
c) Strategische advisering te bieden met als doel een goed bestuur en verdere 

professionalisering van de activiteiten van Indiase NGO’s, zoals World Without Obstacles te 
bevorderen.

Bestuur 

Het oprichtingsbestuur (zie statuten) bestond uit volgende drie personen:

- Annelieke Laninga, voorzitter
- Ruud Mantingh, penningmeester
- Dorine Werkhoven, secretaris

In de zomer van 2016 is Ferdinand Harmsen als vierde bestuurslid toegetreden. Hij is 
verantwoordelijk voor de communicatie.

Het bestuur heeft vanaf de oprichtingsdatum tot 31 december 2016 maandelijks (zestien keer) 
vergaderd. Een overzicht van bestuursvergaderingen in 2015-2016 is te vinden in de bijlagen. 
Agenda’s en actie-/besluitenlijsten zijn op te vragen bij het bestuur.

Vrijwilligers

Sinds de oprichting heeft het bestuur steun gekregen van enkele vrijwilligers die hetzij betrokken 
waren bij een specifieke activiteit hetzij op de achtergrond hebben geholpen bij de fondsenwerving en
communicatie werkzaamheden van de stichting. Dit waren de volgende personen:

- Laura Duijvestein heeft de Facebook pagina opgezet
- Otto Westerink heeft een folder gemaakt voor WWO-NL
- Ingeborg Laninga heeft het logo ontworpen voor The Ride on Education
- Marjolein Laninga heeft meegefietst in The Ride on Education
- Anish Bosch en Adwait Apte hebben een solar-system ontworpen voor de school

Verder heeft Sarina Lachman, als Nederlandse vrijwilliger in India geholpen bij de voorbereiding van 
het jaarverslag van WWO India. Ook is zij op bezoek geweest bij de school in het dorp Belsar en heeft
zij daar bijgedragen aan het gezondheidsonderzoek.
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Organigram

* Sarina Lachman was in 2016 als vrijwilliger uit Nederland actief bij WWO in India.

24        WWO – NL       Jaarverslag 2015 – 2016



Beleid & strategie ontwikkeling

Opstart fase: augustus – december 2015

Het bestuur heeft zich in de eerste maanden na oprichting voornamelijk bezig gehouden met het 
opstarten van de stichting. Dit betrof onder andere het aanvragen van een ANBI-status (Algemeen 
Nut Beogende Instelling) voor zowel de Nederlandse steunstichting als de Indiase partnerorganisatie, 
het uitzetten van een strategisch beleid waaronder ook het donateursbeleid en het beloningsbeleid 
voor bestuursleden en vrijwilligers, het opzetten van een projectgoedkeurings- en 
verantwoordingsbeleid en het onderhouden van contacten met de Indiase partner organisatie. 
Daarnaast zijn de eerste fondsenwervingsactiviteiten eind 2015 gestart met een Kerst- en 
Nieuwjaarsactie door bestuursleden gericht op het werven van donateurs.

Beleidsplan 2015-2016

Het bestuur heeft de visie en werkwijze van de stichting in een beleidsplan neergelegd. Hierin staat 
beschreven wat de taken van bestuur en vrijwilligers zijn en de uitgangspunten voor het 
beloningsbeleid. Naast het financiële beleid voor ondersteuning van de Indiase partner organisatie is 
een budget en aanzet tot een activiteiten plan beschreven. Het beleidsplan zal jaarlijks worden 
geactualiseerd en is te downloaden op de website www.  worldwithoutobstacles  .nl 

Communicatie

Met toetreding van het vierde bestuurslid in de zomer van 2016 werd communicatie een speerpunt 
met het uitdenken van een communicatie plan, het opzetten van een Facebook pagina en website en 
het ontwerpen en versturen van enkele nieuwsbrieven.
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Website:
www.worldwithoutobstacles.nl

Facebook:
www.facebook.com/pg/worldwithoutobstaclesnederland 

E-Nieuwsbrief:
over de sponsor fietstocht: “Ride without Obstacles”
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Activiteiten in Nederland

• 29 januari 2016: inspiratieavond
• 20 februari 2016: Bollywood workshop
• 16-23 juli 2016: The Ride on Education
• 7 augustus 2016: voordracht in kerk Twello
• 25 december 2016: voordracht in kerk Twello

Inspiratieavond

Om op weg geholpen te worden heeft het bestuur zich in het oprichtingsjaar laten inspireren door de 
inzet van vrijwilligers van gelijksoortige stichtingen in Nederland. Op vrijdag 29 januari 2016 
organiseerden we een “inspiratie-avond” waarbij zo’n 15 geinteresseerden aanwezig waren. De 
penningmeester, Ruud Mantingh had voor deze gelegenheid het kantoor van Aequator Groen en 
Ruimte in Harderwijk ter beschikking gesteld.

Na een informele kennismaking tijdens een Indiase buffet maaltijd werd het werk en de aanpak van 
de stichtingen uitgewisseld. Er werden veel goede ideeën opgedaan. Bijvoorbeeld over hoe aan de 
slag te gaan met fondsenwerving, de organisatie van (donateurs)activiteiten in Nederland en het 
uitoefenen van toezicht op de uitvoering van projecten in het partner land en het afleggen van 
verantwoording daarover in Nederland. 

De conclusie was dat het onderhouden van contacten met andere stichtingen die vergelijkbaar werk 
doen met vrijwilligers waardevol is om van elkaar te leren. Het bestuur heeft daarom besloten om een 
op een contacten te blijven onderhouden met enkele stichtingen die hierin interesse hebben. Wellicht 
kunnen Nederlandse stichtingen die in India werkzaam zijn elkaar versterken in de uitvoering van hun 
werk. Dat zal de komende jaren duidelijker worden.
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Bollywood workshop

Onder begeleiding van een professionele Indiase dans-lerares heeft een groep van zo’n 20 
volwassenen en kinderen de basisbeginselen van het bollywood-dansen geleerd. Een 
beeldpresentatie gaf inzicht in het vrijwilligerswerk en de projecten in India. De bijeenkomst werd op 
20 februari 2016 in Deventer gehouden voor familieleden van de voorzitter van de stichting WWO-
NL. 

Deze culturele activiteit leverde de eerste vaste donateurs van WWO-NL op en een aanbod voor een 
stageplaats aan de HBO Commerciële Economie, opleiding Marketing of Social Business van de 
Hogeschool Rotterdam. Helaas is het in 2016 niet gelukt om een stagiaire te vinden, maar de 
vacature zal in 2017 weer geplaatst worden.

The Ride on Education

The Ride on Education heeft als doel om te trappen voor onderwijs. Door het organiseren van 
gesponsorde (lange afstand) fietstochten wordt geld bij elkaar gebracht voor de ondersteuning van 
onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. WWO is in 2016 officieel door de Stichting The Ride on 
Education erkend als goed doel. De voorzitter van WWO-NL, Annelieke Laninga, besloot samen met 
haar zus Marjolein Laninga mee te fietsen. 

Dit was aanleiding voor Ferdinand Harmsen als communicatie verantwoordelijke in het bestuur om de
eerste digitale nieuwsbrieven van de stichting WWO-NL uit te brengen. The Ride on Education werd 
door WWO-NL omgedoopt in “The Ride Without Obstacles”. Via de nieuwsbrieven vertelde 
Annelieke dagelijks een verhaal over hoe zij verschillende obstakels die zij tijdens het fietsen 
tegenkwam had overwonnen. Een passend logo van de Hindu god Ganesha op een fiets (Ganesha is 
de beschermgod van reizigers die er bovendien om bekend staat dat hij obstakels uit de weg ruimt) 
werd door een andere zus Ingeborg Laninga ontworpen. 

De opbrengst van de sponsorfietstocht resulteerde in een bedrag van ruim EUR 6.000 voor de 
inrichting van een schoolplein met speelgelegenheid en een omheining voor de school in Belsar.
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Voordrachten in Dorpskerk Twello 

De voorzitter van de stichting WWO-NL komt oorspronkelijk uit Twello. Daarom werd Annelieke 
Laninga in de zomer van 2016 door de protestante kerk van Twello uitgenodigd om te komen 
vertellen over haar vrijwilligerswerk in India. Tijdens de kerkdienst op zondag 7 augustus werd ook 
een collecte gewijd aan het drinkwater project van WWO-NL. Met een aanvulling van de diakonie, 
leverde dit voldoende budget op om het project uit te kunnen voeren. 

Tijdens de kerkdienst op 1e Kerstdag op zondag 25 december 2016 deed Annelieke verslag van de 
uitvoering van het drinkwaterproject en vertelde zij over het zonne-energie project dat met steun van 
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Wilde Ganzen werd voorbereid. Wederom werd er gecollecteerd en stelde de diakonie een 
aanvullend bedrag ter beschikking. Het zonne-energie project kon daarmee ook in uitvoering gaan.

De voordrachten en bijbehorende aankondigingen en artikelen in het lokale kerkblad hebben vele 
positieve reacties en een goed contact met de kerkvoorgangers en voorzitter/leden van de diakonie 
van de protestante gemeente Twello opgeleverd. In de zomer van 2017 mag Annelieke wederom 
collecteren en over de voortgang van de projecten van WWO komen vertellen.

Financiële verantwoording

Donateurswerving en incidentele donaties

Vaste donateurs bieden een structurele bron van inkomsten waar wij jaarlijks een deel van onze 
uitgaven op kunnen baseren. Incidentele donaties (giften) zijn meestal projectgebonden. In 2016 
hebben we de volgende acties uitgevoerd om donateurs te werven:

 Kerst- en Nieuwjaarsactie 2015
 The Ride on Education, juli 2016
 Collectes in Protestante Kerk Twello, augustus en december 2016

De Facebook berichten en nieuwsbrieven waren indirect ook gericht op het interesseren en 
enthousiasmeren van vrienden, familie en onbekenden. 

Het aantal vaste en incidentele donateurs is sinds de oprichting in augustus 2015 gestegen van 0 tot 
61. 

Tot 31 december 2016 hebben wij EUR 16.678,30 aan donaties en giften van prive-personen en 
kerkelijke instellingen ontvangen. Dit is inclusief donaties door bestuursleden ter dekking van de 
bestuurs- en organisatiekosten.

Fondsenwervingsverslag

Naast de opbrengsten uit bovengenoemde activiteiten, heeft het bestuur zich ook succesvol ingezet 
om gelden uit (vermogens)fondsen te werven. Belangrijk was daarbij de aanvraag die door Wilde 
Ganzen werd gehonoreerd voor het zonne-energie project. Wilde Ganzen heeft toegezegd 50% van 
ons eigen actieresultaat als premie aan het project budget toe te voegen. Op basis van de 
samenwerking met Wilde Ganzen konden ook fondsen geworven worden bij De Johanna Donk Grote 
Stichting (EUR 3.000), Stichting Jong (EUR 5.000) en – begin 2017 – bij Stichting Geron (EUR 3.500). 
Omdat de collecte in de Protestante Kerk in Twello op 1e Kerstdag normaal meestal ook naar een 
project van Wilde Ganzen gaat, kwam deze samenwerking ook hierbij goed gelegen.
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Staat van inkomsten en uitgaven

De totale opbrengsten voor WWO-NL in 2016 waren € 19.678,30. De totale uitgaven waren € 
2.039,76. Tevens is in 2016 een betalingsverplichting van € 13.785,66 aangegaan voor 
goedgekeurde projecten van WWO India. Hiermee komt het eigen vermogen op 31 december 2016 
op € 3.650,88. Dit zal grotendeels bestemd zijn voor nog nader te bepalen projecten in 2017 en 
gedeeltelijk voor het dekken van de organisatiekosten.

Resultatenrekening
Opbrengsten Bedrag Totaal
Donaties en giften € 1,875.00  
Ride on Education € 6,103.30  
Protestantse kerk Twello € 1,700.00  
Gift Dr Busch € 5.000,00
Subsidie aanvraag vermogensfonds € 3,000.00  
Dekking bestuurskosten (door bestuursleden) € 2,000.00  
  € 19,678.30
Kosten Bedrag Totaal
Onkosten inspiratieavond Harderwijk € 337.50  
Website € 12.50  
Bankkosten € 145.67  
Betaling Health camp € 100.00  
Betaling waterproject € 998.00  
Onkosten Bollywood workshop, etc. € 446.09  
  € 2,039.76
Resultaat  € 17,638.54

Balans
Debet Credit
Liquide middelen € 17,638.54 Eigen vermogen € 3.650,88

  
Verplichting Zonneproject 
(via Wilde Ganzen) € 13,785.66

  Verplichting Waterproject € 202,00
    

Totaal € 17,638.54 Totaal € 17,638.54

Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden van WWO-NL is bepaald op het wettelijke bedrag van 
€ 4,50 per uur, max € 150 per maand / € 1.500 per jaar. Alle bestuursleden hebben in 2015-2016 
vrijwillig afgezien van de vrijwilligersvergoeding zodat meer gelden aan de projecten besteed kunnen 
worden.
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BIJLAGEN

Data bestuursvergaderingen

1. Skype vergadering op 14 oktober 2015
2. Skype vergadering op 3 november 2015
3. Skype vergadering op 24 november 2015
4. Skype vergadering op 15 december 2015
5. Skype vergadering op 12 januari 2016
6. Skype vergadering op 1 maart 2016
7. Skype vergadering op 5 april 2016
8. Skype vergadering op 23 mei 2016
9. Skype vergadering op 14 juni 2016
10. Bestuursbijeenkomst op 14 juli 2016
11. Bestuursbijeenkomst op 5 augustus 2016
12. Skype vergadering op 12 september 2016
13. Skype vergadering op 4 oktober 2016
14. Skype vergadering op 15 november 2016
15. Skype vergadering op 22 november 2016
16. Skype vergadering op 13 december 2016
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