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In dit deel van het jaarverslag verantwoorden wij ons over de programma’s die we hebben uitgevoerd
en de subsidies die we hebben toegekend. Hiermee proberen we inzicht te geven in bereikte resul-
taten in 2009. NCDO vindt het belangrijk om open en transparant te zijn over de doelstellingen en
opbrengst van haar programma’s.

We kijken terug op een jaar waarin veel gebeurde – zowel binnen de programma’s van NCDO als in
onze omgeving. Het jaar kenmerkte zich door het uitbouwen van activiteiten en het voortzetten van
programmalijnen die in de eerdere jaren van de beleidsperiode 2007–2010 waren ingezet. Tegelijker -
tijd was 2009 ook een jaar waarin de blik sterk gericht was op de toekomst van NCDO in 2011 en
daarna.

Projecten en subsidies
Het jaar 2009 begon voor NCDO met de succesvolle lancering van de Canon voor Wereldburger-
schap, waarin mondiale thema’s worden gepresenteerd in vensters die uitnodigen om naar andere
plekken, andere tijden, andere mensen te kijken. Deze ‘vensters op de wereld’ zijn bijvoorbeeld
‘Mexico-stad’, ‘Drinkwater in Midden-Oosten’ en ‘Keurmerk Max Havelaar’. NCDO richt zich met
de Canon in de eerste plaats op docenten die wereldburgerschap willen integreren in het onderwijs.

De op draagvlakactiviteiten in Nederland gerichte subsidieprogramma’s ontvingen in 2009 opnieuw
een groot aantal aanvragen. Succesvolle thematische rondes van het subsidieprogramma PRO, onder
de naam PRO-actief, stimuleerden aanvragen over de rol van ondernemerschap in ontwikkelings-
landen, projecten die uitgevoerd worden door migrantenorganisaties en projecten die nieuwe media-
toepassingen gebruiken.

Het subsidieprogramma voor particuliere initiatieven op het terrein van internationale samen-
werking, KPA, oogstte volop waardering vanuit de doelgroep. Dit gold voor activiteiten die waren
gericht op kennisdeling, capaciteitsversterking, en ondersteuning van projecten van particuliere
initiatieven, zoals het kwartaalblad P! en de KPA/Wilde Ganzen Dag.

Ter voorbereiding op de Europese Verkiezingen van 6 juni 2009 creëerde het politieke programma
van NCDO, Politiek 2015, samen met Partos en de EEN-campagne de Wereldstemwijzer. Wie de We -
reldstemwijzer invulde, ontving een stemadvies, met een accent op de rol van Europa in de wereld.

Het najaar van 2009 stond voor NCDO in het teken van de Millenniumtour: een treinreis voor de
millenniumdoelen. Een week lang konden jongeren instappen in een virtuele en een echte trein, die
verschillende Nederlandse steden aandeed voor diverse activiteiten die waren gericht op het
vergroten van de bekendheid van de millenniumdoelen.

Het programma Sport bereidde zich in 2009–samen met sport- en ontwikkelingsorganisaties – voor
op het WK Voetbal 2010. Tijdens een debat in november rond het 3de HELFT-programma – dat
projecten in Zuid-Afrika met de focus op de kracht van sport zichtbaar wil maken– sprak een groot
aantal betrokkenen met elkaar over de sociaal-economische impact van het WK. Naar aanleiding van
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dat debat besteedden de Volkskrant, NOS Studio Sport en veel websites aandacht aan het thema. Al
geruime tijd voor dit evenement was NCDO gestart met het zoeken van strategische partner-
schappen en het voorbereiden op kansen om de sociaal-economische impact van het WK op de
agenda te krijgen. Die intensieve voorbereiding was noodzakelijk om te kunnen aansluiten bij een
evenement dat zo omvangrijk is als het WK 2010. Dankzij de investering in 2009 bestaat er alle
vertrouwen dat de partnerschappen in juni 2010 zullen resulteren in brede betrokkenheid bij sport
en ontwikkelingssamenwerking (OS) in Zuid-Afrika.

In de aanloop naar de klimaattop die in december in Kopenhagen plaatsvond, lanceerde NCDO
samen met het Klimaatbureau de DAAR-campagne. Doel was Nederlanders bewust te maken van
klimaateffecten in ontwikkelingslanden. Voor de Worldconnectors was de klimaattop een aankno-
pingspunt om burgers, net als regeringsleiders, te betrekken bij gevolgen van een veranderend
klimaat.

Koersverandering
In het voorjaar van 2009 presenteerde de minister voor Ontwikkelingssamenwerking zijn moderni-
seringsagenda. Ook het versterking van het draagvlak werd meegenomen in deze agenda. Nieuw
beleid op het terrein van draagvlak en internationale samenwerking werd op 20 mei 2009 gepresen-
teerd in een brief van minister Koenders aan de Tweede Kamer.

Dit nieuwe beleid betekent voor NCDO een breuk met verleden: haar taak van subsidieverstrekking
verdwijnt. De aankondiging om de subsidietaken elders neer te leggen was een teleurstelling voor
NCDO en voor de NCDO-medewerkers. Tegelijkertijd is haar toekomstige taak als kennis- en
adviescentrum een taak waarvoor NCDO kan voortbouwen op ervaringen met onderzoek, het
ontsluiten van kennis, en trainingen en advies.

Voortbouwen op ervaring
Het onderzoeksprogramma van NCDO is in 2009 aangescherpt en geschikt voor de toekomst
gemaakt. Zo zijn er meer programma’s en programmaonderdelen die we vol vertrouwen verwachten
mee te kunnen nemen in een toekomstige rol als kennis- en adviescentrum. Waardevolle ervaring
voor de toekomst deden we op als trotse uitgever van twee publicaties met een groeiend lezersbe-
stand: IS en Samsam. Maar ook als de organisator van trainingstrajecten voor politiek talent, voor
jongeren en voor docenten-in-opleiding. En als aanjager van het maatschappelijk debat over interna-
tionale samenwerking met inspirerende en inhoudelijke bijdragen van Worldconnectors.

Samenwerkingsrelaties zijn en blijven voor deze taken van groot belang. Onderlinge afstemming,
taakverdeling en aanvulling zijn nodig om aan te kunnen sluiten bij de behoeften, het netwerk en de
deskundigheid van organisaties waarmee we samenwerken. NCDO verbindt organisaties en initia-
tieven op het terrein van draagvlak en internationale samenwerking en streeft daarbij naar comple-
mentariteit en synergie.

Meetbaarheid
De aankondiging van nieuw beleid door minister Koenders was mede een reactie op de evaluatie van
draagvlakactiviteiten door de Inspectiedienst Ontwikkelingsbeleid IOB. NCDO kon zich over het
algemeen goed vinden in de conclusies van die evaluaties. NCDO merkte al eerder dat de missie om
het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te behouden en te versterken inderdaad niet
eenvoudig meetbaar was. De afgelopen jaren heeft een verbeterslag plaatsgevonden in het formuleren
van meetbare projectdoelstellingen. De relatie tussen die projectdoelstellingen en de hoofdtaak van
NCDO– het versterken van draagvlak – blijft echter een aandachtspunt.
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De meeste NCDO-activiteiten hebben bewustwording en gefundeerde meningsvorming tot doel, en
niet gedragsverandering. NCDO vindt het– ook met het oog op de toekomst– van groot belang dat
Nederlanders de ruimte krijgen om zelfstandig informatie te verzamelen, te reflecteren en gedachten
uit te wisselen over onderwerpen die met internationale samenwerking verband houden.

Uit het onderzoeksrapport van de IOB kwam naar voren dat ‘het draagvlak’ voor ontwikkelingssa-
menwerking geen eenduidig begrip is. Tussen en binnen organisaties zijn verschillende beschrij-
vingen in omloop van wat draagvlak is en wat het onderwerp van draagvlak is. NCDO is in 2008
begonnen in haar onderzoeksprogramma meer duidelijkheid te scheppen over draagvlak en haar
objecten. Aanscherping van ideeën over draagvlak, over de relatie tussen kennis, houding en gedrag,
en over de relatie tussen hier en ontwikkelingslanden is voor NCDO een continue proces waar we
interne en externe deskundigen bij betrekken.

De IOB uitte ook kritiek op de evaluatiecultuur binnen de onderzochte organisaties. Evaluatie staat
er volgens de IOB ‘nog in de kinderschoenen’. NCDO ziet zichzelf als een lerende organisatie en
evalueert daarom regelmatig. Met een reorganisatie die in het voorjaar van 2009 heeft plaatsge-
vonden kreeg evaluatie een meer prominente plek. De verbeterde formulering van meetbare project-
doelstellingen maakt het evalueren achteraf ook gemakkelijker.

De aandacht die er in 2009 was voor de evaluatie van draagvlakactiviteiten wordt door NCDO als
zeer waardevol gezien. NCDO vindt het gesprek over evaluatie van groot belang voor haar eigen
leerprocessen. Daarnaast stelt NCDO zich ten doel om de sector te ondersteunen op het terrein van
draagvlakversterking, en het evalueren van draagvlakactiviteiten hoort daarbij. NCDO is dan ook
verheugd dat dat gesprek wordt voortgezet in bijeenkomsten van alle door de IOB geëvalueerde
organisaties. Daar worden uitgevoerde en toekomstige evaluaties gedeeld en besproken, zodat de
organisaties gezamenlijk de praktijk van leren, evalueren en kennisdelen kunnen verbeteren.

Output en outcome
Dit jaarverslag is een weerslag van de ontwikkeling die binnen NCDO hebben plaatsgevonden op
het terrein van meten en evalueren. In vergelijking met eerdere jaarverslagen ligt er minder nadruk
op de activiteiten die we hebben georganiseerd en de resultaten in termen van concreet aantal
deelnemers, bereikcijfers en aantal producten. Naast de outputs, de concrete door NCDO geleverde
producten, rapporteren we ook over de bereikte outcome in de vorm van indicatoren die zo goed
mogelijk iets zeggen over het bereikte maatschappelijk effect.

Dat we zowel output als outcome rapporteren, wil niet zeggen dat de weg daar naartoe altijd gemak-
kelijk verloopt. Het is een continue worsteling om de grote opdracht van het versterken en
verdiepen van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te concretiseren in afgebakende,
meetbare doelstellingen voor projecten. Het leerproces dat deze inspanningen met zich meebrengen
is een winst op zichzelf. Het leert ons veel over wat we willen bereiken en waar onze sterke punten
liggen.

Inleiding
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Opinie en visie

Worldconnectors

Earth Charter

Communicatie

Brede publiekscommunicatie

Sectoren

Politiek

Jongeren

Sport

Bedrijfsleven

Diaspora

Onderwijs

Cultuur

Subsidies

KPA (Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten)

POB (Programma Ondersteuning Burgerparticipatie)

Draagvlak kenniscentrum

Publieke opinie onderzoek

Capaciteitsversterking Draagvlak

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de veertien programma’s waarbinnen NCDO in
2009 heeft gewerkt. De programma’s zijn geclusterd in de aanpakken ‘Opinie en visie’, ‘Communi-
catie’, ‘Sectoren’, ‘Subsidies’ en ‘Draagvlak kenniscentrum’.

Per programma zijn in dit hoofdstuk de doelstelling, het bestede en begrote budget,, en een
omschrijving van activiteiten in 2009 opgenomen. Daarnaast zijn per programma-onderdeel de
outputs, beoogde outcome en indicatoren voor bereikte outcome vermeld. De beoogde outcome is in
de loop van 2009 zo veel mogelijk – en zo goed mogelijk – vastgelegd in projectplannen, maar is waar
nodig is deze voor dit jaarverslag achteraf geformuleerd. Bij de subsidieprogramma’s ligt er meer
nadruk op de output en is ook de beoogde output (subsidievertrekkingen) opgenomen. De belang-
rijkste doelen voor NCDO-projecten liggen op het niveau van de outcome, en de daaruit voortko-
mende impact, maar bij subsidies is het verstrekken van de subsidie ook een taak op zich. De output
van programmaonderdelen vermelden we in NCDO-productgroepen die worden toegelicht in
bijlage 1. Een overzicht van alle projecten en toegekende subsidies is terug te vinden in de overige
bijlagen.

Dit zijn de programma’s die NCDO in 2009 heeft uitgevoerd:

Programma’s
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Programma Worldconnectors
Doelstelling: Het faciliteren van een netwerk van opinieleiders uit verschillende sectoren,
die – geïnspireerd op de VN Millenniumverklaring en het Earth Charter – interdisciplinaire visies
ontwikkelen en uitdragen met als doel het debat te stimuleren en te voeden en invloed uit te oefenen.

begroot budget gerealiseerd budget

e 225.000,00 e 240.000,00

Het initiatief Worldconnectors Round Table for People and the Planet ging officieel op 24 oktober 2006
van start. Het werd voor die datum al langere tijd vanuit NCDO achter de schermen en in overleg
met partners en actoren in het werkveld van NCDO voorbereid. Aanleiding voor NCDO was een
passende vorm van opvolging te ontwikkelen voor de Nationale Commissie van NCDO, welke in
2003 was opgeheven. Een eerste verkennende bijeenkomst in april 2006, met participatie van een
groot aantal actoren uit diverse sectoren, leverde op dat er behoefte en noodzaak was voor een Ronde
Tafel initiatief.

De Worldconnectors Round Table is een initiatief van Ruud Lubbers, SID (Society for International
Development) Nederland, DPRN (Development Policy Review Network) en NCDO. Bij de
lancering in oktober 2006 werden de doelen en criteria voor het initiatief vastgelegd in het
zogenaamde Mission Document. Dit document is eind 2008–na een strategiediscussie en advies van
adviescentrum De Beuk – bijgewerkt. Het is op de meeste punten nog altijd actueel en was daarom
ook voor 2009 een belangrijke basis.

Niet eerder bereikten de Worldconnectors zo’n groot publiek. Ruud Lubbers en Sandra van Beest
waren in januari naar aanleiding van de financiële crisis te gast in De Wereld Draait Door. Herman
Wijffels liet in een breed scala media zijn visie op duurzaamheid horen; van Metro tot Financieel
Dagblad. Consequent werd hij als ‘co-chair Worldconnectors’ aangekondigd. Ook publieksbijeen-
komsten georganiseerd door Youth en Young Professional Worldconnectors zoals de speeddate van
de 1% Club en de debatten op festival Lowlands trokken een grote groep, veelal jonge, geïnteres-
seerden. Al deze activiteiten, plus de maar liefst 27 door Worldconnectors geschreven weblogs,
droegen bij aan een groei van 150 procent van het websitebezoek ten opzichte van 2008.

In het jaar 2009 is er sprake geweest van een inhoudelijke verdieping, waarbij NCDO voortbouwde
op de thema’s uit 2007 en 2008. Thema’s die binnen de Worldconnectors zijn gekozen staan centraal
in vier Round Table meetings, voorbereid door thematische werkgroepen waarin Worldconnectors
en externe adviseurs actief zijn. De projectgroep en stuurgroep bewaken de voortgang en kwaliteit
van de werkzaamheden en resultaten.

Thema’s en Round Tables van de Worldconnectors in 2009:

• De verantwoordelijkheid van Europa in de wereld (22 maart)

• Duurzaam wereldburgerschap en Gender en diversiteit(28 mei)

• Senaatconferentie (22 september)

• Financiële crisis en de oplossingen (23 november)

Naast de nieuwe thema’s, wordt via media-uitingen voortgebouwd op thema’s uit voorgaande jaren,
waaronder Connection of Civilisations, Migratie en Ontwikkeling, Mondiale Menselijke Veiligheid,
Klimaat en Duurzame Ontwikkeling en Nieuwe Schaarsten. Het proces van themagroepen en
Round Tables over de nieuwe thema’s resulteert in de formulering van interdisciplinaire visies en
alternatieve strategieën, verwoord in statements, en onderbouwd in achtergronddocumenten (quick
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Programmaonderdeel: Round Table of

Worldconnectors

Output

• 1 x structuur

Beoogde outcome

• De visies van de Worldconnectors zijn opgepikt door beleids-

makers en opinieleiders.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Vanuit de OS-sector ontvingen de Worldconnectors waarde-

ring voor hun bijdrage aan debatten en bijeenkomsten.

• Acht opinieartikelen door Wordconnectors werden geplaatst

in landelijke dagbladen (waaronder Trouw, Financieel Dag-

blad, de Volkskrant, NRC en nrc.next).

Programmaonderdeel: Media- en publieksactiviteiten

Worldconnectors

Output

• 1 x publicatie (Statement Europa in de Wereld)

• 1 x publicatie (Statement Gender en Diversiteit)

• 1 x publicatie (Yearbook 2009)

• 2 x publicatie (mediabijdragen)

• 1 x rti (www.worldconnectors.nl)

• 3 x evenement

Beoogde outcome

• Geïnteresseerde Nederlanders zijn beter geïnformeerd over

het debat over internationale samenwerking (IS).

• Jongeren en geïnteresseerde Nederlanders zijn meer betrok-

ken bij het debat over IS in Nederland.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Naast de mediabijdragen geschreven door Worldconnectors

verschenen er in 2009 elf artikelen over hen in relatie tot de

thema’s die ze hebben geagendeerd.

• De Worldconnectors werden uitgenodigd voor tien publieks-

evenementen.

Programma’s
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scans). Op basis daarvan worden opinieartikelen geschreven en wordt vrije publiciteit gegenereerd.
Ook voeden Worldconnectors zelf actief het debat via (eigen) website(s), media-optredens, publieks-
optredens en contacten via eigen netwerken. Aansluiten bij de kansen die zich voordoen in de actua-
liteit is een belangrijke factor voor succes.

NCDO werkt hierbij samen met SID Nederland en DPRN. Deze twee organisaties maken deel uit
van de projectorganisatie, dragen bij in expertise en tijd, maar dragen niet financieel bij aan de
begroting. NCDO faciliteert de Worldconnectors Round Table met een budget, het Worldcon-
nectors-secretariaat, de webredactie, coördinatie en communicatieadvies en begeleiding. Extern
wordt versterking en ondersteuning ingehuurd voor het schrijven van artikelen, quick scans en het
opstellen en uitvoeren van meetbare communicatiestrategie.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie

voor een toelichting

bijlage 1.



Programmaonderdeel: Earth Charter loketfunctie en

secretariaat

Output

• 1 x samenwerking (lidmaatschap Earth Charter Initiative)

• 1 x structuur (secretariaat Earth Charter Nederland)

• 1 x rti (www.earthcharter.nl)

• 1 x promotie (Earth Charter spotje)

Beoogde outcome

• Een goed functionerend loket waar mensen informatie kun-

nen ontvangen over Earth Charter

Indicatoren voor bereikte outcome

• 4303 aanvragen voor Earth Charter informatiemateriaal.

Verantwoording
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Programmaonderdeel: Publicatie en media activiteiten

Output

• 10 x publicatie

Beoogde outcome

• Geïnteresseerde Nederlanders kennen de doelen en principes

van het Earth Charter.

• Het Earth Charter wordt opgepikt door beleidsmakers en opi-

nieleiders.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders

geeft zijn reactie op het Worldconnectors discussiedocument

van de werkgroep Financiële systemen, waar het Earth Char-

ter wordt genoemd: “De financiële crisis kan ook een kans

zijn. Er is eindelijk ruimte voor ideologische verlichting. Het

idee van marktfundamentalisme verdwijnt. Het is tijd voor

een nieuwe balans tussen idealisme en verlicht eigenbelang.”

• Het Earth Charter diende als basis voor een brief aan het

Kabinet, met een verzoek de Ubuntu-verklaring aan te nemen.

Minister Balkenende heeft deze vervolgens onderkend.

• Tijdens de Nacht van de Vrede: Bezoekster Kristel Mutsters,

nachtburgemeester Amsterdam: “Wat ik heb geleerd van

Ruud Lubbers´ speech is dat vrede geen abstract idee is dat

we niet kunnen beïnvloeden, maar dat het iets is wat je zelf

kunt creëren door op een bepaalde manier te leven.”

Programma Earth Charter
Doelstelling: Het faciliteren van een netwerk van opinieleiders en organisaties die visies en activi-
teiten ontwikkelen, met als doel informeren, faciliteren, het debat voeden en handelingsperspec-
tieven bieden, geïnspireerd op het Earth Charter.

begroot budget gerealiseerd budget

e 324.000,00 e 240.000,00

Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring
waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een recht-
vaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren.

NCDO maakt deel uit van het mondiale Earth Charter-initiatief en draagt hieraan actief bij, zowel
in Nederland als internationaal. NCDO vertaalt ontwikkelingen op internationaal niveau naar de
Nederlandse agenda. NCDO is aanspreekpunt, adviseert, faciliteert en stimuleert. Daarbij richt het
Programma Earth Charter zich met enkele projecten op specifieke doelgroepen in de samenleving
(werknemers en bestuurders binnen bedrijven, basisscholieren en bestuurders en bewoners van
gemeentes). Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij andere NCDO-activiteiten. Tijdens de Millen-
niumtour, die NCDO in het najaar van 2009 organiseerde, traden verschillende Earth Charter
Commissioners en adviseurs op als ambassadeurs en opinieleiders. Commissioners Ruud Lubbers
en Awraham Soetendorp leverden een bijdrage aan de Nacht van de Vrede.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen.

Zie voor een

toelichting bijlage 1.



Programmaonderdeel: EC tentoonstelling Aarde in

Zicht

Output

• 1 x promotie (tentoonstelling)

Beoogde outcome

• Bekendheid van de doelen en principes bij het Earth Charter

bij basisscholieren, bestuurders en inwoners gemeentes.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Scholen: In totaal hebben 16 basisscholen en 955 kinderen

inhoudelijke informatie gekregen over het Earth Charter.

• Gemeenten: Culemborg, Hengelo O, Zwolle en Hengelo Gld

zijn direct betrokken geweest door inhoudelijke voorberei-

dingsgesprekken over het Earth Charter en het project. Daar-

naast leverden deze vier gemeenten een financiële en/of

facilitaire bijdrage en hebben wethouders en ambtenaren

van deze gemeenten gesprekjes gevoerd met de kinderen

over de gemaakte kunstwerken. De gemeente Rotterdam is

door COS Overijssel geïnformeerd over het Earth Charter en

zij hebben een financiële bijdrage geleverd om het project

mede mogelijk te maken. In Amsterdam heeft NCDO mensen

geïnformeerd over het programma (inclusief de tentoonstel-

ling).

Programma’s
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Programmaonderdeel: Earth Charter in Business

Output

• 1 x samenwerking (New Earth Leaders)

• 1 x opleiding/training

• 1 x promotie

Beoogde outcome

• Bedrijven weten hoe ze Earth Charter op geïntegreerde en

praktische wijze in kunnen zetten.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Worldconnector Teresa Fogelberg is vanuit Global Reporting

Initiative (GRI) betrokken bij de Earth Charter Business

Taskforce, en heeft hiervoor twee keer een meeting bijge-

woond.

• Earth Charter Commissioner Ruud Lubbers is in gesprek met

pensioenfondsen. Er is een advies aangevraagd door EOSTA.

• In alle gesprekken van New Earth Leaders is het Earth Charter

uitgebreid aan bod gekomen. Het vormt de basis van het pro-

gramma en het gesprek. Daarbij wordt algemene informatie

toegevoegd, en is ongeveer 20 keer de folder ‘GRI+EC’ toege-

voegd.



Verantwoording

NCDO Jaarverslag 
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Programma Brede publiekscommunicatie
Het magazine Internationale Samenwerking (IS) is een gratis maandelijks magazine dat in 2009
veertig jaar bestond. IS verschijnt tien keer per jaar en heeft een oplage van 125.000. In 2009 werden
twee themanummers gemaakt: een ‘resultatennummer’ in februari 2009, waarin IS op zoek ging
naar de effecten van het ontwikkelingsbeleid op grassroots niveau. Twee filmpjes uit Ethiopië en
Soedan, die de redactie vervaardigde tijdens een reportagereis voor dit nummer, werden vertoond op
de NCDO-Jaardag. Daarnaast een dikker klimaatnummer in oktober 2009, in aanloop naar de
Kopenhagentop en aanhakend bij de ‘Daar ben ik’-campagne, met onder meer reportages over de
besteding van klimaatgelden.

Herman Wijffels werd in 2009 aangetrokken als columnist van IS. IS werkt sinds april 2009 samen
met LokaalMondiaal en Mambapoint in het Wereldmediahuis. De eerste gezamenlijke activiteit die
uit deze samenwerking voortkwam was een talkshow tijdens de Afrikadag van de EVS in Den Haag.
Daarnaast hielp IS mee jong journalistiek talent van het Beyond Your World-programma te
begeleiden en een podium te bieden in het blad.

De overige inspanningen op het terrein van brede publiekscommunicatie concentreerden zich rond
twee grote campagnes: de Millenniumtour 2009 en de klimaatcampagne ’Daar ben ik’.

De Millenniumtour 2009 was gericht op jongeren en had als doel de kennis van en betrokkenheid
bij de millenniumdoelen te verhogen. Voor deze campagne werd extern samengewerkt met EEN en
de Nationale Jeugdraad en intern met NCDO-programma’s als Move Your World, Voice Over en de
Worldconnectors. Tijdens de Millenniumtour, die plaatsvond in de Week van de Millenniumdoelen
(16 t/m 24 oktober) reed een Millenniumdoelentrein door Nederland en vonden er iedere dag in
acht studentensteden activiteiten plaats. Daarnaast reed op de site www.millenniumtour2009.nl ook
een virtuele trein. Jongeren konden hier door het uploaden van hun foto in een van de acht digitale
wagons hun betrokkenheid tonen bij de millenniumdoelen. Dit alles onder de slogan ‘Stand up and
take action!’, waarmee de campagne aansloot bij de internationale millenniumdoelencampagne.
Dagkrant Metro en radio 3FM waren mediapartner van de Millenniumtour. De kennis onder de
doelgroep bleek significant toegenomen na afloop van de campagne. In totaal werden door betaalde
en vrije publiciteit ruim vier miljoen mensen met de campagne bereikt.

In de klimaatcampagne ‘Daar ben ik’ introduceerde Kofi Annan verhalen over de gevolgen van
klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Deze eigentijdse campagne maakte gebruik van een
virtueel pop-up boekje. NCDO werkte hiervoor samen de klimaatcampagne HIER. Er werd nadruk-
kelijk een verband gelegd tussen het gedrag van mensen hier en de gevolgen in ontwikkelingslanden.
In april 2010 won de campagne een SpinAward in de categorie beste crossmediaconcept.
NCDO droeg daarnaast bij aan de publieksevenementen Moedernacht, Dag van de Vrede en Day4
Peace.

begroot budget gerealiseerd budget

e 2.880.000,00 e 2.258.000,00

Zie voor een toelichting

op bereikcijfers bijlage 5.



Programmaonderdeel: IS Magazine

Output

• 10 x publicatie

• 1 x rti (www.isonline.nl)

Beoogde outcome

• Bijdragen aan kennis en meningsvorming van Nederlandse

burgers.

• Resultaten op het terrein van internationale samenwerking

laten zien van overheidsbeleid en van activiteiten van bur-

gers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

• Bekendheid van de millenniumdoelen vergroten.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Uit een lezersonderzoek van eind 2008 is gebleken dat IS

doorgaans goed wordt gelezen en goed wordt gewaardeerd:

98% van de ontvangers ziet het blad doorgaans in.

• IS wordt intensief gelezen (53% leest de helft van de artike-

len of meer).

• De ontvangst wordt in hoge mate gewaardeerd: 51% stelt de

ontvangst op prijs en 48% stelt de ontvangst zelfs zeer op

prijs.

• De lezers zijn zeer tevreden over de uitstraling van IS: het

wordt aantrekkelijk gevonden en de fotografie scoort goed.

• Daarnaast wordt IS begrijpelijk en toegankelijk bevonden.

• Driekwart van de lezers geeft aan zich dankzij IS meer

betrokken te voelen bij internationale samenwerking. IS zet

ook aan tot actie: 31% heeft een in IS genoemde website

bezocht, 30% heeft een besproken boek gelezen en 23%

heeft wel eens een genoemde culturele activiteit bezocht.

Programmaonderdeel: Millenniumtour*

Output

• 1 x promotie (betaalde publiciteit met 8 radiospots en 9

advertenties, met een bereik van 807.685 personen)

• 1 x promotie (vrije publiciteitscampagne, met 11x radio, 26x

print, 45x internet met een bereik van 3.213.779 personen)

• 8 x evenement (stedenevents gericht op jongeren)

• 1 x evenement (tentoonstelling Goed Bezig!)

• 1 x publicatie (52 simpele manieren om armoede de wereld

uit te helpen

• 1 x rti (www.millenniumtour2009.nl met 16.580 bezoekers)

Beoogde outcome

• Toename kennis over de millenniumdoelen.

• Toename bewustwording en betrokkenheid bij de millenni-

umdoelen.

• Hbo- en universitaire jongeren zijn zich bewust van hun eigen

mogelijkheden om actief (geïnformeerd) te blijven/worden op

het gebied van de VN en de millenniumdoelen.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Onder jongeren (15 t/m 30 jaar) is de kennis van de millenni-

umdoelen toegenomen van 25% tijdens de 0–meting (801

respondenten) tot 41% tijdens de 1–meting (697 responden-

ten). Degenen die in de nameting aangaven iets gezien te

hebben van de campagne (68%) gaven vaker ‘ja’ als ant-

woord op de vraag ‘Heeft u wel eens van de millenniumdoe-

len gehoord?’ dan degenen die niets van de campagne heb-

ben gezien (36%).

• Het aantal respondenten dat spontaal minimaal 1 van de 8

millenniumdoelen noemde steeg van 27% tijdens de 0–

meting (801 respondenten) tot 49% tijdens de 1–meting (697

respondenten).

• Het aantal bezoekers op de website www.millenniumdoe-

len.nl nam toe met 10% in de campagneperiode.

• De 16.580 bezoekers van de campagnewebsite brachten

gemiddeld 3 min 53 duur op de site, uploaden 650 foto’s en

bekeken 74.707 pagina’s.

• Naar aanleiding van de millenniumtour hebben zich 15

nieuwe vrijwilligers aangemeld bij Move Your World en 8 bij

de Nationale Jeugdraad.

Programmaonderdeel: Thematische

publiekscampagnes

Output

• 1 x evenement (Moedernacht)

• 1 x evenement (Day4Peace)

• 1 x evenement (bijdrage aan Nacht van de Vrede)

• 1 x promotie (promotiecampagne Moedernacht)

• 1 x promotie (bijdrage aan promotiecampagne Nacht van de

Vrede)

Beoogde outcome

• Toename in betrokkenheid bij de thema’s ‘Veiligheid en ont-

wikkeling’ en ‘Gelijke kansen voor vrouwen en meisjes’.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Kan niet worden vastgesteld.

Programma’s
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NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie voor

een toelichting bijlage 1.

* Vanuit verschillende

programma’s werden

bijdragen geleverd aan

dit programmaon-

derdeel. Budgetten en

fte’s voor de millenni-

umtour zijn onder die

programma’s

opgenomen, maar alle

resultaten (output en

outcome) worden hier

gebundeld gepresen-

teerd. Uitzondering is

de VN Jongerenver-

kiezing, die is

opgenomen onder het

Programma Jongeren.

Het slotevenement

vond plaats tijdens de

Millenniumtour.



Programmaonderdeel: Klimaatcampagne ‘Daar

ben ik’

Output

• 1 x promotie (mediacampagne en PR-strategie)

Beoogde outcome

• Nederlanders hebben meer kennis over klimaateffecten in

ontwikkelingslanden.

• Nederlander zijn zich meer bewust van en betrokken bij kli-

maateffecten in ontwikkelingslanden.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Er zijn bij de nameting significante verschillen gevonden tus-

sen de groep mensen die de campagne wel en niet hebben

gezien: mensen die de campagne hebben gezien zijn zich

meer bewust van de problematiek van het klimaat in ontwik-

kelingslanden en de relatie tussen hier en daar. Het bereik

van de campagne is echter slechts gering geweest (minder

dan 10% binnen de doelgroep), waardoor effecten moeilijk te

tonen zijn. Het is onmogelijk om verandering van kennis over

een onderwerp dat veel aandacht kreeg toe te schrijven aan

een campagne.

• De 38.637 bezoekers van de campagnewebsite bleven

gemiddeld relatief lang op de site (ongeveer 4 minuten).

• 5785 mensen hebben een statement ‘Ik ben op de hoogte en

vind het belangrijk’ doorgestuurd.

Programmaonderdeel: SIGN

Output

• 1 x promotie

Beoogde outcome

• Nederlanders zijn geïnformeerd over de millenniumdoelen

op basis van het voorbeeld van het Netherlands-Ghana

Schoolfeeding Programme.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Bekendheid van de millenniumdoelen kan niet worden terug-

geleid naar inspanningen van SIGN.

Verantwoording
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Programmaonderdeel: P-plus

Output

• 6 x publicatie (artikelen over door NCDO aangedragen onder-

werpen en thema’s in 6 uitgaven van P-plus)

Beoogde outcome

• Beslissers in het bedrijfsleven zijn geïnformeerd over thema’s

op het terrein van duurzaamheid en internationale samenwer-

king.

Indicatoren voor bereikte outcome

• De 25.000 lezers van P-plus zijn geïnformeerd over thema’s

op het terrein van duurzaamheid en internationale samenwer-

king.

Programmaonderdeel: Websites

Output

• 1 x rti (www.ncdo.nl)

• 1 x rti (www.millenniumdoelen.nl)

• 1 x rti (www.mambapoint.nl)
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Programma Politiek
Doelstelling: Vergroten en verbreden van betrokkenheid bij IS/OS-beleid onder zoveel mogelijk
politiek geïnteresseerde burgers en politici, in samenwerking met politieke partijen.

begroot budget gerealiseerd budget*

e 741.000,00 e 316.000,00

Het programma Politiek probeert de interesse van politiek betrokken burgers in IS aan te wakkeren
en het politieke debat over IS te stimuleren. Het biedt de achterban van politieke partijen een
platform voor debat en meningsvorming en mogelijkheden zich te informeren en actief te verbinden
aan IS. Onder deze achterban wordt verstaan: politici, leden van politieke partijen en politiek
geïnteresseerde burgers. Hiertoe werkt het programma Politiek samen met deze politieke partijen,
via o.a. de buitenlandstichtingen en de internationaal secretariaten.**

Jaarlijks wordt in samenwerking met deze partijen een informatieve bijeenkomst over IS voor hun
achterban georganiseerd. In 2007 en 2008 waren dat conferenties over een specifiek thema van het
kabinetsbeleid. Beide bijeenkomsten waren goed bezocht en informatief voor de deelnemers, maar
tijdens beide conferenties kwam het politieke debat over IS niet goed van de grond, terwijl dit wel
de bedoeling was. Daarom is er in 2009 voor gekozen om een bijeenkomst te organiseren waarbij het
debat centraal stond. De debatvorm diende tegelijkertijd ook als middel om de deelnemers meer
kennis en inzicht in de materie te verschaffen. Een debat met nu eens géén veelgehoorde conclusies
over ontwikkelingssamenwerking. En ook geen politieke stokpaardjes. Het was de burger die zijn
stem liet horen: vernieuwend en verfrissend.

De Derde Kamer heeft in 2009 ook een nieuwe opzet en naam (De Derde Kamer 2015) gekregen.
Het aantal leden is verkleind van 150 naar 75, er is gekozen voor één centraal thema en er is meer
nadruk komen te liggen op de overdracht van kennis over IS en de training van communicatievaar-
digheden. De kracht van De Derde Kamer heeft altijd gelegen in het informeren en betrekken van
het Nederlandse publiek bij IS. De nieuwe opzet is erop gericht dit aspect te versterken en tegelij-
kertijd de kwaliteit en focus van de ideeën van de Kamerleden te vergroten waardoor deze beter
ingang zullen vinden bij de politiek. Daarbij blijft het belangrijk ruimte te geven aan de opinie van
burgers uit ontwikkelingslanden. Juist in een globaliserende wereld waarin complexe problemen
verband houden met elkaar is het van belang inzicht hierin te geven en het publiek te betrekken bij
het zoeken naar kansen voor de toekomst. Zo blijft De Derde Kamer een platform voor burgers waar
invulling wordt gegeven aan mondiaal burgerschap.

In De Derde Kamer heeft de zuidelijke inbreng altijd een prominente rol gespeeld door de
deelname van Derde Kamerleden uit ontwikkelingslanden. Veel gesprekspartners waarderen de
contacten met deze groep zeer omdat ze deze mensen gewoonlijk niet te spreken krijgen. Daarbij
maken persoonlijke verhalen en meningen van mensen uit ontwikkelingslanden meer indruk op het
bredere Nederlandse publiek. Wie kan er beter over het leven in een ontwikkelingsland communi-
ceren dan mensen die daar wonen? Helaas komt het nog steeds voor dat bij bijeenkomsten, debatten
of communicatieprojecten over IS geen mensen uit ontwikkelingslanden worden betrokken. Dat is
niet meer van deze tijd en zeker met de komst van internet ook niet meer nodig. Vooral omdat
NCDO geen directe partners in het Zuiden heeft, vond programma Politiek het belangrijk een begin
te maken met een voorziening hierin. Daarom is in 2009 VoiceOver 2015 opgezet, een netwerk van
mensen uit ontwikkelinglanden die met hun visie en kennis het Nederlandse debat over ontwikke-
lingssamenwerking voeden.

* Projecten binnen dit

programma lopen door in

2010. Het gerealiseerd

budget is gebaseerd op

de bedragen die op 31

december 2009 voor

deze project waren

besteed.

** Voorwaarde voor

samenwerking is

 vertegenwoordiging

van de betreffende

politieke partij in de

Tweede Kamer.



Programmaonderdeel: Samenwerking met politieke

partijen

Output

• 1 x evenement (debat 2015)

• 5 x samenwerking

Beoogde outcome

• De kennis over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid van de

deelnemers van Debat 2015 is verdiept.

• De mening van de deelnemers van Debat 2015 over het

Nederlandse ontwikkelingsbeleid is aangescherpt.

• De achterban van politieke partijen is in staat een kwalitatief

hoogwaardige bijdrage te leveren aan het politieke debat

over het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwer-

king.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Uit een webenquête onder 71 deelnemers aan het evenement

waarin wordt gevraagd om een rapportcijfer op de vraag

‘Heeft het debat voor u bijgedragen aan kennisverdieping

over het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid?’

is het gemiddelde cijfer een 6,4.

• Uit een webenquête onder 71 deelnemers aan het evenement

waarin wordt gevraagd om een rapportcijfer op de vraag

‘Heeft het debat bijgedragen aan aanscherping van uw

mening over het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkings-

beleid?’ is het gemiddelde cijfer een 6,5.
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Programmaonderdeel: Masterclass 2015

Output

• 1 x opleiding/training

Beoogde outcome

• Masterclassdeelnemers kunnen hun mening over IS-thema’s

goed vormen en onderbouwen.

• Masterclassdeelnemers zijn op de hoogte van de actuele ont-

wikkelingen in het debat over internationale samenwerking.

• Masterclassdeelnemers hebben hun netwerk uitgebreid met

politiek talent met interesse in IS binnen en buiten hun eigen

partij.

• Masterclassdeelnemers zijn actiever in het (politieke) debat

over IS.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Voor de eindopdracht van de Masterclass 2015 hebben deel-

nemers hun eigen visie op IS verwoord en onderbouwd. 23

Masterclassdeelnemers hebben de eindopdracht voldoende

gemaakt.

• Twee masterclassdeelnemers hebben meegeschreven aan de

internationale paragraaf van het verkiezingsprogramma van

hun partij.

• De laatste bijeenkomst heeft plaatsgevonden in 2010. Op het

moment van schrijven van dit jaarverslag zijn nog niet alle

resultaten van de eindenquête binnen.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie

voor een toelichting

bijlage 1.

1. voormalig hoge verte-

genwoordiger bij de

Verenigde Naties voor

Bosnië-Herzegovina.

2. lid wetenschappelijk

staf Wetenschappelijk

Raad voor het Regerings-

beleid en betrokken bij

het WRR-rapport ‘Minder

pretentie, meer ambitie’.

3. directeur Directie

Sociale Ontwikkeling bij

het ministerie van

Buitenlandse Zaken.

4. plaatsvervangend

directeur-generaal Milieu

en klimaatgezant bij het

ministerie van Volksge-

zondheid, Ruimtelijke

Ordening en Milieu.

De Masterclass 2015 maakt sinds 2007 deel uit van programma Politiek. Het project beoogt het
toekomstig politieke kader te informeren over IS. De Masterclass 2015 richt zich specifiek op
‘politiek talent met ambitie’. Hiermee worden leden van politieke partijen bedoeld die actief zijn
binnen hun politieke partij en de ambitie hebben in de toekomst een toonaangevende positie
binnen hun politieke partij te bekleden. De Masterclass 2015 biedt hen een kwalitatief hoogwaardig
programma met lezingen van en discussies met opinion leaders (wetenschappers, politici, beleids-
makers) op het gebied van IS. Zij worden uitgedaagd om met de geboden informatie en begeleiding
hun eigen standpunt te formuleren op heldere en goed onderbouwde wijze. In 2009 sloten 23
deelnemers van zes verschillende politieke partijen de masterclass succesvol af met een certificaat.
Er werden o.a. lezingen en workshops verzorgd door Lord Paddy Ashdown1, Monique Kremer2,
Bram van Ojik3 en Hugo von Meyenfeldt4.



Programmaonderdeel: De Derde Kamer

Output

• 1 x samenwerking

• 13 x evenement

Beoogde outcome

• De kennis van deelnemers op het terrein van IS is vergroot.

• Deelnemers hebben het Nederlandse publiek geïnformeerd

en betrokken bij IS beleid.

• Relevante beleidsmakers en –beïnvloeders hebben de

meningen van geïnformeerde Nederlandse burgers over het

IS-beleid betrokken bij hun werk.

• Het politiek en maatschappelijk debat over IS is versterkt

met kwalitatief goede bijdragen, waaronder die van afge-

vaardigden uit ontwikkelingslanden.

Indicatoren voor bereikte outcome

• 83% van de Nederlandse Derde Kamerleden gaf in de tus-

sentijdse evaluatie begin 2010 aan dat hun de kennis over IS

door de kennisbijeenkomsten van de Derde Kamer is ver-

groot.

• Het zittingsjaar van de Derde Kamer 2015 loopt van oktober

2009 tot mei 2010. Het gedeelte van het zittingsjaar dat in

2009 plaats heeft gevonden, stond in het teken van de over-

dracht van kennis over IS. Daarom kunnen we in dit jaarver-

slag alleen iets zeggen over indicatoren op dat terrein.

Programmaonderdeel: VoiceOver

Output

• 1 x structuur

Beoogde outcome

• Projecten van NCDO en anderen maken gebruik van input

vanuit ontwikkelingslanden (VoiceOver 2015). Op de langere

termijn moet dit ertoe leiden dat in het publieke en politieke

debat over ontwikkelingssamenwerking meningen en infor-

matie vanuit ‘het Zuiden’ een grotere rol spelen (zowel ver-

breding als verdieping).

Indicatoren voor bereikte outcome

• Meerdere NCDO projecten hebben in 2009 gebruik gemaakt

van VoiceOver 2015 (Millenniumbattle, Millenniumtour, De

Derde Kamer, Worldconnectors, publieke opinie onderzoek).

• Leden van VoiceOver 2015 hebben in 2009 op uitnodiging

gastlessen gegeven op middelbare scholen en meegewerkt

aan een scholenproject over de millenniumdoelen waar onge-

veer 400 leerlingen aan meededen. Door verschillende

externe partijen is belangstelling getoond om in 2010 gebruik

te maken van de input van VoiceOver 2015.

Programmaonderdeel: Website politiek 2015

Output

• 1 x rti (website)
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Programma Jongeren
Doelstelling: In samenwerking met jongerenorganisaties (groepen) jongeren actief betrekken bij
internationale samenwerking.

begroot budget gerealiseerd budget

e 369.000,00 e 239.000,00

Het jongerenprogramma van NCDO betrekt jongeren via jongerenorganisaties bij internationale
samenwerking. Het programma wordt grotendeels uitgevoerd door Move Your World (MYW), het
jongerenprojectbureau van, voor en door jongeren. MYW werkte in 2009 intensief samen met lande-
lijke en lokale jongerenorganisaties en stimuleerde hen zelf activiteiten te organiseren om het
draagvlak te vergroten.

De samenwerking met jongerenorganisaties resulteerde in twaalf evenementen en zeven series
masterclasses die door een groot aantal verschillende jongerenorganisaties werden uitgevoerd. Move
Your World heeft in 2009 in het bijzonder geïnvesteerd in duurzame relaties met studentenorgani-
saties voor bedrijfseconomische studenten. Dit heeft geleid tot een succesvol pilotproject gericht op
bedrijfseconomische studenten, de Business Student Challenge. Deze wedstrijd werd gerealiseerd in
samenwerking met Amsterdam Bright City (ABC) en een aantal grote bedrijven. Investeringen in de
samenwerking met SIFE (Students in Free Enterprise) en de internationale organisatie voor
duurzaam ondernemen Enviu, hebben eraan bijgedragen dat deze organisaties structureel aandacht
besteden aan ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Move Your World (MYW) heeft in zich 2009 met online en offline communicatiemiddelen ingezet
om jongeren te informeren over internationale samenwerking en hen te activeren. Daarbij richtte
MYW zich enerzijds op hoogopgeleide jongeren die iets willen weten over IS of iets willen
betekenen voor de wereld maar niet precies weten wat of hoe ze dat moeten aanpakken. Daarnaast
zijn potentieel geïnteresseerde MBO’ers een doelgroep. MYW bereikt deze groep met meer
laagdrempelige projecten. Een online en offline campagne voor de website van MYW resulteerde in
50 procent meer bezoekers ten opzichte van 2008. Er waren in 2009 42.464 unieke bezoekers die
samen 63.228 bezoeken aan de site brachten. Gemiddeld verbleven deze bezoekers 2,44 minuten op
de website en bekeken ze 3,43 pagina’s.

De onderzoeksbijeenkomsten die MYW onder de titel Speak Your Mind organiseerde, leverden
interessante informatie op over jongeren en internationale samenwerking. In elk onderzoek staat
een thema of trend centraal waarover een gerichte groep jongeren gedurende drie uur actief spreekt:
bijvoorbeeld over vrijetijdsbesteding, hun mediagebruik, de laatste jongerentrends. MYW vroeg hen
naar hun mening over ontwikkelingssamenwerking en naar ideeën voor draagvlakactiviteiten. In
2009 werden specifieke focusgroepen georganiseerd met laagopgeleide allochtone jongeren en met
jongeren met een handicap.

Move Your World werkte intensief samen met andere NCDO-programma’s rondom de Millennium -
tour. Veel van de stedenevenementen tijdens de tour werden georganiseerd door MYW in samen-
werking met organisaties waarmee MYW al eerder een relatie had opgebouwd. Ook het  slot -
evenement van de VN Jongerenverkiezing vond plaats tijdens de Millenniumtour en was dit
jaar een groot succes. Er werd een recordaantal stemmen uitgebracht en het mediabereik van de
verkiezing steeg met 71 procent ten opzichte van 2008 tot 1.890.100 bereikmomenten.



Programmaonderdeel: MYW Samenwerking

jongerenorganisaties

Output

• 3 x evenement (open park activiteiten, thematisch rondom

land)

• 1 x opleiding/training (format open park activiteit, inclusief

toolkit)

• 4 x evenement (millenniumdoelendebatten)

• 7 x opleiding/training (masterclasses, 6–8 bijeenkomsten

per masterclass)

• 1 x evenement (valentijnsfeest)

• 1 x evenement (diner)

• 2 x evenement (debatten ‘Students going global’)

• 1 x evenement (netwerkbijeenkomst ‘Coming home’)

Beoogde outcome

• Jongeren zijn zich bewust van hun mogelijkheden om door

eigen gedrag bij te dragen aan het behalen van de millenni-

umdoelen.

• Jongerenorganisaties zijn betrokken bij internationale

samenwerking.

• Jongeren zetten zich in als vrijwilliger voor draagvlak voor

internationale samenwerking.

Indicatoren voor bereikte outcome

• 30 jongeren hebben tijdens de open park activiteiten deelge-

nomen aan debatten, waarbij ze zich verdiepten in het land

dat centraal stond en de millenniumdoelen.

• 33 deelnemers formuleerden een goed voornemen waar ze

zich gedurende een week aan zouden proberen te houden.

• MYW heeft in 2009 samengewerkt met 20 jongerenorganisa-

ties in 12 steden.

• Het aantal vrijwilligers bij MYW steeg met 16.

• Op 31 december 2009 had MYW 48 vrijwilligers, die in 2009

allemaal actief hebben aangegeven vrijwilliger te willen zijn.

Een deel meldde zich in de loop van 2009 aan. De overige

vrijwilligers hebben begin 2009 tijdens het actualiseren van

het MYW-vrijwilligersbestand aangegeven dat zij nog steeds

vrijwilligers wilden zijn.

Programmaonderdeel: Speak Your Mind en onderzoek

Output

• 3 x onderzoek (Speak Your Mind: focusgroepen jongeren

over OS)

• 1 x publicatie (Quickscan over Jongeren en Business)

• 1 x publicatie (Quickscan Pass Your Message)

Beoogde outcome

• Organisaties die zich bezighouden met draagvlakversterking

kunnen beschikken over informatie over jongeren, en over

jongeren en ontwikkelingssamenwerking.

• Jongeren raken door hun deelname aan het onderzoek meer

bekend met ontwikkelingssamenwerking.

• Jongerenorganisaties raken door hun betrokkenheid bij

onderzoeken betrokken bij ontwikkelingssamenwerking.

Indicatoren voor bereikte outcome

• DCDD heeft het Speak Your Mind onderzoek en adviezen van

Move Your World gebruikt bij het ontwikkelen van een evene-

ment over ontwikkelingssamenwerking gericht op jongeren

met een beperking.

• 23 jongeren hebben tijdens de focusgroepen Speak Your

Mind drie uur actief bezig gehouden met ontwikkelingssa-

menwerking en draagvlak voor internationale samenwerking.

• Naar aanleiding van de Quickscan over Jongeren en Business

is een aantal verenigingen geïnteresseerd geraakt. Deze ver-

enigingen hebben deelgenomen aan de MYW Business Stu-

dent Challenge.

Programmaonderdeel: Move Your World Business

Output

• 1 x opleiding/training (studentencompetitie Business in

Development (BiD) Student Challenge)

• 2 x evenement (kick-off en finale-bijeenkomst BiD Student

Challenge)

• 3 x opleiding/training (workshop Mikrokrediet)

• 8 x opleiding/training (workshop Business in Development)

• 11 x opleiding/training (workshop Jong Ondernemerschap in

Ontwikkelingslanden)

• 2 x opleiding/training (verdiepingsbijeenkomsten project-

team)

Beoogde outcome

• Studentenorganisaties nemen structureel activiteiten over IS

op in hun programma.

• Ondernemers uit ontwikkelingslanden vergroten door middel

van bijdragen van deelnemers van de BiD Student Challenge

het succes van hun bedrijf.

• Studenten maken structureel gebruik van de op hen gerichte

handelingsperspectieven.

• Studenten hebben meer kennis over ondernemerschap in

ontwikkelingslanden. Programma’s
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NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie

voor een toelichting

bijlage 1.



Indicatoren voor bereikte outcome

• Structurele samenwerkingsverbanden overeengekomen met

studenten- en studieverenigingen, BiD Network en ABC.

Ondernemers ervaren feedback van studenten als waardevol.

• De studenten bleken bereid meer advies te geven aan hun

ondernemers dan waar in de projectopzet op werd aange-

stuurd. Sommigen hebben nog steeds contact.

• 565 studenten hebben een workshop gevolgd over onderne-

merschap in ontwikkelingslanden.

Programma-onderdeel: website en communicatie

MYW

Output

• 1 x rti (website www.moveyourworld.nl met 42.464 unieke

bezoekers in 2009, ruim 50% meer dan in 2008)

• 1 x promotie (promotiecampagne MYW).

• 1 x publicatie (kaart ‘Werelds voornemen’)

• 1 x publicatie (digitale nieuwsbrief met 8041 ontvangers eind

2009)

Programma-onderdeel: VN Jongerenverkiezing

Output

• 1 x promotie

• 1 x evenement (Voorbereidingsbijeenkomst met 83 deelne-

mers)

Verantwoording
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• 1 x evenement (Voorrondedebat met 16 deelnemers en 50

bezoekers)

• 1 x evenement (Verkiezingsfinale tijdens Dag van de VN Mil-

lenniumdoelen met 200 bezoekers)

• 1 x rti (www.dewereldvandevn.nl)

Beoogde outcome

• Jongeren zijn actief geworden op het gebied van jongerenver-

tegenwoordiging.

• Jongeren zijn actief geworden op het gebied van ontwikke-

lingssamenwerking.

• Kennis onder jongeren over actuele thema’s op de VN-agenda

is vergroot.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Er zijn tijdens de finale 2093 stemmen uitgebracht, waarvan

1802 via sms en 291 via een stemkaart.

• In de periode augustus – november 2009 zijn 10 jongeren

actief geworden bij de VN werkgroep. Nog eens 8 jongeren

hebben zich aangemeld naar aanleiding van de verkiezing

van de jongerenvertegenwoordiger en staan op de wachtlijst

om begin februari 2010 in te stromen.

• De 16 deelnemers aan het voorrondedebat hebben zich tij-

dens de voorbereiding van dat debat verdiept in internatio-

nale samenwerking.

• In de periode juli – oktober 2009 hebben 144 jongeren zich

aangemeld voor de Global Youth nieuwsbrief.

• 30 jongeren hielpen als vrijwilliger mee aan de VN Jongeren-

verkiezing.



Programma’s

23

Programma Sport
Doelstelling: In samenwerking met sportorganisaties het thema Sport en Ontwikkelingssamen-
werking verankeren in de sportsector, kennis hierover vergroten en bundelen en sportieve Neder-
landers actief betrekken bij sport en ontwikkelingssamenwerking.

begroot budget gerealiseerd budget

e 610.000,00 e 422.000,00

Sport is niet alleen een belangrijk middel om onderwijs, gezondheidszorg, sociale en economische
ontwikkelingen en vrede wereldwijd te promoten, maar levert ook een bijdrage aan de millennium-
doelstellingen. Het programma Sport werkt in nauwe samenwerking met de partners in de sport-
sector, zoals sportbonden, sportopleidingen, sportinstituten en sport bedrijven. Binnen deze samen-
werking geeft het programma Sport voorlichting over sport en ontwikkelingssamenwerking en de
bijdrage die sport levert aan de prioritaire thema’s. Daarnaast verbindt het programma Sport de
sector aan het thema, waarbij de sector zelf concreet actie onderneemt m.b.t. het thema sport en OS,
zoals lidmaatschap van het netwerk sport en OS, actief communiceren over sport en OS naar
achterban, betrokkenheid bij nieuwe beleid (landenprogramma sport en OS NOC*NSF), activi-
teiten ondersteunen in OS landen. Als derde verdiept en versterkt het programma het thema sport
en OS via onderzoek, verzamelen van kennis en informatie en verspreiden van informatie. Via inter-
mediaire sportorganisaties informeert NCDO ook de achterban (sportieve Nederlanders) van deze
organisaties.

Een belangrijk thema in 2009 was de voorbereiding van het WK Voetbal 2010 in Zuid-Afrika. In
november heeft NCDO het maatschappelijke platform 3e HELFT gelanceerd. Het programma
Sport wil tijdens het WK de aandacht vestigen op de kracht van sport voor ontwikkelingssamen-
werking in Zuid-Afrika. Daarvoor zijn contacten gelegd met veel organisaties (o.a. Nike, Oranje
Camping, Oranje Trophy, SANEC) die betrokken zijn bij de maatschappelijke kant van het WK
2010. Mediapartijen die verslag gaan doen van het WK Voetbal (o.a. televisie, te weten: VPRO, NOS,
NPS) weten het programma Sport inmiddels te vinden voor advies bij het samenstellen van repor-
tages.

In de aanloop naar het WK Voetbal 2010 organiseerde NCDO een succesvol inhoudelijk nationaal
debat over het WK 2010 met partners als de Volkskrant, VPRO, VU met veel vrije publiciteit (o.a.
Studio Sport, de Volkskrant, lokale dagbladen, websites).

In het jaarplan voor 2009 was een competitie opgenomen die niet in 2009 gerealiseerd is. NCDO zag
tijdens het voorbereidingstraject van deze geplande ‘Challenge’ kansen door aan te sluiten bij een
grote internationale Challenge die wordt georganiseerd door Nike en Ashoka. NCDO kan door
hierbij aan te sluiten deze grote partijen verbinden met Nederlandse organisaties en mediapartners.
Planning van de uitvoering van deze internationale Challenge is echter maart-augustus 2010. In
2009 zijn wel de voorbereidingen, afstemming en samenwerking met Nike en Ashoka gerealiseerd.



Programmaonderdeel: Verbinden

Output

• 1 x structuur (samenwerking en partnerschapppen rondom

3e HELFT)

• 1 x rti (website www.3eHELFT.org)

• 3 x evenement (3e HELFT platformbijeenkomsten, waaronder

een nationaal debat)

• 2 x publicatie (nieuwsbrief 3e HELFT)

• 1 x publicatie (digitaal boekje 3e HELFT)

• 1 x publicatie (folder Clublinking)

• 1 x publicatie (handboek Clublinking)

• 1 x publicatie (‘Sportiviteit’, een publicatie die naar 4.800

sportverenigingen is verstuurd)

Beoogde outcome

• Nederlandse sportverenigingen en sporters zijn geïnfor-

meerd over de mogelijkheden van sport en OS.

• Minimaal tien sportverenigingen zijn betrokken bij en wor-

den actief op het gebied van sport en OS.

• Bedrijfsleven is betrokken bij een activiteit voor duurzame

sportactiviteiten in ontwikkelingslanden

• Strategische partners ondersteunen de 3e HELFT

Indicatoren voor bereikte outcome

• Er zijn tien sportverenigingen die hebben aangegeven actief

te willen worden op het gebied van sport en OS door mee te

doen met Clublinking. Zij willen contact met een sportclub in

een OS-land. De formele intake van deze Clublinks moet nog

plaatsvinden en ze moeten nog in contact worden gebracht

met een geschikt project.

• Vanuit het bedrijfsleven is Nike betrokken bij een activiteit

voor duurzame sportactiviteiten in ontwikkelingslanden,

namelijk de Challenge.

• BNR Nieuwsradio is na initiatief van het programma sport

geïnteresseerd geraakt om bij te dragen aan de Challenge.

• Vier strategische partners hebben een samenwerkingscon-

tract ondertekend voor de 3de HELFT. 3e HELFT is in de

interne plannen van deze partners vastgelegd. Gevolg hier-

van is dat ze rondom het WK 2010 uit gaan dragen dat ze

partner zijn van 3e HELFT en het belangrijk vinden dat sport

in Afrika een impuls krijgt.

Verantwoording
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Programmaonderdeel: Verdiepen

Output

• 1 x publicatie (de dvd ‘De kracht van sport’ is vernieuwd en

verspreid aan 500 mensen)

• 2 x evenement (netwerkbijeenkomsten sport en OS met res-

pectievelijk 38 en 33 aanwezigen)

• 2 x evenement (bijeenkomsten van de Inspiratie-Innovatie-

groep)

• 2 x evenement (internationale bijeenkomsten)

• 2 x evement (Masterclassbijeenkomsten)

• 1 x publicatie (More than Child’s Play over sport in post-con-

flictgebieden, oplage 500)

Beoogde outcome

• De sector is goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelin-

gen op het terrein van sport en OS.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Er is 5,85 gigabyte gedownload op

www.sportdevelopment.org, waar bijvoorbeeld beleidsnota’s,

wetenschappelijke en andere publicaties en de laatste sport

en OS-ontwikkelingen bij de VN en per thema zijn te vinden.

Programma-onderdeel: Voorlichten

Output

• 1 x rti (website www.sportdevelopment.org met 46.516

bezoeken)

• 4 x publicatie (het tijdschrift Supporter, 7250 abonnees heb-

ben in 2009 4 nummers ontvangen)

Beoogde outcome

• Sportieve Nederlanders zijn geïnformeerd over het thema

sport en OS

• Sportieve Nederlanders zijn op de hoogte van de mogelijkhe-

den om een bijdrage te leveren aan het thema sport en OS.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Op uitnodiging van sportopleidingen, universiteiten en

andere geïnteresseerden zijn in 2009 elf lezingen, gastcolle-

ges en presentaties gehouden.

• Tijdens de digitalisering van het abonneebeheer van Suppor-

ter hebben alle huidige abonnees aangegeven het blad digi-

taal te willen ontvangen en login-gegevens geactiveerd.

Ongeveer 10% van de abonnees heeft ook de profielinforma-

tie (niet verplicht) ingevuld.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen.

Zie voor een toelichting

bijlage 1.
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Programma Bedrijfsleven
Doelstelling: Nederlandse bedrijven via brancheorganisaties actief betrekken bij marktgerichte
armoedebestrijding.

begroot budget gerealiseerd budget*

e 882.000,00 e 784.000,00

NCDO gaat er in het bedrijfslevenprogramma van uit dat winst maken en armoedebestrijding hand
in hand kunnen gaan. Op deze manier wil NCDO medewerkers van Nederlandse bedrijven
betrekken bij internationale samenwerking. Een hoogtepunt van 2009 is de nieuwe website
www.businessindevelopment.nl. Deze is goedgevuld met drie verschillende pijlers: business
wegwijzer, business impact en business cases. Hiervoor zijn dertig ondernemers die actief zijn in
ontwikkelingslanden geïnterviewd.

Voor de MKB doelgroep zijn er zes succesvolle workshops georganiseerd voor verschillende
sectoren: sierteelt, textiel, agrofood, ict, voedselverwerkende industrie en creatieve dienstverlening.

NCDO bereikt Young Professionals (YP) door aan te sluiten bij al bestaande relevante en belang-
rijke YP-netwerken, zoals Leaders for Nature (IUCN), Future Leaders (i.s.m. MVO
Nederland/Samenleven en Bedrijf), ICA (Intercompany Association) en Aiesec Alumni. 250 Young
Professionals uit Nederlandse grootbedrijven hebben via het ICA (Intercompany Association)
congres en het Dragons Den evenement van Aiesec Alumni vele goede ideeën voor ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden bedacht. Het thema ondernemerschap in ontwikkelingslanden leeft
heel erg bij de Future Leaders. Business in Development sluit hier op aan door met haar kennis
over businessconcepten in ontwikkelingslanden een sterke meerwaarde in dit proces te leveren.
Het beste voorbeeld hiervan is het Global Intrapreneurship project. Hierbij gaat een kerngroep van
gemiddeld zes Young Professionals uit grootbedrijven vanuit het eigen bedrijf concrete business
opportunities in ontwikkelingslanden creëren. Als ambassadeurs binnen de eigen organisatie
betrekken de Young Professionals hierbij ook andere medewerkers. In 2009 is Arcadis als het eerste
bedrijf van start gegaan. In 2010 zullen nog drie andere bedrijven volgen en in een eindevenement
in het najaar zullen de initiatieven op een evenement publiek gemaakt worden.

Op de MDG Scan site staan 65 bedrijven geregistreerd. Vijf jaar voor het verstrijken van de Millen-
niumdoelstellingen wil Business in Development graag de bijdrage van Nederlandse bedrijven
inzichtelijk maken.

De uitreiking van de Toon van Tuijl Designprijs 2009 heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van
duizend bezoekers tijdens de Dutch Design Awards. De winnaars van deze fairtrade designprijs
hebben in ruim 25 publicaties aandacht gekregen voor de impact van hun fabriek in India.
BiDNetwork heeft in 2009 123 complete business plannen gerealiseerd en 261 professional coaches
vanuit het bedrijfsleven ingezet. Dutch Design in Development heeft dertien verschillende Neder-
landse designers gematched met producenten uit ontwikkelingslanden. De producten die daar uit
voort zijn gekomen zijn vijftig keer in de media gekomen.

* Een project binnen dit

programma loopt door

in 2010. Het gereali-

seerd budget is

gebaseerd op het

bedrag dat op 31

december 2009 voor

dit project was besteed.



Programmaonderdeel: Young Professionals

Output

• 1 x opleiding/training (Global Intrapreneurship competitie)

Beoogde outcome

• Ideeën die door Young Professionals in een competitie zijn

ontwikkeld, worden door deelnemende bedrijven verder ont-

wikkeld en leiden tot concrete business concepten voor ont-

wikkelingslanden.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over lange-ter-

mijn-resultaten, maar Young Professionals binnen Arcadis en

Nuon zijn van start gegaan met de competitie en de andere

twee bedrijven starten in 2010 met het Global Intrapreneur-

ship traject.

Programmaonderdeel: MKB

Output

• 5 x opleiding/training (workshops voor MKB)

• 4 x promotie (filmpjes)

Beoogde outcome

• Vijfhonderd medewerkers van het Nederlandse MKB staan

voor de kansen in ontwikkelingslanden. Meer specifiek heb-

ben deze medewerkers:

– meer zicht op de marktkansen en mogelijkheden voor

duurzame businessinitiatieven in/met ontwikkelingslan-

den;

– kennis genomen van ervaringen van andere Nederlandse

MKB- ondernemers, die reeds duurzame business initiatie-

ven hebben ontwikkeld in ontwikkelingslanden;

– beter de weg kunnen vinden naar de bestaande instrumen-

ten van de overheid om het MKB te faciliteren.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Dit project loopt van zomer 2009 t/m december 2010. Een

enquête onder de deelnemers van dit project aan het einde

van de projectperiode moet uitwijzen of de beoogde out-

come is bereikt.

Programmaonderdeel: MDG-scan

Output

• 1 x rti (www.mdgscan.com)

Verantwoording
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Beoogde outcome

• Bedrijven zijn zich bewust van hun impact op de millennium-

doelen.

• Bedrijven hebben informatie die ze in staat stelt een langdu-

rige bijdrage aan de millenniumdoelen te monitoren en daar-

mee hun impact op termijn te verbeteren.

• De interne en externe discussie over de bijdrage van bedrij-

ven aan ontwikkelingslanden is concreter en heeft kwantita-

tieve impuls gekregen.

• Het bewustzijn is vergroot van andere stakeholders (politiek,

NGO’s, burgers) in de bijdrage van bedrijven aan de millenni-

umdoelen.

Indicatoren voor bereikte outcome

• 65 bedrijven hebben de MDG-scan ingevuld

• 100 betrokken medewerkers

• 30 bedrijven hebben ondersteuning gekregen bij het invullen

van de MDG-scan

Programmaonderdeel: Design

Output

• 1 x samenwerking

• 1 x evenement (prijsuitreiking)

• 1 x evenement (tentoonstelling)

• 1 x publicatie (Dutch Design Yearbook)

Beoogde outcome

• Inkopers, producenten en financiers zijn geïnspireerd over de

mogelijkheden van een samenwerking tussen ontwerpers en

producenten in ontwikkelingslanden.

• De Toon van Tuijl Designprijs brengt fairtrade design onder de

aandacht van ontwerpers en het bredere publiek.

Indicatoren voor bereikte outcome

• 100 ontwerpers zijn bereikt door bijdragen aan evenementen

van anderen.

• 70 inkopers zijn bereikt door bedrijfsbezoeken.

• 75 bedrijven zijn bereikt door bijdragen aan evenementen van

anderen.

• De Toon van Tuijl Designprijs ontving 46 inschrijvingen. Er

waren 800 aanwezigen bij de uitreiking.

• De uitstraling is van de prijs is geprofessionaliseerd. De

inzendingen waren in 2009 kwalitatief beter waren dan die in

2008.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie

voor een toelichting

bijlage 1.



Programmaonderdeel: BiD Network

Output

• 1 x samenwerking

Beoogde outcome

• Nederlanders, en met name Nederlandse professionals en

investeerders, zijn betrokken bij marktgerichte armoedebe-

strijding.

• Nederlanders op een inspirerende manier laten zien dat

ondernemen en armoedebestrijding kunnen samengaan.

Indicatoren voor bereikte outcome

• In 2009 waren er 1013 actieve, Nederlandse BiD-netwerkle-

den.

• In 2009 ontving BiD Network 123 complete businessplannen.

• In 2009 waren er 261 Nederlandse professionals betrokken

bij BiD Network als coach of expert.

• Eind 2009 waren er 51 geregistreerde investeerders in BiD-

projecten.

Programmaonderdeel: Communicatie en website

bedrijfslevenprogramma

Output

• 1 x 1 x rti (www.businessindevelopment.nl)

Programma’s
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Programmaonderdeel: ADPC

Output

• 1 x structuur

Beoogde outcome

• Het ADPC (African Diaspora Policy Centre) en haar achterban

betrekken bij de NCDO campagnes gericht op veiligheid en

ontwikkeling.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Het ADPC was betrokken bij een evenement dat onderdeel

was van de Millenniumtour als adviseur over het programma.

• ADPC verzorgde de werving van Afrikaanse jongeren voor de

bijeenkomst.

Verantwoording
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Programmaonderdeel: Afrikanetwerk

Output

• 1 x structuur

Beoogde outcome

• Het ondersteunen van een Afrikaans netwerk dat bestaat uit

lidorganisaties en hen betrekken bij de millenniumdoelen en

NCDO-activiteiten.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Er is in 2009 samengewerkt met Afrikaanse diaspora-organi-

saties.

• Afrikaanse diaspora-organisaties hebben 10 verhalen aange-

leverd voor een publicatie met portretten en verhalen van

migranten.

• De Afrikaanse jongerenorganisatie Yeobart was als adviseur

betrokken bij een evenement dat onderdeel was van de Mil-

lenniumtour (opgenomen in het programma Brede Publiek-

scampagnes).

Programma Diaspora
Doelstelling: Faciliteren van de netwerkorganisatie van Afrikaanse migranten in Nederland, met als
doel hen een stem te geven in het debat over ontwikkelingssamenwerking.

begroot budget gerealiseerd budget

e 80.000,00 e 73.000,00

Afrika komt veelal negatief in beeld. In het debat over de toekomst van Afrika is onvoldoende
aandacht voor de stem van de Afrikanen. NCDO ziet het als haar taak een stem te geven aan deze
groep door het stimuleren van de samenwerking van deze verschillende Afrikaanse diasporaorgani-
saties. De betrokkenheid van migranten/vluchtelingen bij internationale samenwerking en hun
bijdrage aan de ontwikkeling van hun landen bieden goede mogelijkheden andere groepen burgers
te inspireren.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie

voor een toelichting

bijlage 1.
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Programma Onderwijs
Doelstelling: In samenwerking met onderwijsorganisaties het thema wereldburgerschap een vaste
plaats geven in het onderwijs, op alle niveaus.

begroot budget gerealiseerd budget

e 711.000,00 e 660.000,00 (onderwijs excl. samsam*)

e 1.490.000,00 e 1.445.000,00 (samsam)

In 2007 nam NCDO samen met de Universiteit Utrecht het initiatief om een Canon voor wereldbur-
gerschap te ontwikkelen voor het onderwijs, naar analogie van de historisch-culturele canon van
Nederland. Begin 2009 is deze canon gepresenteerd op de Nationale Onderwijsbeurs in Utrecht.
Sindsdien heeft NCDO hard gewerkt om docenten en schoolbesturen enthousiast te krijgen voor
het werken met de canon. De publicatie is in 2009 door zowel individuele docenten als door scholen
besteld (2000 exemplaren) besteld. Eind 2009 is de Canon in herdruk genomen.

De website werelddocent.nl biedt een centraal platform voor docenten die wereldburgerschap willen
integreren in hun onderwijs. Dit is een inspirerend startpunt voor onderwijsprofessionals (docenten,
bestuurders, docenten in opleiding) die geïnteresseerd zijn in wereldburgerschap. Om docenten
enthousiast te houden is informatie over kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal beschikbaar voor veel
onderwijsniveaus. Docenten hebben enthousiast deelgenomen aan capaciteitsversterkende activi-
teiten, zoals twee landelijke conferenties over wereldburgerschap in het onderwijs. De canon wereld-
burgerschap die in 2008 is ontwikkeld en in 2009 gepubliceerd, vormt de basis voor dit lesmateriaal.

Het tijdschrift samsam voor basisschoolleerlingen organiseerde in maart 2009 haar jaarlijkse inter-
netproject. Thema van de webexpeditie 2009 was ‘grootouders in Ghana’. Scholen ontvingen een
dvd (indien zij die hadden besteld) met drie afleveringen film. Daarmee werden ze gestimuleerd drie
weken op de website te communiceren met elkaar en met kinderen in Ghana. Er werden 1034 x
dvd’s besteld (in 2008: 488). Gedurende het project bezochten 95.201 unieke bezoekers de samsam-
site. 204 scholen deden mee met een of meerdere rubrieken op de samsam-site. De waardering voor
de dvd was gemiddeld 8,3; voor de activiteiten op de website gemiddeld 7,9.

Tevens heeft samsam in maart een pilot voor de middenbouw uitgevoerd op 22 scholen: deze
ontvingen op verzoek een magazine plus lesbrief voor groep 5 en 6. Ook hier was het thema ‘groot-
ouders in Ghana’. Doel was te onderzoeken of er behoefte is aan een samsam voor de middenbouw.

In 2009 kregen leerkrachten bij elke editie van samsam naast de lesbrief ook een didactische gadget
waarmee de docent het thema van de maand kon aankaarten. Doel was het gebruik van samsam in de
klas te stimuleren. In 2009 is de oplage van samsam met ruim 14.000 abonnees gestegen; 78 procent
van de leerkrachten gaf aan dat ze de gadgets een waardevolle aanvulling vinden op de lesbrief.

Basisscholen (directeuren én leerkrachten van de bovenbouw) ontvingen in mei 2009 een 40–
pagina’s tellende brochure, getiteld: samsam, dé methode voor wereldburgerschap. Een boekje vol testi-
monials, de canon voor wereldburgerschap en een verantwoording van de diverse samsam-producten.

Voor het basisonderwijs is in 2009 de publicatie De wereld wordt kleiner als je groter wordt ontwikkeld.
Dankzij de nauwe samenwerking met gebruikers (docenten) biedt dit concrete handvatten voor
docenten. Veel opleidingen gebruiken de vensters en de uitwerking in De Wereld wordt kleiner als je
groter wordt, als leidraad voor de invulling van wereldburgerschap in hun onderwijsprogramma.

* Een project binnen dit

programma loopt door in

2010. Het gerealiseerd

budget is gebaseerd op

het bedrag dat op

31 december 2009 voor

dit project was besteed.



Programmaonderdeel: Promotie wereldburgerschap

in het onderwijs

Output

• 1 x publicatie (Canon wereldburgerschap)

• 1 x promotie (promotie van canon wereldburgerschap onder

onderwijsprofessionals)

• 1 x rti (restyling en uitbouw van de website werelddocent.nl

naar wereldburgerschap.nl)

• 1 x promotie (presentatie van wereldburgerschap op Natio-

nale Onderwijs Tentoonstelling)

• 1 x promotie (promotie samsam-methode)

Beoogde outcome

• Docenten zijn bekend met het concept wereldburgerschap

en het beschikbare lesmateriaal.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Het aantal unieke bezoek van de website www.werelddo-

cent.nl was 5548.
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Programmaonderdeel: Capaciteitsversterking

docenten

Output

• 4 x publicatie (digitale nieuwsbrief )

• 1 x publicatie (het boek De wereld wordt kleiner als je groter

wordt)

• Een ondersteunende website met informatie en tools, reac-

ties van docenten en voorbeelden werd in 2010 opgeleverd.

• 1 x evenement (landelijke conferentie wereldburgerschap in

het onderwijs)

• 10 x opleiding/training (10 workshops samsam op pabo)

• 7 x publicatie (lesbrieven samsam)

Beoogde outcome

• Docenten en docenten-in-opleiding weten hoe ze wereldbur-

gerschap kunnen verweven in hun onderwijs.

• Docenten en docenten-in-opleiding weten hoe ze het

beschikbare lesmateriaal kunnen inzetten.

Indicatoren voor bereikte outcome

• De deskundigheid van onderwijsprofessionals op het gebied

van wereldburgerschap is versterkt door nieuwsbrief, bijscho-

ling, conferentie, publicaties in vakbladen.

• 750 Pabo-studenten weten hoe ze wereldburgerschap in het

onderwijs kunnen verweven omdat ze met succes het bijvak

wereldburgerschap hebben gevolgd.

• 140 Pabo-studenten weten dat er middelen zijn om wereld-

burgerschap in het onderwijs op te nemen door het bijwonen

van een workshop.

De op het onderwijs gerichte Millenniumdoelen Atlas, een initiatief van NCDO in samenwerking
met het ministerie van Buitenlandse Zaken, is een succes gebleken. Dat blijkt onder meer uit de
positieve reacties uit kringen van onderwijsgeografen, die aangeven dat het vernieuwde materiaal nu
nog beter bruikbaar en overzichtelijker is.

De studentenwedstrijd MillenniumBattle voor hoger onderwijs is door acht scholen opgenomen in
het curriculum.

Organisaties die werkzaam zijn op gebied van wereldburgerschap en onderwijs hebben zich
gezamenlijk gepresenteerd op de onderwijsbeurs NOT op een Wereldplein. Ruim 3.000 bezoekers
hebben zich opgegeven om in het vervolg informatie te ontvangen over wereldburgerschap.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie

voor een toelichting

bijlage 1.



Programmaonderdeel: Wereldburgerschap in de klas

Output

• 7 x publicatie (samsam magazine)

• 1 x rti (samsam webexpeditie)

• 1 x opleiding (module wereldburgerschap op onderwijska-

naal klasse tv)

• 4 x evenement (MillenniumBattle)

Beoogde outcome

• Scholen hebben wereldburgerschap opgenomen in hun curri-

culum

Indicatoren voor bereikte outcome

• 68 % van de basisschoolleerlingen is in aanraking gekomen

met wereldburgerschap door het gebruik van het tijdschrift

samsam in het onderwijs.

• 15% van de leerlingen van het voortgezet onderwijs is in aan-

raking gekomen met wereldburgerschap door onderwijs dat

gebaseerd is op thema’s uit de canon.

• Er zijn 5000 betrokkenen bij wereldburgerschap binnen en

buiten onderwijs, zij bereiken indirect 25.000 leerlingen.

• Acht Hbo-opleidingen hebben wereldburgerschap in hun cur-

riculum opgenomen in de vorm van de MillenniumBattle.

• 229 jongeren hebben ervaring met wereldburgerschap en

concrete internationale vraagstukken in de praktijk opgedaan

door meedoen met de MillenniumBattle.

• Acht hogescholen hebben zich aangemeld als partner van de

MillenniumBattle en zich gecommitteerd aan het opnemen in

het onderwijsprogramma van de millenniumdoelen en

wereldburgerschap.

• Wereldburgerschap is opgenomen in het curriculum van vijf

opleidingen aan twee universiteiten en drie hogescholen.
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Programma Cultuur
Doelstelling: Het onder de aandacht brengen van de relatie tussen cultuur en ontwikkeling bij
cultuurliefhebbers in samenwerking met cultuurorganisaties.

begroot budget gerealiseerd budget

e 640.000,00 e 639.960,00

NCDO heeft een programma Cultuur ingericht omdat cultuur een invalshoek biedt die andere
groepen aanspreekt dan de groepen die NCDO via andere activiteiten kan bereiken. Vanuit het
oogpunt van efficiëntie is besloten om de gelden van Hivos en NCDO onder te brengen in een
gezamenlijk fonds. Hivos beheert het fonds, NCDO levert de helft van de middelen. In 2009 zijn
vanuit dit fonds 23 aanvragen voor culturele draagvlakactiviteiten gehonoreerd.

Het Hivos/NCDO Cultuurfonds streeft naar een evenwichtige verdeling van de bijdragen over
diverse disciplines: theater, dans, muziek, beeldende kunst, architectuur, film en literatuur. Film is
altijd iets oververtegenwoordigd. Het fonds heeft de afgelopen vijf jaar artistieke producties en
culturele initiatieven van hoge kwaliteit gesteund. Vooral dankzij het grote bereik van filmfestivals
en internationale muziektheaterproducties, zijn grote en diverse publieksgroepen in aanraking
gebracht met kunst en cultuur uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het samenbrengen van middelen
en expertise in één fonds, heeft een efficiënte en vruchtbare samenwerking tussen NCDO en Hivos
opgeleverd.

In 2009 financierde het Hivos/NCDO Cultuurfonds (HNCF) projecten van negen nieuwe partners.
Dit waren o.a. Mediamatic (nieuwe media en kunst), Music Meeting (een internationaal muziekfes-
tival), het Centraal Museum in Utrecht en de internationaal gerenommeerde theaterregissseur Dries
Verhoeven. In samenwerking met de subsidieafdeling van NCDO ging HNCF een contract aan met
Daughters of Africa: een muziektheaterproduktie met voorstellingen in meer dan 70 theaters in
Nederland en een première in Koninklijk Theater Carré. De gefinancierde projecten werden in 2009
met achtergrondinformatie aangekondigd op www.hivosncdocultuurfonds.nl. Deze site is nadruk-
kelijk gelinkt aan de website De Kracht van Cultuur, www.krachtvancultuur.nl.

NCDO ondersteunt de website De Kracht van Cultuur sinds 2006. Met deze investering is een goed
bezocht platform met actuele informatie over kunst, cultuur en ontwikkeling gemaakt. Omdat er
komend jaar veel gaat veranderen voor NCDO is het moment aangebroken om De Kracht van
Cultuur na vier jaar over te dragen aan andere partners. NCDO constateert dat haar investering er
toe heeft bijgedragen dat de verantwoordelijkheid voor het platform daadwerkelijk door belangheb-
bende partijen zal worden gedragen. De website heeft constante en hoge bezoekersaantallen, maar
voor nieuw publieksbereik zou de site eigentijdser moeten worden. Ook de nieuwe partners zien
graag dat De Kracht van Cultuur aansluit bij actuele ontwikkelingen op hun werkterrein. Een
geplande restyling en de nieuwe organisatiestructuur bieden die kansen.



Programmaonderdeel: Hivos/NCDO Cultuurfonds

Output

• 1 x samenwerking (gezamenlijk fonds voor cultuur en OS-

projecten)

Beoogde outcome

• Beoogde outcome: 20 culturele draagvlakactiviteiten ontvan-

gen subsidie middels het Hivos/NCDO cultuurfonds.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Financiering van 23 culturele draagvlakactiviteiten.

• Negen nieuwe partners aan wie financiering is toegekend.

Programmaonderdeel: Kracht van Cultuur

Output

• 1 x rti (website www.krachtvancultuur.nl, gericht op rol van

cultuur in ontwikkeling)

Beoogde outcome

• Informatievoorziening en uitwisseling op internet over kunst,

cultuur en ontwikkeling.

Indicatoren voor bereikte outcome

• De site heeft gemiddeld 1000 lezers per dag.
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Programma KPA (Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten)
Doelstelling: Het vergroten van draagvlak voor IS, door middel van kleinschalige voorlichting over
kleinschalige initiatieven.

begroot budget * gerealiseerd budget

e 6.334.000,00 e 5.632.000,00

Met het programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA) & Building Bridges (BB) onder-
steunt NCDO burgers die een kleinschalig ontwikkelingsproject willen opzetten door het
verstrekken van een subsidie en het stimuleren van voorlichting in Nederland.** Building Bridges
richt zich specifiek op jongeren en migranten, om het bereik van de subsidies voor kleinschalige
ontwikkelingsprojecten onder die doelgroep te verbreden.

Sinds de start van het KPA-programma heeft NCDO een schat aan ervaringen opgedaan met het
financieren van projecten van kleine ontwikkelingsinitiatieven. In de loop van de jaren groeide het
aantal aanvragen om in de laatste jaren te dalen. In de loop van de tijd heeft het programma, op het
scherp van de discussie over ontwikkelingshulp, haar kwalitatieve criteria aangescherpt. Voor
onderwijs, opvang van weeskinderen, capaciteitsopbouw en eigenaarschap zijn verscherpte eisen
geformuleerd en deze worden actief meegenomen in de afweging. Vermoedelijk is dit een van de
oorzaken van de afname van het aantal aanvragen; veel kleine ontwikkelingsprojecten concentreren
zich juist op het voor het publiek meest aantrekkelijke: het bouwen van scholen, weeshuizen,
ziekenhuizen, etc. Vermoedelijk is een deel van de aanvragers daardoor afgehaakt. De kwaliteit van
de projecten is hierdoor echter wel toegenomen.***

In 2009 zijn via het KPA-programma 213 kleinschalige projecten gesubsidieerd. Het totale bedrag
aan verleende subsidies was e 3.741.238,–. Gemiddelde was er per project e 17.564,– aan subsidie
beschikbaar. In totaal zijn er in 2009 369 aanvragen ingediend. Dit betekent dat 57% van de
aanvragen positief gehonoreerd werd. Ten opzichte van 2008 nam het aantal ingediende aanvragen
af met 27 procent, waarbij het aantal gesubsidieerde aanvragen daalde met 16 procent en het aantal
niet gehonoreerde aanvragen afnam ten opzichte van 2008 met 38 procent. Van het totaal van de
verstrekte subsidie in 2009 werd e 142.069,– besteed aan voorlichtingsactiviteiten in Nederland.
Uitgaande van het feit dat het KPA-programma de fondswerving in Nederland voor projecten in
ontwikkelingslanden verdubbelt, kwam er met steun van het KPA-programma een bedrag van meer
dan 7 miljoen euro voor ontwikkelingsprojecten in het buitenland beschikbaar. Via de voorlich-
tingsactiviteiten werden in totaal meer dan 27 miljoen contactmomenten gerealiseerd. Dit zijn
contactmomenten met Nederlandse burgers die bijdroegen aan de kennis over ontwikkelingshulp
en kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

* Het begroot budget

bestaat uit begrote

projectuitgaven en het

begroot bedrag aan

subsidietoezeggingen in

2009. Het gerealiseerd

bedrag is gebaseerd op

projectuitgaven en op

subsidielasten. Die

lasten kunnen voort-

komen uit committe-

ringen die in eerdere

jaren zijn gedaan. Niet

alle committeringen uit

2009 en voorgaande

jaren zijn in 2009 ook

omgezet in lasten.

** Het programma

Matra/KPA is niet

opgenomen in dit

jaarverslag. Verant-

woording daarover

gebeurt in het

Jaarverslag Matra/KPA

2009.

*** Een overzicht van

alle KPA-subsidies staat

in bijlage 3.

Aantal aanvragen KPA 2004–2009

800

600

400

200

0

aanvragen

positieven 

negatieven

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aantal

507

369

213
253

254

575

365

216

506

489

19

425

404

21

397

380

17 156



Programma’s

35

Het Building Bridges (BB) subsidieprogramma ondersteunde migranten en jongeren die zich
inzetten voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. De voorlichtingsactiviteiten die zij in
Nederland realiseren, richten zich ook op migranten en jongeren. Het BB-subsidieprogramma
behandelde in 2009 53 aanvragen. Daarvan werden 29 subsidieaanvragen gehonoreerd voor een
bedrag van e 563.537,–.

Het KPA/BB-programma levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van projecten door regel-
matig contact met de aanvragers en het secuur bevragen van de ingediende aanvragen. Hierdoor
verbetert de kwaliteit van de projecten aanzienlijk. Het programma blijft weliswaar vooral gericht
op bouwprojecten. Oorzaak is dat projecten die de capaciteit opbouwen moeilijk af te bakenen zijn
en geen tastbaar resultaat opleveren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een (zichtbaar) gebouw.

NCDO ondersteunt particuliere initiatieven met meerdere activiteiten gericht op capaciteitsver-
sterking. In 2009 zijn vier kwartaaledities P! met een oplage van 10.000 exemplaren verspreid onder
klanten van de subsidieprogramma’s KPA, Building Bridges en Matra/KPA van NCDO en het
subsidieprogramma van Wilde Ganzen. NCDO heeft een lezersonderzoek gehouden om te kunnen
staven of het magazine een toegevoegde waarde heeft voor de lezer en hoe het magazine (nog) beter
kan aansluiten bij de behoeften van particulier initiatiefnemers. De lezers beoordeelden de inhoud
redelijk positief en zeggen daadwerkelijk iets op te steken van de geboden kennis. Ook de KPA
Wilde Ganzen Dag leverde in 2009 opnieuw een bijdrage aan de professionalisering van Neder-
landse particuliere initiatieven. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk hoe sterk de relatie tussen
het particulier initiatief en NCDO is. Veel lof oogsten we voor ons KPA-programma en de manier
waarop we omgaan met de initiatieven uit het land. De workshops werden zeer positief gewaardeerd
en men vond het programma plezierig. Sprekers en deskundigen uit het werkveld van het parti-
culier initiatief maakte het een onvergetelijk evenement. Vanuit het programma Capaciteitsver-
sterking Draagvlak biedt NCDO ook cursussen aan particuliere initiatieven aan.

In mei 2009 heeft de minister het politieke besluit genomen dat NCDO vanaf 1 januari 2011 geen
subsidies meer verstrekt. Logischerwijs heeft 2009 voor het KPA-programma in het teken gestaan
van het in kaart brengen van de consequenties van dit besluit en hoe we hiermee omgaan. Als
resultaat zijn we op zoek naar nieuwe uitdagingen die passen bij de kennisfunctie die NCDO in de
toekomst gaat vervullen. Onze brede kennis van en vele contacten met het particulier initiatief zal
in dat opzicht haar vruchten blijven afwerpen.
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Subsidieprogramma’s KPA en BB

Beoogde output

• 280 x subsidie KPA (800 aanvragen beoordeeld)

• 40 x subsidie BB

Gerealiseerde output

• 213 x subsidie KPA (369 aanvragen beoordeeld)

• 29 x subsidie BB (53 aanvragen beoordeeld)

Beoogde outcome

• Nederlanders zijn betrokken bij internationale samenwer-

king door de voorlichtingsactiviteiten van particuliere initia-

tieven.

Gerealiseerde outcome

• Er zijn 242 subsidies toegekend aan projecten die een draag-

vlakactiviteit in Nederland hebben uitgevoerd of nog uit gaan

voeren.

Programmaonderdeel: KPA Jaardag

Output

• 1 x evenement (KPA/Wilde Ganzen Dag met 450 deelnemers)

Beoogde outcome

• Het leveren van een bijdrage aan de professionalisering van

Nederlandse particuliere initiatieven op voor hun relevante

thema’s en het verbeteren van hun mogelijkheden om effec-

tief in te spelen op de voorgenomen beleidswijzigingen in

het internationale samenwerkingsbeleid.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Tijdens de KPA/Wilde Ganzen Dag 2009 vonden er 11 work-

shops plaats die kennis, deskundigheid en vaardigheden

bevorderen over: projectmanagement, fondswerving, com-

municatie en samenwerking. Natuurlijk hadden de bezoe-

kers de gelegenheid kennis en informatie onderling uit te

wisselen. De deelnemers beoordeelde de workshops met

een 7,2.

• Uit de afrondende evaluatie enquête bleek dat 70% van de

307 respondenten vond dat de KPA-dag had bijgedragen aan

hun kennis over een goede projectuitvoering. 90% van de

deelnemers vond de dag belangrijk voor de professionalise-

ring van het particulier initiatief.
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Programmaonderdeel: PI!

Output

• 4 x publicatie (4 edities kwartaalblad P!, oplage van 10.000)

Beoogde outcome

• P! draagt bij aan een verhoogde kwaliteit van KPA-projecten.

Indicatoren voor bereikte outcome

• P! heeft 3.500 abonnees, 1.500 exemplaren worden verspreid

via de COSsen en 5.000 door losse verspreiding.

• In een lezersonderzoek dat NCDO in 2009 heeft uitgevoerd,

met 229 geënquêteerden en 12 deelnemers aan focusgroe-

pen, gaven lezers aan daadwerkelijk iets te hebben aan de

geboden kennis.

Programmaonderdeel: Onderzoek Particulier Initiatief

Output

• 1 x onderzoek (deelfinanciering promotieonderzoek)

Beoogde outcome

• Wanneer er in de media of politiek cijfers gebruikt worden

met betrekking tot het draagvlak voor internationale samen-

werking en duurzame ontwikkeling, specifiek gericht op parti-

culier initiatief, zijn dit cijfers afkomstig uit NCDO-onderzoek.

Indicatoren voor bereikte outcome

• De onderzoeker presenteerde de onderzoeksgegevens tij-

dens lezingen en debatten in 2009 negentien maal aan pro-

fessionals op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en

draagvlak en aan academici.

• De onderzoeker werd in 2009 twaalf maal geciteerd in media.

• Gegevens uit het onderzoek werden in 2009 op zes verschil-

lende websites vermeld.

• Dit onderzoek leidde in 2010 tot de publicatie De anatomie

van het PI.

• De onderzoeker werd in februari 2010 door LUX en Wereldpo-

dium gevraagd op te treden in debatten over het WRR-rapport.

• 30% van de respondenten van het lezersonderzoek van de

onderzoekssamenvattingen 2009 (d.d. februari 2010) gaf in

dat onderzoek aan te hebben geciteerd of verwezen naar de

resultaten van dit onderzoek.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie

voor een toelichting

bijlage 1.



Programmaonderdeel: Stedenbanden NL-Nicaragua

Beoogde output

• 1 x subsidie

Gerealiseerde output

• 1 x subsidie

Beoogde outcome

• Financiering van het landelijk beraad stedenbanden

NL – Nicaragua, met als doel het financieren van die particu-

liere initiatieven die zich richten op Nicaragua.

Gerealiseerde outcome

• Financiering van het landelijk beraad stedenbanden

NL – Nicaragua, met als doel het financieren van die particu-

liere initiatieven die zich richten op Nicaragua (deze initiatie-

ven kunnen, vanwege oude afspraken met het ministerie,

geen financiering ontvangen binnen het KPA programma).
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Programma POB (Programma Ondersteuning Burgerparticipatie)
Doelstelling: Het faciliteren van het publieke debat in Nederland over internationale samenwerking
en duurzame ontwikkeling door middel van het verstrekken van subsidies.

Het Programma Ondersteuning Burgerparticipatie bestaat uit meerdere subsidieprogramma’s die
zich richten op het vergroten van draagvlak op landelijk, regionaal en lokaal niveau:
• Programma Resultaten Ontwikkelingssamenwerking (PRO), dat bestaat uit 

PRO-regulier en PRO-actief;
• Regionaal Programma Resultaten Ontwikkelingssamenwerking (RePRO);
• Activiteiten Regionaal Draagvlak (ARD);
• Lagere Overheden & Internationale Samenwerking (LO&IS);
• Netwerkprogramma.

Subsidieprogramma PRO-regulier en PRO-actief

gepland budget besteed budget

e 3.880.000,00 e 2.983.000,00

Het subsidieprogramma PRO richt zich op landelijke en bovenregionale voorlichtings- en infor-
matie-initiatieven over het resultaat van internationale samenwerking, over ontwikkelingslanden,
over de beeldvorming rondom het mondiale armoedevraagstuk en over de inspanningen van
overheid en burgers voor het behalen van de millenniumdoelen.

Vanuit het subsidieprogramma PRO financiert NCDO zeer verschillende activiteiten: campagnes,
onderwijspakketten, toneelvoorstellingen, debatten, (foto)tentoonstellingen etc. Hoewel het ‘aanbod’
divers is en de kwaliteit van gesubsidieerde projecten over het algemeen goed is, heeft NCDO ook
lacunes geconstateerd: sommige soorten projecten worden (nog) niet veel ingediend. Daarom heeft
NCDO in 2009 drie afgebakende subsidierondes PRO-actief gehouden voor projecten:
• die over de rol van ondernemerschap bij armoedebestrijding gaan;
• die uitgevoerd worden door migrantenorganisaties;
• die nieuwe media toepassingen gebruiken.

PRO-actief is een zeer succesvolle stimulans gebleken. Het budget is in totaal meer dan tienvoudig
overvraagd, en vooral door aanvragers die nog niet bij NCDO bekend waren. Met PRO-actief heeft
NCDO een kick-start kunnen geven aan een onderbelichte thema, doelgroep en methode.

In de beoordeling van aanvragen in PRO-regulier en PRO-actief maakt NCDO gebruikt van een
ranking-model. Het aanbrengen van een rangorde tussen concurrerende aanvragen op basis van een
aantal kerneigenschappen (zoals doelgroepen, bereik, kosten-batenverhouding, aanvullendheid)
blijkt goed te werken omdat het beoordelingssysteem transparant is en leidt tot een efficiënte
besteding van subsidiemiddelen.

Geplande budgetten

binnen dit programma

kunnen bestaan uit

begrote projectuitgaven

en het begroot bedrag

aan subsidietoezeg-

gingen in 2009. Bestede

budgetten zijn gebaseerd

op, indien van toepassing,

projectuitgaven en op

subsidielasten. Die

lasten kunnen voort-

komen uit committe-

ringen die in eerdere

jaren zijn gedaan. Niet

alle committeringen uit

2009 en voorgaande

jaren zijn in 2009 ook

omgezet in lasten.

Een overzicht van alle

POB-subsidies staat in

bijlage 3.



Subsidieprogramma PRO-actief en PRO-regulier

Beoogde output

• Beoogde output PRO-regulier: 42 x subsidie (180 aanvragen

beoordeeld)

• Beoogde output PRO-actief: 15 x subsidie (60 aanvragen

beoordeeld)

Gerealiseerde output

• Gerealiseerde output PRO-regulier: 66 x subsidie 

(174 aanvragen beoordeeld)

• Gerealiseerde output PRO-actief: 18 x subsidie 

(141 aanvragen beoordeeld)

Beoogde outcome

• Bereik van 2 miljoen Nederlanders, die zijn betrokken bij het

debat over en geïnformeerd over achtergronden van interna-

tionale samenwerking.

Gerealiseerde outcome

• De in totaal 84 vanuit PRO-regulier en PRO-actief gesubsidi-

eerde projecten zorgen naar verwachting voor meer dan

23 miljoen bereikmomenten onder Nederlanders (nog niet

alle in 2009 gesubsidieerde projecten zijn volledig uitge-

voerd).

Subsidieprogramma RePRO

Beoogde output

• 75 x subsidie (150 aanvragen beoordeeld)

Gerealiseerde output

• 84 x subsidie (153 aanvragen beoordeeld)

Beoogde outcome

• 800.000 burgers geïnformeerd, 20 activiteiten gericht op

niet-traditionele doelgroepen, 10 activiteiten uitgevoerd door

lagere overheden/politieke partijen.

Gerealiseerde outcome

• 570.000 burgers geïnformeerd, 31 activiteiten gericht op niet-

traditionele doelgroepen, 7 activiteiten uitgevoerd door

lagere overheden/politieke partijen.

Programma’s
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Subsidieprogramma RePRO

gepland budget besteed budget

e 390.000,00 e 452.000,00

Het subsidieprogramma RePRO richt zich op het vergroten van draagvlak voor internationale
samenwerking op regionaal en lokaal niveau. Het is een programma voor subsidies voor klein-
schalige projecten met een lokaal of regionaal bereik. De projecten richten zich op internationale
samenwerking tussen Nederland en een ontwikkelingsland of op het leven in een ontwikkelingsland.

In het algemeen kan worden vastgesteld dat het programma er in 2009 wederom in is geslaagd een
gevarieerd palet aan laagdrempelige regionale projecten te ondersteunen. Gevarieerd qua spreiding
in Nederland, type draagvlakactiviteit en bereikte doelgroep. Gemeenten blijven als aanvrager
binnen RePRO enigszins achter. Voor het genereren van aanvragen vanuit gemeenten, gaat NCDO
het RePRO-programma onder deze doelgroep actiever onder de aandacht brengen.



Subsidieprogramma LO&IS

Beoogde output

• 1 x subsidie

Gerealiseerde output

• 1 x subsidie

Beoogde outcome

• 40% van de Nederlandse gemeenten heeft een paragraaf

over internationale samenwerking in het collegeakkoord. 

Verantwoording
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• 50% van de waterschappen wordt door VNG geïnformeerd

over internationale samenwerking en armoedebestrijding.

Gerealiseerde outcome

• 100% van de Nederlandse gemeenten is benaderd om een

paragraaf over internationale samenwerking in het collegeak-

koord op te nemen.

• 100% van de waterschappen is door VNG geïnformeerd over

internationale samenwerking en armoedebestrijding. 

• Eind 2009 waren er 138 Millenniumgemeenten.

Subsidieprogramma LO&IS

gepland budget besteed budget

e 300.000,00 e 300.000,00

Het LO&IS programma beoogt ervoor te zorgen dat er een samenhangend project wordt uitgevoerd
dat zich richt op de stimulering en ondersteuning van internationale samenwerking en de ontwik-
keling en uitvoering van mondiaal beleid binnen lagere overheden. VNG International is in 2007 na
een tender voor vier jaar geselecteerd.

NCDO heeft middels LO&IS bij kunnen dragen aan een succesvolle conferentie over gemeentelijke
internationale samenwerking (GIS). Daarnaast is er in 2009 met financiële steun vanuit dit subsidie-
programma een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van GIS.

Subsidieprogramma ARD

gepland budget besteed budget

e 2.725.000,00 e 2.654.000,00

Met het ARD-programma beoogt NCDO dat in twaalf regio’s in Nederland een regionale antenne
een spectrum aan draagvlakactiviteiten uitvoert, afgestemd op het beleidskader en de activiteiten
van NCDO. Daaronder valt ook de algemene functie van ondersteuning van initiatieven van burgers
inzake internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.

In 2009 is de complementariteit tussen de programma’s ARD en LO&IS duidelijk naar voren
gekomen. De lokale millenniumkrant die in een aantal Millenniumgemeenten is uitgebracht is een
concreet voorbeeld van de constructieve samenwerking tussen de uitvoerders van de twee subsidie-
programma’s.

In 2009 is een stap gemaakt in het terugdringen van de administratieve lasten in het kader van ARD,
voor zowel NCDO als de subsidienemers.



Subsidieprogramma ARD

Beoogde output

• 12 x subsidie

Gerealiseerde output

• 12 x subsidie

Beoogde outcome

• 400.000 burgers bereikt met aandacht voor resultaten van

lokale en regionale activiteiten, 12 X 25 vertegenwoordigers

van lokale overheden en bestuurslagen bijeengebracht in het

kader van internationale samenwerking en mondiaal beleid,

12 x 25 ondernemers voorgelicht over internationale samen-

werking en armoedebestrijding, 250 personen van allochtone

afkomst bereikt via het serviceloket en begeleidingstrajecten.

Gerealiseerde outcome

• Naar verwachting – de evaluaties van de regionale antennes

zijn nog niet bij NCDO ingediend– zijn er ruimschoots

400.000 burgers bereikt met aandacht voor resultaten van

lokale en regionale activiteiten: 12 X 25 vertegenwoordigers

van lokale overheden en bestuurslagen bijeengebracht in het

kader van internationale samenwerking en mondiaal beleid;

11 x 25 ondernemers voorgelicht over internationale samen-

werking en armoedebestrijding; 250 personen van allochtone

afkomst bereikt via het serviceloket en begeleidingstrajecten.

Netwerk Programma

Beoogde output

• 14 x subsidie

Gerealiseerde output

• 14 x subsidie

Beoogde outcome

• Aangezien het hier gaat om een samenwerkings- en dialoog-

programma met zeer diverse organisaties, is er geen meet-

bare outcome te benoemen. Samenwerking is een doel op

zich binnen dit programma.

Gerealiseerde outcome

• Aangezien het hier gaat om een samenwerkings- en dialoog-

programma met zeer diverse organisaties, is er geen meet-

bare outcome te benoemen. Samenwerking is een doel op

zich binnen dit programma.

Programma’s
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Netwerk Programma

gepland budget besteed budget

e 1.620.000,00 e 1.884.000,00

Het Netwerk Programma van NCDO draagt bij aan verdieping van het draagvlak voor interna-
tionale samenwerking door de samenwerking met en de financiering van organisaties die draagvlak-
versterking voor internationale samenwerking als primair doel hebben. Via de financiering van
activiteiten van deze organisaties worden duizenden Nederlanders betrokken bij internationale
samenwerking. Vanuit het Netwerk Programma zijn in 2009 meerdere activiteiten gefinancierd die
volgens NCDO een inhoudelijke meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld: een Globaliseringslezing van
Dambisa Moyo en trainingen voor particuliere initiatieven door Wilde Ganzen.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie

voor een toelichting

bijlage 1.
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Programma Publieke opinie onderzoek
Doelstelling: Het leveren van informatie over kennis, houding en gedrag van Nederlanders in
relatie tot internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.

begroot budget gerealiseerd budget

e 271.000,00 e 166.000,00

NCDO heeft in 2009 een nieuwe onderzoekslijn ontwikkeld en vastgesteld. Daarbij is het draagvlak-
pentagram kritisch tegen het licht gehouden en zijn er lessen uit getrokken. De nieuwe onder-
zoekslijn is afgestemd met externe deskundigen op het terrein van draagvlak en internationale
samenwerking, zowel binnen als buiten Nederland. De nieuwe onderzoekslijn is vastgelegd in het
Onderzoeksprogramma Nederlanders en Internationale Samenwerking.

Met het Onderzoeksprogramma Nederlanders en Internationale Samenwerking wil NCDO inzicht geven
in de kennis, de houding en het gedrag van Nederlanders in relatie tot internationale samenwerking
(IS). Dit is een brede invulling van hoe Nederlanders betrokken (kunnen) zijn bij IS, oftewel een
invulling van het begrip draagvlak voor IS. Deze ‘basiskennis’ geeft mensen en organisaties die
actief (willen) zijn binnen, of zich richten op IS, aanknopingspunten om hun werk vorm te geven en
te laten aansluiten bij trends in de Nederlandse samenleving. Tevens worden de onderzoeksresul-
taten ingezet om aandacht te vragen voor IS onder het geïnteresseerde Nederlandse en– indien van
toepassing –internationale publiek.

Op de website van NCDO zijn zowel de onderzoeksresultaten als samenvattingen van het onder-
zoeksprogramma gepubliceerd. De samenvattingen van onderzoeksresultaten werden verspreid
onder 312 abonnees van de samenvattingenreeks. De resultaten werden daarnaast onder de aandacht
gebracht van een breder publiek door middel van persberichten. In 2009 zijn voorbereidingen
getroffen voor een nieuwe publicatiereeks waarin NCDO-onderzoek op een herkenbare manier
gepubliceerd kan worden.

Onderzoekssamenvattingen in 2009:

41: Meer fairtrade producten in de boodschappentas?

42: Solidair met land van herkomst via informele giften

43: Barometer IS 2009

44: De werking van draagvlak

45: Het effect van tv-programma’s over internationale 

samenwerking

Binnen het onderzoeksprogramma is in 2009 onderzoek verricht langs twee inhoudelijke lijnen:
• onderzoek naar hoe en in welke mate Nederlanders betrokken zijn bij IS, wat blijkt uit hun kennis,

houding en gedrag;
• onderzoek naar de effecten van draagvlakactiviteiten.

Voor het onderzoek naar de effecten van draagvlakactiviteiten is in 2009 een nieuwe onderzoekslijn
uitgezet. Een onderzoek naar de effecten van televisieprogramma’s met betrekking tot draagvlak
voor internationale samenwerking is uitgevoerd binnen het budget van het Programma Onder-
steuning Burgerparticipatie (POB).

De twee onderzoekslijnen zijn onderling verbonden, omdat resultaten vanuit de ene lijn als input
dienen voor de andere. Ze kunnen niet zonder elkaar. Aan deze lijnen ligt onderzoek naar de



Programmaonderdeel: Barometer Internationale

Samenwerking 2009

Output

• 1 x onderzoek (survey)

• 1 x onderzoek (focusgroep)

Beoogde outcome

• Wanneer er in de media of politiek cijfers gebruikt worden

met betrekking tot het draagvlak voor internationale samen-

werking en duurzame ontwikkeling zijn dit cijfers afkomstig

uit NCDO onderzoek, specifiek de BIS 09 (Barometer Interna-

tionale Samenwerking 2009).

Indicatoren voor bereikte outcome

• Geciteerd in kamerbrief d.d. 10 december 2009: Antwoorden

van de heer Koenders, Minister voor Ontwikkelingssamen-

werking op vragen van het lid Verdonk (ToN) over ontwikke-

lingshulp.

• Geciteerd in WRR Rapport d.d. 18 januari 2010: Minder pre-

tentie en meer ambitie, pag 32.

• 49% van de respondenten van het lezersonderzoek van de

onderzoekssamenvattingen 2009 (d.d. februari 2010) gaf in

dat onderzoek aan te hebben geciteerd of verwezen naar uit-

komsten van de samenvatting van BIS 09.

• De BIS 09 is twee maal gebruikt in sessies van de Context

MasterClass.

• In december 2009 is onder de VoiceOver 2015–leden een

Engelse bewerking van de BIS 09 verspreid met als doel de

mening van mensen uit zuidelijke landen over IS te peilen en

te kunnen vergelijken met die van Nederlandse burgers.

• Het programma politiek heeft een additionele analyse

gevraagd op de BIS 09 naar politieke kleur/voorkeur.

• Voor de millenniumtour van NCDO is de BIS 09 als nulmeting

gebruikt voor het effect van de campagne onder jongeren.

Programmaonderdeel: Fairtrade onderzoek

Output

• 1 x onderzoek

Beoogde outcome

• Wanneer er in de media of politiek cijfers gebruikt wordenvan

het draagvlak voor internationale samenwerking en duur-

zame ontwikkeling, specifiek gericht fairtrade, zijn dit cijfers

afkomstig uit NCDO-onderzoek.

Indicatoren voor bereikte outcome

• 24 keer een mediabericht naar aanleiding van dit onderzoek.

• 13% van de respondenten van het lezersonderzoek van de

onderzoekssamenvattingen 2009 (d.d. februari 2010) gaf in

dat onderzoek aan te hebben geciteerd of verwezen naar uit-

komsten van deze samenvatting.

Programma’s
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invulling van het draagvlakbegrip ten grondslag: het inzichtelijk maken van de diverse betekenissen
die eraan worden gegeven door diverse actoren in de samenleving, en het conceptualiseren en
uitkristalliseren van het begrip ‘draagvlak’.

In het verlengde van de aanscherping van het gehele onderzoeksprogramma is de Barometer Inter-
nationale Samenwerking verbeterd. Het resultaat is een meer op de toekomst gerichte barometer die
wellicht later nog aangescherpt en aangevuld zal worden, maar die een solide basis biedt voor
toekomstig onderzoek.

Door in de communicatie rond onderzoeken zeer genuanceerd te werk te gaan en heel duidelijk aan
te geven waar nuances en lacunes zitten, is het onderzoek geciteerd in toonaangevende rapporten en
zijn we als NCDO inderdaad naam gaan maken als de organisatie die deze kennis in huis heeft. De
Barometer Internationale Samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. De Barometer werd
geciteerd in diverse toespraken van minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking en in het
WRR-rapport over internationale samenwerking Minder pretentie, meer ambitie.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie

voor een toelichting

bijlage 1.



Programmaonderdeel: Geven in Nederland

Output

• 1 x onderzoek

Beoogde outcome

• Geïnteresseerden kunnen beschikken over gegevens over

het geefgedrag aan goede doelen op het terrein van interna-

tionale samenwerking en het geefgedrag van migranten.

Indicatoren voor bereikte outcome

• 49% van de respondenten van het lezersonderzoek naar de

onderzoekssamenvattingen 2009 (d.d. februari 2010) gaf

daarin aan NCDO-onderzoek naar geefgedrag van migranten

te hebben geciteerd of verwezen te hebben naar de uitkom-

sten van de samenvatting die in mei 2009 verscheen.

Verantwoording

NCDO Jaarverslag 

2009
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Programmaonderdeel: Onderzoekssamenvattingen

Output

• 5 x publicatie (verspreid naar bestand van 312 abonnees)

Beoogde outcome

• Het abonneebestand van NCDO onderzoek groeit in 2009

met 10%.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Alle 312 abonnees hebben in 2009 positief gereageerd op de

vraag of ze de samenvatting wilden blijven ontvangen. Vrijwel

alle abonnees ontvangen de samenvatting digitaal. Op uit-

drukkelijk verzoek ontvangen enkelen nog een geprinte pdf-

versie. Het aantal abonnees is in 2009 met 21% toegenomen.



Programmaonderdeel: Capaciteitsversterking

professionals

Output

• 1 x opleiding/training (Context Master Class: 1 masterclass

van 9 dagen, 5 lezingen, 5 werkateliers en ondersteunende

website)

Beoogde outcome

• Capaciteitsversterking van de sector.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Tijdens en na de uitvoering van het trainingstraject is uitge-

breid geëvalueerd op output-niveau (aanwezigheid, tevre-

denheid deelnemers).

• In 2010 is een effectstudie gepland waarin wordt gekeken

naar het effect, de duurzaamheid en de relevantie van

inspanningen van de CMC om capaciteit op het terrein van

draagvlak en internationale samenwerking te vergroten.

Programmaonderdeel: Capaciteitsversterking

jongeren

Output

• 1 x opleiding/training (serie van 5 intensieve trainingen)

• 4 x promotie (4 groepen hebben per groep minimaal 200 jon-

geren bereikt met door henzelf ontworpen campagne)

Beoogde outcome

• Deelnemers hebben ervaring met het uitvoeren van draag-

vlakactiviteiten.

• 20 deelnemers hebben kennis opgedaan om zelf draagvlak-

activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.

Indicatoren voor bereikte outcome

• 20 deelnemende jongeren hebben in groepjes projecten

bedacht en uitgevoerd. Daarmee hebben ze ervaring, kennis

en vaardigheden opgedaan met betrekking tot draagvlakver-

sterking voor OS.

Programma’s
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Programma Capaciteitsversterking Draagvlak
Doelstelling: Het verbeteren van de kwaliteit van draagvlakactiviteiten voor internationale samen-
werking in Nederland, door kennisuitwisseling over dat onderwerp.

begroot budget gerealiseerd budget

e 660.000,00 e 487.000,00*

NCDO wil haar ervaring met methoden en technieken van draagvlakversterking delen met andere
organisaties binnen de sector internationale samenwerking. Daarnaast vindt zij het van belang om
die kennis ook intern te delen. Daartoe is de Context Master Class opgezet die in september 2009
haar zevende jaargang inging. Een selecte groep deelnemers kon de negendaagse besloten training
volgen. Daarnaast werden lezingen en werkateliers georganiseerd die open stonden voor een grotere
doelgroep. De Context Master Class werd druk bezocht door zowel medewerkers van NCDO als
door mensen van 280 verschillende organisaties binnen de sector internationale samenwerking.

Het kenniscentrum van NCDO draagt ook bij aan capaciteitsversterking bij particuliere organisaties
op het terrein van internationale samenwerking. Dit doet zij door cursussen aan te bieden. Om het
cursusaanbod ook in de toekomst goed te laten aansluiten bij de leerbehoefte binnen de doelgroep is
in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar de kennisbehoefte bij particuliere initiatieven. De belang-
rijkste conclusies uit dit onderzoek was dat particuliere initiatieven die minimaal twee projecten
hebben afgerond en reeds minimaal één keer subsidie hebben ontvangen van een financierende
organisatie zoals NCDO een duidelijke behoefte hebben aan ondersteuning, en dat die behoefte
afwijkt van die van beginnende organisaties.

NCDO formuleert haar

output in termen van

productgroepen. Zie

voor een toelichting

bijlage 1.

* Een project binnen dit

programma loopt door in

2010. Het gerealiseerd

bedrag is gebaseerd op

conctractuele verplich-

tingen die voor dit

project zijn aangegaan.



Programmaonderdeel: internationaal kennisnetwerk

GENE

Output

• 2 x evenement (bijeenkomsten van Europees netwerk)

• 2 x onderzoek (peer review)

• 1 x samenvatting

Beoogde outcome

• Kennisuitwisseling in een netwerk van Europese organisaties

die zich bezighouden met draagvlak en voorlichting over ont-

wikkelingssamenwerking.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Er is twee maal kennis opgebouwd door peer reviews van

Europese organisaties op het terrein van draagvlak en mon-

diale vorming. Dit geldt voor zowel de organisatie die werd

geanalyseerd, als de bezoekende peers.

• Tijdens twee evenementen zijn voorbeelden en best practi-

ces op het gebied van mondiale educatie uitgewisseld.

• Investeringen in dit netwerk leidde in 2010 tot inhoudelijke

bijdragen voor het beleid van NCDO; Oostenrijkse netwerk-

partners deelden kennis over gescheiden rollen van adviseur

en subsidievertrekker; het netwerk leverde een lid van het

steering committee van de evaluatie van de Context Master

Class.

Verantwoording
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Programmaonderdeel: Capaciteitsversterking

particulier initiatief

Output

• 80 x opleiding/training (modules van de cursus uitwisseling)

• 1 x rti (www.toolkitvoorlichting.nl)

Beoogde outcome

• Versterkte capaciteit van particulier initiatieven.

Indicatoren voor bereikte outcome

• Aan de 86 aangeboden cursusmodulen deden gemiddeld 14

deelnemers per keer mee (sommigen volgden meerdere

modules). Deze deelnemers, die als vrijwilliger actief zijn

voor particuliere initiatieven op het terrein van internationale

samenwerking, hebben in de cursus kennis opgedaan en

onderling kennis uitgewisseld over onderwerpen als fondsen-

werven, publiciteit, intercultureel samenwerken en het schrij-

ven van een projectplan.



In 2009 heeft NCDO een begin gemaakt met de ontwikkeling van het beleid voor 2011–2015.
Daarvoor heeft ze een strategische omgevingsanalyse uitgevoerd en zijn er werkgroepen van start
gegaan. De werkgroepen hadden als opdrachten om voor verschillende domeinen nieuw beleid te
formuleren. Daarnaast zijn er verschillende gesprekken geweest over samenwerkingspartners en de
nieuwe opdracht aan NCDO, die in mei 2009 bekend werd. Vooral met het ministerie is intensief
overlegd. Eind 2009 lag er een concept beleidsplan op basis van de input van de werkgroepen en
deze gesprekken. In 2010 hopen we dit beleidsplan om te zetten in een subsidieaanvraag.

In 2009 vond een aantal onderzoeken plaats:
1. evaluatie 2005–2008 Matra/KPA-programma;
2. beleidsonderzoek naar de toekomst van het Sport en Ontwikkelingprogramma.

De evaluatie van het Matra/KPA programma* liet zien dat er efficiënt gewerkt werd, maar dat de
doelstellingen van dit programma en de concrete resultaten van de projecten moeilijk tot elkaar in
verhouding te brengen waren. Met andere woorden: over de doelstelling en outcome van het
programma dat voornamelijk outputgericht werkt, is weinig te zeggen.

Het beleidsonderzoek Sport en Ontwikkeling was gericht op het verkrijgen van een strategisch
advies over de toekomst van het programma. Uit de quick scan kwam in ieder geval naar voren dat
het op deze wijze voortzetten van het complete programma niet te combineren valt met de nieuwe
positionering van NCDO. Over het pakket aan activiteiten of individuele activiteiten worden nu
gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen.

2009 was ook het jaar van een interne reorganisatie, waarbij meer nadruk kwam te liggen op verant-
woording rondom projecten. De afdeling Beleid, Evaluatie en Onderzoek heeft hiervoor een
werkwijze ontwikkeld en adviseert nu programmahoofden over alle projecten voordat deze ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de directie. Deze maatregel is een direct gevolg van de IOB-
evaluatie, waaruit bleek dat het formuleren van output en outcome niet op uniforme wijze
plaatsvond. De eerste effecten van deze kwaliteitsimpuls ziet u, ondanks het ingaan van deze
maatregel halverwege 2009, in dit jaarverslag terug.

Organisatie en

ondersteuning
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Organisatie en ondersteuning

* Deze evaluatie is

gefinancierd vanuit het

Matra/KPA budget,

zie daarvoor het

Jaarverslag Matra/KPA

2009.
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Bijlage 1: Productgroepen

Omschrijving van Productgroepen en voorbeelden

Productgroep Omschrijving Voorbeelden

Publicatie De productgroep ‘publicatie’ behelst die producten die zich bezig

houden met het openbaar maken van informatie rond draagvlak voor

internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling in Nederland

door middel van specifieke uitgaves

Magazines

Specials

Artikelen

Promotie/

voorlichting-

(smateriaal)

De productgroep ‘promotie/voorlichtings-(materiaal)’ herbergt de

producten die zich bezig houden met het bevorderen en verstrekken van

informatie rond draagvlak voor internationale samenwerking en

duurzame ontwikkeling in Nederland

Campagnes

Brochures

Voorlichtingsbijeenkomsten

Evenement In de productgroep ‘evenement’ zijn de producten gericht op publieke

gebeurtenissen gericht op draagvlak voor internationale samenwerking

en duurzame ontwikkeling in Nederland gebundeld

Seminars

Manifestaties

Debatten

RTI-Productie De productgroep ‘RTI-productie’ herbergt de producten die zich bezig

houden met vervaardigen/voortbrengen van radio, TV of internet

producties

Websites

RTV-producties

Structuur In de productgroep ‘structuur’ zitten producten (veelal intern) gericht op

opbouw/-samenstelling van de organisatie Ingerichte overlegstructuur

Afgesloten contract

Advies

Procedure

Rapportage De productgroep ‘rapportage’ herbergt de producten die zich bezig

houden met verslaglegging (bekendmaking van feiten)

Effectrapportage

Kwartaalrapportage

Jaarrekening

Opleiding/

training

De productgroep ‘opleiding/training’ herbergt de producten die zich

bezig houden met studie/oefening rond draagvlak voor internationale

samenwerking en duurzame ontwikkeling in Nederland

Scholingsmodule

Training

Toolkit

Samenwerking De productgroep ‘samenwerking’ herbergt de producten die zich bezig

houden met samenwerking tussen twee of meer partijen rond draagvlak

voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling in

 Nederland

Samenwerkingsprogramma

Partnerprogramma

Onderzoek De productgroep ‘onderzoek’ herbergt de producten die zich bezig

houden met het beter te leren kennen (een beter inzicht te krijgen in)

van het draagvlak voor internationale samenwerking en duurzame

ontwikkeling in Nederland

Draagvlakonderzoek

Risicoinventarisatie

Nulmeting

Subsidie In de productgroep ‘subsidie’ zitten de producten gericht op afhandelen

van subsidieaanvragen

Subsidieaanvraag



Worldconnectors
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215814 Worldconnectors 2009 e 225.365,00 e 240.000,00

Totaal e 240.000,00

Earth Charter
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215804 Earth Charter 2009: Communicatie en Netwerk e 323.950,00 e 240.000,00

Totaal e 240.000,00

Brede publiekscommunicatie
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215806 Magazine Internationale Samenwerking e 1.700.000,00 e 1.741.000,00

215822 Thema ‘Veiligheid en Ontwikkeling’. e 77.000,00 e 77.000,00

215842 Thema ‘Gelijke Kansen en Rechten voor Vrouwen’. e 213.079,64 e 159.000,00

215847 Thema Millenniumdoelen e 350.000,00 e 346.000,00

215863 Klimaatcampagne e 425.000,00 e 372.000,00

215867 Portretten Afrikaanse Diaspora e 25.000,00 e 24.000,00

215852 Dag van de VN Millenniumdoelen 2009 e 215.840,00 e 162.000,00

215858 De kracht van Afrikaanse vrouwen e 35.000,00 e 34.000,00

215800 P-Plus 2009 e 30.000,00 e 27.000,00

215813 SIGN 2009 e 50.000,00 e 50.000,00

215870 Mambapoint 1 oktober 2008 t/m 30 september 2009 e 332.000,00 e 266.000,00

Totaal e 2.258.000,00

Politiek
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215841 VoiceOver 2015 e 155.000,00 e 51.000,00*

215857 De Derde Kamer 2015, jaargang 2009–2010 e 480.000,00 e 218.000,00*

215869 Debat Politiek 2015 e 20.000,00 e 17.000,00

215878 Masterclass Internationale Samenwerking 2009 e 71.000,00 e 30.000,00*

Totaal e 316.000,00

Jongeren
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215802 MYW onderzoek e 15.000,00 e 2.000,00

215803 Communicatie & PR MYW 2009 e 20.000,00 e 16.000,00

215805 MYW Business Workshops e 4.500,00 e 2.000,00

215808 Lokale Samenwerking e 67.870,00 e 41.000,00

215815 Develop Your World 2009 e 12.700,00 e 10.000,00

215816 MYW Business Project 2009–2010 e 32611,49 e 29.000,00

215819 MYW Website 2009 e 39.000,00 e 29.000,00

215839 MYW Millenniumdoelendebatten e 95.000,00 e 80.000,00

215855 MYW Zomertour e 10.600,00 e 4.000,00

215853 VN Jongerenverkiezing 2009 e 79.859,00 e 80.000,00

Totaal e 293.000,00

Verantwoording

NCDO Jaarverslag 

2009
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Bijlage 2: Projecten 2009

De start- en begindatum

van projecten valt niet

altijd samen met een

kalenderjaar. In deze

lijst zijn projecten

opgenomen die het hele

jaar 2009 liepen, maar

ook projecten die in

2009 zijn gestart of

afgesloten.

* Dit project loopt door in

2010. Het gerealiseerd

budget is het bedrag

dat op 31 december

2009 voor dit project

was besteed.
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Sport
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215796 Voorlichting Sport e 190.000,00 e 183.000,00

215797 Verdiepen Sport e 110.000,00 e 101.000,00

215798 Verbinden Sport e 310.000,00 e 138.000,00

Totaal e 422.000,00

Bedrijfsleven
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215787 Dutch Design in Development 2009 e 60.000,00 e 60.000,00

215788 MDG Scan 2009 e 130.500,00 e 64.000,00

215789 St. BiD Network 2009 e 500.000,00 e 500.000,00

215791 BiD Algemene Communicatie e 20.000,00 e 12.000,00

215792 Toon van Tuijl Designprijs 2009 e 61.904,00 e 62.000,00

215793 Global Intrapreneurship for Young Professionals e 60.000,00 e 50.000,00

215848 Grenzeloos Ondernemen e 70.000,00 e 36.000,00*

Totaal e 784.000,00

Diaspora
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215801 Afrikaanse diaspora & veiligheid en ontwikkeling in Afrika e 80.000,00 e 73.000,00

Totaal e 73.000,00

Onderwijs
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215795 Samsam 2009 e 1.490.000,00 e 1.445.000,00

215825 Website Werelddocent.nl e 66.928,81 e 78.000,00

215840 Samsam voor Wereldburgers e 31.326,75 e 30.000,00

215843 MillenniumBattle 2009–2010 e 80.000,00 e 69.000,00

215845 Drukkosten canonboek Wereldburgerschap. e 28.427,51 e 28.000,00

215846 Boek en websitemodule Wereldburgerschap PO e 54.218,00 e 61.000,00

215850 Restyling MillenniumBattle website e 53.216,28 e 35.000,00

215851 MillenniumBattle jurybeheer en kennistoets e 10.266,73 e 10.000,00

215854 Capaciteitsversterking ‘Wereldburgerschap’ docenten op e 41.200,00 e 25.000,00

scholen en opleidingen

215851 MillenniumBattle jurybeheer en kennistoets e 10.266,73 e 10.000,00

215862 Implementatie Wereldburgerschap in het Onderwijs e 157.501,00 e 66.000,00*

215864 Vertaling in Engels Vensters op de wereld e 4.169,25 e 4.000,00

215871 Vertaling Engels en multilanguage tool Vensters op de Wereld e 8.596,56 e 8.000,00

215876 Taalswitch Werelddocent.nl e 6.099,94 e 6.000,00

215877 Onderhoud module wereldburgerschap Klasse TV e 11.131,81 e 11.000,00

215684 MIS 2008, Wereldplein NOT-beurs e 40.000,00 e 41.000,00

215477 MIS meerjaren, Programma-ondersteuning Alice O e 160.000,00 e 170.000,00

215885 Barbara Ohmanprijs 2008 e 8.000,00 e 8.000,00

Totaal onderwijs excl. Samsam e 660.000,00

Cultuur
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215794 HIVOS/NCDO Cultuurfonds e 540.000,00 e 540.000,00

215807 Website ‘De Kracht van Cultuur 2009’ e 99.960,00 e 99.960,00

Totaal e 639.960,00

* Dit project loopt door in

2010. Het gerealiseerd

budget is het bedrag

dat op 31 december

2009 voor dit project

was besteed.



Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA)
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215812 P! (magazine) e 124.000,00 e 104.000,00

215837 Activiteiten Logframe Voorbereiding Tender WG/KPA tot juli e 12.500,00 e 5.000,00

215838 Activiteiten Logframe KPA werkplan 2009 e 90.535,24 e 86.000,00

Totaal e 195.000,00

Programma Ondersteuning Burgerparticipatie (POB)
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215811 PRO bijeenkomsten, communicatie, onderzoek 2009 e 190.000,00 e 26.000,00*

215820 ARD bijeenkomsten 2009 e 4.400,00 e 3.000,00

215868 Bijeenkomsten Vereniging COS Nederland e 10.000,00 e 10.000,00

215880 Millenniumdoelen Award COS Noord-Holland e 2.000,00 e 2.000,00

Totaal e 41.000,00

Publieke opinie onderzoek
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215676 DKC 2008, Geven in Nederland 2008–2009 e 44.000,00 e 44.000,00

215809 Herziening onderzoeksprogramma DKC e 1.000,00 e 1.000,00

215810 Onderzoekssamenvattingen e 30.000,00 e 16.000,00

215849 Barometer Internationale Samenwerking 2009 e 43.382,00 e 42.000,00

215856 Fairtrade onderzoek 2009 e 37.688,49 e 38.000,00

215865 Focusgroep Barometer IS 2009 e 20.000,00 e 20.000,00

215882 PI vijf jaar onderzoek e 5191,95 e 5.000,00

Totaal e 166.000,00

Capaciteitsversterking draagvlak
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215859 Context MasterClass 2009–2010 e 257.494,00 e 257.000,00#

215866 GENE 2009 e 100.000,00 e 100.000,00

215753 Cursus uitwisseling 2009 e 145.000,00 e 130.000,00

Totaal e 487.000,00

Organisatie en ondersteuning
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215861 Beleidsonderzoek Sport en OS e 17.649,00 e 17.649,00

215873 Online Enquete tool e 2.557,31 e 2.557,00

Totaal e 20.206,00

Directiebudget
Projectnummer Titel project Begroot budget Gerealiseerd budget

215879 Picha 2009 e 17.122,70 e 18.000,00

219288 EEN: Armoede de wereld uit e 100.000,00 e 100.000,00

Totaal e 118.000,00

Verantwoording

NCDO Jaarverslag 

2009
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# Dit project loopt door in

2010. Het gerealiseerd

bedrag is gebaseerd op

conctractuele verplich-

tingen die voor dit pro-

ject zijn aangegaan.

* Dit project loopt door in

2010. Het gerealiseerd

budget is het bedrag

dat op 31 december

2009 voor dit project

was besteed.



Kleinschalige Plaatselijke
Activiteiten (KPA) 1e etage

African Aid Connection West-Friesland

(AAC-WF)

219290, Ethiopië: Huizenproject in Naza-

reth

e 25.000,00

12.000

Ethiopië

Het bouwen van 52 huizen in Nazareth,

Ethiopië.

Astrid Uganda Foundation

219454, Oeganda: Nieuwe constructie

Green Valley School voor weeskinderen

e 25.000,00

25.000

Oeganda

De nieuwbouw van een basisschool voor

aidswezen, waaronder elf lokalen, een

keuken en een toilet te Bwere, Oeganda.

Boer C. de

219482, Zuid-Afrika: Sihlekisi Primary

School in Acornhoek

e 5.089,00

1.200

Zuid-Afrika

De bouw van een wateropvangsysteem

en een keuken. De aanleg van een

groentetuin en een speelveld, het aan-

planten van bomen en de inrichting van

klaslokalen.

Bouwbedrijf Wessels Zeist BV

219634, Soedan: Bouwen van een

gemeenschapscentrum, Wau

e 25.000,00

51.2000

Soedan

De bouw van een gemeenschapscentrum

in Wau, Soedan.

Brouwer I.J.C.

219558, India: Zeepproductie van zelf

gekweekte oliezaden voor een duurzame

lokale economie in Paniyur

e 1.250,00

500.000

India

Het trainen van vrouwen in het maken en

verkopen van zeep. Een bestaand

gebouw wordt in hergebruik genomen

voor de productie van zeep.

Chevalier P.W.

219723, Mali: Opzetten van permanente

workshop over windmolens, Sevare

e 17.930,00

80.000

Mali

Het opzetten van een training om wind-

molens te bouwen en het opleiden van

de lokale bevolking in Sevare, Mali.

Comite Philippine Children Care

219406, Filippijnen: Meubilair voor jon-

genshuis

e 4.100,00

200

Filippijnen

De inrichting van een hostel voor jon-

gens bij een bestaande school te Pena

Blanca Alimannao, provincie Cagayan,

Filippijnen.

Comité Woord en Daad Rijssen

219593, Colombia: Investeringen Onder-

wijsprogramma Columbia

e 25.490,00

5.000

Colombia

De aanschaf van benodigdheden voor

klaslokalen (meubilair) en de schoolkeu-

kens voor verschillende scholen om aan

de kwaliteitseisen van de overheid te

blijven voldoen in de wijken Lucero Alto,

Altos de Cazuca, Sant Fe, Bogota, Colom-

bia.

Comite Woord en Daad Veenendaal

219592, Tsjaad: Scholenbouw in Tsjaad

e 27.000,00

100.000

Tsjaad

Dit project behelst de bouw van drie ste-

nen lokalen voor een bestaande school,

de aanleg van sanitair en de aanschaf

van meubilair en onderwijsmateriaal.

Commissie Missie Ontwikkeling Vrede

(MOV) Venray

219590, Indonesië: Revalidatiecentrum

voor chronisch en psychiatrisch patiën-

ten, Purworejo

e 4.959,00

5.000

Indonesië

De uitbreiding en inrichting van een

revalidatiekliniek voor psychiatrische

patiënten in Purworejo, Java.

Dekker M.J.

218950, Tanzania: Rundugai ontwikke-

lingsprogramma, Rundugai

e 3.449,00

50.000

Tanzania

Rundugai ontwikkelingsprogramma,

gericht op de arme mensen in de

gemeenschap in Tanzania, met als focus

toegang tot betere behuizing, schoon

drinkwater, capaciteitopbouw, landbouw,

gezondheid en sanitaire voorzieningen

en milieubehoud.

Dorcas Hulp werkgroep Walcheren

218906, Kenia: Water en Sanitatie Pro-

gramma Turkana, Lodwar e.o.

e 8.100,00

20.000

Kenia

Het verbeteren van de watervoorziening,

de gezondheid en de woon- en leefom-

geving van drie gemeenschappen in Lod-

war, Kenia.

Dorcas Ondernemers Frieslân

219221, Egypte: Ontwikkelingspro-

gramma, Upper Egypt

e 18.004,00

5.000

Egypte

Een integraal ontwikkelingsprogramma

voor twee dorpen in Upper Egypt, gou-

vernementen Assiut en Sohag. Daaron-

der valt de installatie van 400 toiletten,

de training van twee lokale comités in

organisatie en participatie, en de trai-

ning van lokale medewerkers in basisge-

Bijlage 3: 

KPA-programma
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Bijlage 3: Subsidies 2009 KPA
(Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten)

In deze bijlage zijn alle

KPA-subsidies opgenomen

die zijn toegekend van

1 januari 2009 tot en met

31 december 2009.

De informatie per subsidie

is als volgt opgebouwd:

Aanvrager

Nummer; titel

Toegezegd bedrag

Bereikcijfer (zie bijlage 5)

Land of regio waar het

project plaats vindt

Korte omschrijving



zondheidszorg, aidspreventie en in ove-

rige gezondheidsthema’s.

Dorcas Ondernemers Groningen

219440, Egypte: Verbetering woon- en

sanitatieproject

e 22.953,00

2.075

Egypte

Het verbeteren van de woonomstandig-

heden door de renovatie van huizen en

de aanleg van sanitatie in El Diabeya,

Ezbet Boshra en El Fant in de provincie

Beni Suef, Egypte.

Dorcas Ondernemers Midden Nederland

219066, Tanzania: Gemeenschapsont-

wikkelingsprogramma, Mara

e 17.095,00

5.000

Tanzania

Een integraal ontwikkelingsproject

gericht op gemeenschapsontwikkeling

op het terrein van gezondheidszorg,

landbouw, water en sanitatie, en microfi-

nanciering in tien dorpen in het Rorya

district, in het laagland gebied van de

regio Mara, Tanzania.

Foundation Bridges To Skills

219100, Ghana: Leermiddelen voor de

Kwatech school, Kwamo

e 7.950,00

4.000

Ghana

De introductie van en training in techni-

sche leermiddelen voor technisch onder-

wijs in Kwamo, Ghana.

Gruintjes G.M.J.

219038, Nacommittering projectnr.

217736 K

e 492,00

200

Indonesië

De training van het schoolmanagement,

de renovatie van leslokalen en sanitair

en de aanschaf van inventaris voor een

school in Solo, Indonesië.

Hannah’s Child Foundation

219291, Oeganda: Bouw van een kliniek

in Lira

e 2.826,00

10.000

Oeganda

De bouw van een gezondheidskliniek in

Lira, Oeganda.

Heart for Kids

219321, Kenia: Water, sanitatie en

hygiëne project voor tien basisscholen

e 24.143,00

366.000

Kenia

Water, sanitatie en hygiëne project voor

tien basisscholen in Kenia.

Heerenlanden College

218946, India: Bouw en inrichting van

een schoollaboratorium, Sitharamapu-

ram

e 7.500,00

15.000

India

De bouw en inrichting van een leslo-

kaal/laboratorium bij de Alamalu Ammal

school in Sitharamapuram in India.

Ideas at Work (IaW) Nederland

219046, Cambodja: Waterpompfabriek

op eigen benen in Phnom Penh

e 18.607,00

10.000

Cambodja

Trainingen voor medewerkers van een

touwwaterpompfabriek te Phnom Penh,

Cambodja.

Inner Wheel Lelystad

219608, Gambia: Bouw laboratorium,

consultatie-en wachtruimte in Jiboro

e 12.942,00

100.000

Gambia

De bouw van een consultatie- en wacht-

ruimte en laboratorium bij een gezond-

heidskliniek in Jiboro in Gambia.

Jan Vink Stichting

218605, Indonesië: Bouw tehuis voor

straat- en weeskinderen in Cankringan

e 27.750,00

100.000

Indonesië

De bouw van een inkomensgenererende

boerderij en het opknappen van een

weeshuis in Yogjakarta, Indonesië.

Jan Vink Stichting

219565, Indonesië: Tehuis voor meisjes

zonder vaste woon of verblijfplaats,

Yogyakarta

e 27.615,00

250.000

Indonesië

De bouw van een tehuis voor zestien

meisjes die wees zijn of geen thuis heb-

ben. Het tehuis heeft vier kamers, een

bibliotheek, kantoortje, toiletten en dou-

cheruimte, keuken, opslagruimte en een

gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast

zet men in op de uitbreiding van de boer-

derij door aankoop van meer vee.

Kok J.

219547, Botswana: Preschool en Women

centre, Xere

e 26.350,00

5.000

Botswana

De bouw van een kleuterschool annex

educatie- en ontmoetingscentrum voor

San-vrouwen in !Xere, Botswana.

Leenders A.J.W.

219618, Suriname: Rolstoelbus voor ver-

voer van invalide diabetes patiënten en

voorlichting preventie diabetes 2, Para-

maribo

e 10.000,00

2.200

Suriname

De aanschaf en transport van een rol-

stoelbus van Nederland naar Suriname

met het doel diabetespatiënten naar het

diabetescentrum te vervoeren en voor-

lichting te geven aan patiënten die

gebruik maken van de rolstoelbus.

Lions Club Balk Tusken Mar & Klif

219310, Gambia: Lager beroepsonder-

wijs voor meisjes, Old Jeshwang

e 9.408,00

200.000

Gambia

De renovatie van een schoolgebouw voor

lager beroepsonderwijs voor meisjes in

Old Jeshwang in Gambia.

Lions Club IJsselmonde

218726, Thailand: Bouw overkapping in

Banthungnanoi.

e 2.650,00

1.000

Thailand

De bouw van een overkapping tussen

twee schoolgebouwen van de

Bangthungnanoischool voor multifuncti-

oneel gebruik, Chiang Khong, provincie

Chiang Rai Thailand.Verantwoording

NCDO Jaarverslag 

2009
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Lions Club Land van Cuijk en Noord-

Limburg

219040, Nacommittering projectnr.

218072k

e 2.750,00

5.000

Nepal

De bouw van een oogziekenhuis te

Mechi Zone, Nepal.

Lions Club Schoorl

218991, Nepal: Vrouwen voor vrouwen in

Thulo Parsel

e 3.152,00

1.000

Nepal

Gynaecologische behandelingen en

gezondheidstrainingen voor lokale

gynaecologen en verpleegkundigen in

Thulo Parsel in Nepal.

Maal-de Joode J.M. van der

218770, Burkina Faso: Bouw gezond-

heidscentra

e 23.189,00

15.000

Burkina Faso

De afbouw van een gezondheidscentrum

en de bouw van een primaire gezond-

heidspost in Komsilga en Nimina, Bur-

kina Faso.

Mariëtte’s Child Care

219293, Ghana: Nieuwbouw medische

post, Sunyani

e 4.307,00

12.000

Ghana

De bouw van een medische post in Sury-

ani, Ghana.

Media Focus on Africa

219242, Kenia: Prijs ‘Africa at Work’-ver-

kiezing op Afrikadag 2009

e 935,00

2.000

Kenia

Bewustwordingscampagnes met betrek-

king tot democratisering in Kenia.

Merletcollege

219481, Kameroen: Het Kameroenproject

in Besongabang

e 12.588,00

1.000

Kameroen

De aanleg van een waterzuiveringssys-

teem en opslag bij een ziekenhuis, de

aanleg van zonnepanelen, en het

opknappen van slaapzalen voor jongens

bij een bestaande school te Besonga-

bang, Kameroen.

Middle East Aid Connection (MEAC)

219273, Egypte: Sanitaire voorzieningen

voor kwetsbare gezinnen, El Minia

e 26.000,00

15.000

Egypte

De aanleg van sanitaire voorzieningen

voor vijf dorpen, opleidingen voor

gezondheidswerkers en het trainen van

dorpscomités in de regio El Menia,

Egypte.

Nederlandse Arabische Stichting

218422, Palestina Westbank: Kinderdag-

opvang in Asira Alshamalia

e 7.776,00

1.000

Palestinian Territory

De renovatie van een kleuterschool te

Assira Al Shamalijeh, Palestina, Israël.

NEON (Nunspeet en

Ontwikkelingssamenwerking)

219425, Burkina Faso: Landbouwontwik-

keling en natural resource management

in Sissili

e 27.000,00

10.000

Burkina Faso

De ontwikkeling van een centrum voor

duurzame landbouw en de opleiding van

boeren tot trainers in Sissili, Burkina

Faso.

Oosterink J.G.

218864, Ghana: Garu projecten in Noord

Ghana

e 25.000,00

150.000

Ghana

Het opzetten van een oogkliniek en de

aanschaf van een vervoersmiddel voor

het Garu Ziekenhuis in het district Garu

in Ghana.

Porta Mosana College

219470, Sri Lanka: Bouw van toiletten-

blok, Baddegama

e 7.572,00

2.000

Sri Lanka

Het plaatsen van een toiletgroep op een

middelbare school in Baddegama, Sri

Lanka.

PrivaServe Foundation

218477, Zambia: Realisatie van het

nieuwe schoolgebouw in Macha

e 30.500,00

20.000

Zambia

De bouw van een basisschool van waar-

uit een e-learning module kan worden

ontwikkeld en uitgerold te Macha, Zam-

bia.

Projectgroep Mutare in Beweging

218933, Zimbabwe: Renovatie gebouw/

realisatie fitnessschool, Mutare

e 4.543,00

1.000

Zimbabwe

Het transport van fitnessapparatuur en

de inrichting van een fitnessschool in de

township Chikanga, Mutare, Zimbabwe.

Regional Centre of Expertise Learning

for Sustainable Development

219320, Ghana, Kenia: Building New

Futures, Wa en Nairobi

e 15.000,00

2.500

Ghana, Kenia

De bouw van een trainingscentrum voor

jongeren in Wa, Ghana en de aanleg van

een gemeenschappelijke sanitaire voor-

ziening en biogas installatie in de Nai-

robi River Slums, Kenia.

Regio Ondernemers Zeeland

219175, Benin: Inrichten vakschool Para-

kou

e 19.485,00

25.000

Benin

Het inrichten van een vakschool in Para-

kou, Benin.

Rotary Club Culemborg

217645, Benin: Het bouwen van een

school in Parakou

e 26.000,00

2.500

Benin

De bouw van twee schoolgebouwen en

een gebouw voor de leerkrachten te

Parakou, Benin.

Rotary Club Ermelo/Putten

219062, Dominicaanse Republiek: Muur

om de school, El Seibo

e 15.000,00

250.000
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Dominicaanse Republiek

De bouw van een muur om de school in

El Seibo, Dominicaanse Republiek.

Rotary Club Leerdam

219408, Ethiopië: Grarbet water en sani-

tatieproject in Addis Ababa

e 25.000,00

5.000

Ethiopië

Het opzetten van een water- en sanitatie-

project te Addis Abbeba, regio Woredas

(subdistricten), Meskan, Dalocha en Silti,

Ethiopië.

Schuurs H.J.

219041, Zuid-Soedan: Nacommitering

projectnummer 218083K

e 3.713,00

10.000

Soedan

De bouw van een brug in Zuid-Soedan.

Shaan Creations International

218215, India: Verbouw, inrichting en

educatievoorziening kindertehuis Little

Hearts Orphanage

e 25.500,00

5.000

India

De verbouwing, de inrichting en de aan-

schaf van educatievoorzieningen voor

het kindertehuis Little Hearts Orphanage

in Nellore, India.

Soroptimistclub Assen

219523, Benin: Zonnepanelen voor een

gezondheidscentrum in de regio Bou-

kombe

e 23.624,00

20.000

Benin

De installatie van zonnepanelen en de

aanschaf van vervoersmiddelen voor een

ziekenhuis in Kouchagou, Benin.

South Sea Exclusive Foundation

218831, Filippijnen: Natuur en milieu-

educatie project voor kinderen in Puerto

Princesa

e 8.610,00

1.500

Filippijnen

Het opzetten van een natuur- en milieu-

educatie project in Puerto Princesa,

Palawan in de Filippijnen.

Stichting 2BaB Foundation

219632, Gambia: Realisatie landbouw-

en pluimveebedrijf, Bakindiki Koto

e 25.000,00

240.000

Gambia

Het opzetten van een landbouw- en

pluimveebedrijf als inkomensgenererend

project ter ondersteuning van de Jinack

Clinic in Janack Kayateh in Gambia.

Stichting 4goals4u

219536, Senegal: Zonne-energie installa-

tie

e 2.675,00

8.000

Senegal

Het aanleggen van een zonne-energie

installatie ten behoeve van een school-

tuin in Kafountine, Senegal.

Stichting Aduard Helpt

219107, Tanzania: Bouw van een leraren-

verblijf, Moshi

e 5.000,00

100.000

Tanzania

De bouw van een lerarenverblijf bij een

middelbare school in Moshi, Tanzania.

Stichting AfriCulture

219245, Kenia: Africa at Work verkiezing;

gewonnen prijs/gift

e 735,00

2.000

Kenia

Trainingsprogramma duurzaam onderne-

men in Nairobi, Kenia.

Stichting Afrika 2007 Zwolle

218684, Zuid Afrika: Opstarten pilot pro-

ject kleine bedrijfjes in Kwamhlanga

e 25.000,00

100.000

Zuid-Afrika

De bouw en inrichting van een fabrieks-

hal en het opzetten van een economi-

sche afdeling van de partnerorganisatie

MCDC in Kwa Mhlanga, Zuid-Afrika.

Stichting Amurang

219460, Indonesië: Verbouwing van de

Mater Dei School gebouwen, Amurang

e 17.529,00

20.000

Indonesië

De renovatie van een school in Amurang,

Indonesië.

Stichting Apenheul

218911, Madagaskar: Ecotoerisme, Saha-

malaza

e 27.000,00

400.000

Madagaskar

De bouw van een verblijfsaccommodatie

en de bouw van een boot voor het ver-

voer van toeristen alsmede een trai-

ningsprogramma voor medewerkers van

het toeristisch centrum te Sahamalaza,

Madagaskar.

Stichting Ayuda Maya

219570, Guatemala: Aanleg van een

waterleiding, San Nicolas-Senahu

e 19.750,00

15.000

Guatemala

De aanleg van een duurzaam systeem

voor watervoorziening voor de Maya-

gemeenschap in San Nicolas, Senahu,

Guatemala.

Stichting BeFriend

219444, India: Opvanghuis – Onderwijs

voor kansarme kinderen in Pondicherry

e 30.000,00

5.000

India

De bouw van een school voor kansarme

(wees)kinderen in Pondicherry, India.

Stichting Cambodia-Dutch

219388, Cambodja: Renovatie dak

schoolgebouw en bouw van opslag-

ruimte, Phum Roemdeen

e 3.787,00

2.000

Cambodja

De renovatie van een dak van een

schoolgebouw en de bouw van een

opslagruimte te Phum Roemdeen, Com-

mune Phnar Pho, Provincie Siem Reap,

Cambodja.

Stichting Canisiusvrienden van Burundi

219086, Burundi: Biogas installatie,

Bujumbura

e 4.455,00

10.000

Burundi

Financiering van een biogasinstallatie bij

een centrum voor gehandicapten te

Bujumbura, Burundi.Verantwoording
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Stichting Care Foundation The Gambia

218875, Gambia: Vrouwentuinproject

Jiboro

e 24.777,00

150.000

Gambia

Het aanleggen van een watervoorziening

ten bate van een vrouwengroentetuin in

Jiboro, Gambia.

Stichting CharMain

219307, Indonesië: Bouw watertanks en

sanitair huisjes en educatie, Watuliwung

en Wolomapa

e 6.575,00

5.000

Indonesië

De bouw van acht watertanks, de bouw

van acht toiletten met septic tank, het

trainen van 40 familieleden en voorlich-

ting over hygiëne en sanitatie, het opzet-

ten van groentetuinen voor acht families

in twee dorpen te weten Watuliwung Vil-

lage – Kangae Sub District en Wolomapa

Village – Waigete sub district, Flores, dis-

trict Sikka, Indonesië.

Stichting Che Amigo

219087, Argentinië: Gemeenschappelijke

ruimte voor El Alfarcito (kostschool),

Alfarcito

e 25.000,00

5.000

Argentinië

De bouw van een gemeenschapsruimte

voor de El Alfacito school te El Alfarcito,

Argentinië

Stichting Child Future Africa

218985, Zimbabwe, CFA first farm

upgrade project, Mount Darwin

e 23.858,00

20.000

Zimbabwe

De aanschaf van landbouwgereedschap,

de bouw van een opslagplaats en de

bouw van twee personeelsverblijven bij

een boerderij die als inkomensgenere-

rend project fungeert voor een bestaand

weeshuis te Mount Darwin, Zimbabwe.

Stichting Children Asking

218509, Brazilië: Bouw facilitaire ruim-

tes PEDE onderwijsinnovatie, São Paulo,

SP

e 30.000,00

50.000

Brazilië

De bouw van een facilitaire ruimte en

een ommuring ten gunste van volwasse-

neducatie op het terrein van naschoolse

opvang en peuter- en kleuteronderwijs

te São Paulo, Brazilië.

Stichting Colonne de la vérité

219264, DR-Kongo: De bouw en inrich-

ting van een weeshuis in Kinshasa

e 25.550,00

1.000

Congo (D.Rep.)

De bouw en inrichting van een weeshuis

en training aan verzorgers en pleegou-

ders in Kinshasa, Democratische Repu-

bliek Congo.

Stichting Connected to Namibia

Foundation

218498, Namibië: Bouw hostel in Tsint-

sabis

e 18.519,00

10.000

Namibië

De bouw van een meisjeshostel bij een

bestaande school te Tsintsabis, Namibië.

Stichting Dance4life International

219141, Vietnam: Actieve betrokkenheid

van jongeren in de strijd tegen hiv/aids,

Hanoi e.a.

e 22.337,00

20.000

Vietnam

Het opleiden van 48 jongeren tot peer-

educators en het organiseren van work-

shops op het gebied van hiv/aids voor

schoolgaande jongeren in de steden

Hanoi, Ninh Binh, Danag en Ho Chi Minh

stad, Vietnam.

Stichting De Brug

219306, Cambodja: De bouw van twee

scholen, Speu en Koh Kampong Trom

e 27.500,00

5.000

Cambodja

De bouw van een school in Speu, Cheyyo

commune, district Champcar Leu en een

school in Koh Kampong Trom, Koh Mith

commune, district Kampong Siem in de

provincie Kampong Cham, Cambodja.

Stichting De Brug

219587, Cambodja: Materialen voor de

bouw van 40 huizen en de aanleg van

twee bruggen, Kompong Cham & Takeo

e 26.302,00

2.530

Cambodja

De bouw van 40 woningen voor armen,

weduwen en gehandicapten en de aan-

leg van twee bruggen in de provincies

Kompong en Takeo, Cambodja.

Stichting Desert-Cops

218805, Gambia: Aanschaf van onderde-

len t.b.v. auto’s en motoren in Banjul

e 24.000,00

350

Gambia

Desert-cops missie 2009: de aanschaf

van onderdelen ten behoeve van auto’s

en motoren voor Gambia.

Stichting Dhanyabad Nepal

219353, Nepal: Toiletten voor Dadagau,

Dadagau

e 3.669,00

15.000

Nepal

De bouw van 120 latrines bij woonhuizen

te Dadagau in het district Kavrepalan-

chok, Nepal.

Stichting Diouma Senegal

219010, Senegal: Opleidingscentrum

voor meisjes van 12–20 jaar, Thiadiaye

e 26.260,00

180.000

Senegal

Het bouwen van een opleidingscentrum

voor meisjes van 12–20 jaar in Thiadiaye,

Senegal.

Stichting Dordrecht-Bamenda

219416, Kameroen: Keuken en eetzaal

voor het Mbingo Doveninstituut,

Bamenda

e 10.550,00

1.500

Kameroen

De bouw van een keuken en een multi-

functionele eetzaal bij een dovenschool

in Bamenda, Mbingo, Kameroen.

Stichting Dutch-Lanka Friendship

Foundation

218779, Sri Lanka: Renovatie bejaarden-

tehuis in Ampara

e 11.000,00

500

Sri Lanka

De renovatie van een bejaardentehuis in

Ampara, Sri Lanka.
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Stichting Endeleo Foundation

219382, Tanzania: Duurzame energie

voor weeshuis, Kiserian

e 19.850,00

5.000

Tanzania

Het installeren van een windmolen en

zeven zonnepanelen bij een weeshuis in

Kiserian, Tanzania.

Stichting Evenementenorganisatie

Rotaryclub Laren-Blaricum

219054, Oeganda: Rehabilitatie, onder-

wijs voor straatkinderen en versterking

van de gemeenschap

e 22.798,00

30.000

Oeganda

Rehabilitatieproject voor kinderen: edu-

catie en gemeenschapsversterking in

Mbale, Jinja, Masaka en Lira Towns in

Oeganda.

Stichting Fietsen voor Burkina

219254, Burkina Faso: Bouw van drie

klaslokalen, latrines en twee woningen,

Toba

e 24.882,00

10.000

Burkina Faso

De bouw en inrichting van drie klasloka-

len en de bouw van twee woningen voor

leerkrachten in Toba in Burkina Faso.

Stichting Floja Malawi

219707, Malawi: aanvullend  bouw -

project dagopvangcentrum, Ngara

e 10.750,00

500

Malawi

De bouw van nieuwe ruimtes voor dag-

opvangcentrum voor kinderen in Ngara,

Malawi waaronder een keuken, waterba-

sin, opslagruimte, kippen- en varkens-

kooi, toiletgebouw en vrijwilligershuis-

jes.

Stichting Focus on Education

219548, D. Rep. Congo: Medical School,

Kiliba

e 10.650,00

3.000

Congo (D.Rep.)

De bouw en inrichting van een school

bestaande uit drie klassen voor een

medische beroepsopleiding te Kiliba,

Zuid Kivu, Democratische Republiek

Congo.

Stichting Fresh Water @ Badjaran

219386, Gambia: Fresh water, Badjiran

e 30.000,00

7.500

Gambia

Het realiseren van een watervoorziening

in Badjiran, Gambia.

Stichting Ghana Werkgroep Roden

219140, Ghana: trainingscentrum voor

vrouwen in Sumbrungu

e 14.800,00

2.000

Ghana

De bouw van het Sumbrungu Women’s

Resource Center in Sumbrungu, Ghana.

Stichting Goede Doelen Lions Alkmaar

Victoria

219537, Kameroen: Drive Against Mala-

ria

e 27.000,00

10.000

Kameroen

Het impregneren van gordijnen als

bestrijdingsmiddel tegen malaria en het

organiseren van voorlichtingsactiviteiten

met betrekking tot malariapreventie voor

de bewoners van Ako, Bikok, Voulassi,

Abambe, Ayamg, Memeyong, Mkoakm,

Doema, Tiko, Mbombge, Katakka, Wosia,

Mabeta en Bimbia, Kameroen.

Stichting Guatemala en Construccion

219336, Guatemala: Aanbouw van extra

ruimtes en bouw van workshopruimtes,

San Pedro las Huertas en San Juan Alo-

tengo

e 9.900,00

5.000

Guatemala

De bouw van enkele ruimtes waar de

organisatie Corazon de los Ninos activi-

teiten gaat uitvoeren op het terrein van

voorlichting, scholing, en training van

kinderen, jongeren en ouders te San

Pedro las Huertas. En de bouw van extra

workshopruimtes voor de organisatie

Bendicion de Dios waar workshops geor-

ganiseerd worden voor zeer arme gezin-

nen op het gebied van onderwijs, infra-

structuur, gezondheidszorg, voeding,

kleding en verschillende praktische cur-

sussen worden georganiseerd zoals een

cursus (banket)bakker, tuinbouw, en

houtbewerking, te San Juan Alotenango,

Guatemala.

Stichting Het Pad

219581, Brazilië: Matrassen voor bejaar-

denzorg in Recife

e 6.305,00

2.000

Brazilië

De aanschaf van 77 duurzame lederen

matrassen voor een bejaardencentrum in

Recife, Brazilië.

Stichting Homeless Child

218845, Honduras: Doorstroom en inte-

gratie in El Progreso

e 17.801,00

5.000

Honduras

De bouw van een complex met slaapka-

mers, studieruimte, woonruimte, keuken

en kantoor welke moet dienen als additi-

onele opvang voor straatkinderen te El

Progresso, departemento de Yoro, Hon-

duras.

Stichting HomePlan

219455, Mexico: 50 huizen in Mexico

e 28.000,00

350.000

Mexico

De constructie van vijftig huizen voor de

armsten in vijf gemeenschappen in

Mexico.

Stichting Île de Mar, Senegal

218843, Senegal: Bouw van school,

tweede fase

e 24.900,00

1.000.000

Senegal

De tweede fase van de bouw van een

middelbare school op het eiland Île de

Mar, waar vier lokalen worden gebouwd

waarvan twee lokalen worden ingericht

ten behoeve van IT-onderwijs en een

bibliotheek in Senegal.

Stichting Île de Mar, Senegal

219039, Nacommittering projectnr.

217593K

e 1.767,00

n.v.t.

Senegal

De bouw van een school op Île de Mar,

Senegal.

Stichting Imani

218934, Kenia: Herbouw van één van de

gebouwen van het Imani Rehabilitation

Centre
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e 25.000,00

10.000

Kenia

De renovatie van de keuken en eetzaal

van het Imani Rehabilitation Centre in

Nairobi, Kenia.

Stichting IMBA Children’s Home

218683, Zimbabwe: IMBA Foster Care

Community Center – fase 2 in Masona Vil-

lage

e 27.200,00

235.500

Zimbabwe

Het opzetten van een pleegzorgproject

en een trainingscentrum in Masona Vil-

lage, Zimbabwe.

Stichting Jobortunity Nederland

219004, Tanzania: Jobortunity, Arusha

e 25.000,00

10.000

Tanzania

Het opzetten van een trainingsinstituut

voor kansarme jongeren in Arusha, Tan-

zania.

Stichting Jongerenhulp Rwanda

219629, Rwanda: Renovatie en gebruiks-

klaar maken van gebouwen tot lesloka-

len in Gisenyi

e 26.500,00

70.000

Rwanda

De renovatie en inrichting van een auto-

monteurschool en aanpassingen aan het

terrein van de school in Gisenyi, Rwanda.

Stichting Kaingu Community

219144, Zambia: Itumbi schoolproject:

Itumbi

e 20.032,00

100.000

Zambia

Verbeteren van het basisonderwijs o.a.

door de bouw van een school en de

bouw van een onderwijzerswoning in

Itumbi, Zambia.

Stichting Kalipha

219011, Gambia: Tweede verdieping van

John Pickering Scholengemeenschap,

Lamin-Daranka

e 10.582,00

4.000

Gambia

De uitbreiding van een school te Lamin-

Daranka, Gambia.

Stichting Kampala ‘96

219148, Oeganda: Van kind naar onder-

nemer; onderwijsproject in Namugongo

e 24.918,00

100.000

Oeganda

Uitbreiding van Namugongo Seconday

Vocational School met vier lokalen ten

behoeve van beroepsgericht en tech-

nisch onderwijs in Namugongo, Uganda.

Stichting Kana

219102, Liberia: Heropbouw van vijf door

de oorlog verwoeste huizen, Bomi

County

e 12.525,00

3.000

Liberia

De herbouw van vijf door de oorlog ver-

woeste huizen en het aanleggen van een

waterput in Bogban Town in Liberia.

Stichting Kerala

218675, India: Bouw school/centrum

voor kinderen en jong volwassenen met

een verstandelijke handicap in Dendu-

luru

e 18.076,00

1.000

India

De bouw van een gehandicaptencentrum

waar onderwijs, training en dagopvang

wordt geboden te Denduluru, India.

Stichting Kinderen van Kayar

219628, Senegal: De bouw van twee kla-

slokalen, Kayar

e 11.490,00

200

Senegal

De uitbreiding van een basisschool in

Kayar, Senegal.

Stichting Kinderen van Viljoenskroon

219366, Zuid-Afrika: Aanschaf van een

ambulance geschikt voor rolstoelvervoer,

Viljoenskroon en Rammulotsi Provincie

Free State

e 15.000,00

16.000

Zuid-Afrika

De aanschaf van een ambulance voor

een thuiszorgproject voor kinderen met

hiv/aids in de township Rammulotsi bij

Viljoenskroon, Zuid-Afrika.

Stichting Kondanani Nederland

218956, Malawi: Bouw Brielle Home,

Kondanani Village

e 20.785,00

7.500

Malawi

De bouw van een nieuwe woning bij kin-

derdorp Kondanani in William Village,

Bvumbwe Thyolo District, Malawi.

Stichting Kuychi

219232, Peru: Kinderen van de regen-

boog; opvang en scholing van kinderen

in Urubamba

e 12.850,00

7.500

Peru

Opleidingsmaterialen voor vaktechni-

sche opleidingen in Urubamba, Peru.

Stichting La Vecina

219531, Colombia: Wonen bij de buur-

vrouw, Cartagena

e 1.537,00

10.000

Colombia

De inrichting van slaapkamers en een

kantoor ten behoeve van het bestaande

24–uurs opvangproject voor twaalf meis-

jes en het onderwijsproject voor 40 jon-

gens en meisjes te Cartagena, Colombia.

Stichting Lusekelo Zambia

218982, Zambia: Uitbreiding en inrich-

ting Lusekelo Community School, Chief

Mulendema’s District

e 4.250,00

1.500

Zambia

De bouw en de inrichting van een school

met twee lokalen in Chief Mulendema’s

District in Zambia.

Stichting Markant

218943, Ethiopië: Nacommittering van

project 218638

e 24.064,00

n.v.t.

Ethiopië

De bouw van een fabriek voor het maken

van deuren en kozijnen, als werkgele-

genheidsproject voor ex-lepra patiënten

in Alem Gena, Ethiopië.

Stichting Markant

219542, Ethiopië: Gereed maken van de

fabriekshal en aanleggen van infrastruc-

tuur, Alem Gena
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e 25.000,00

15.000

Ethiopië

Het productiegereed maken van een

fabriek als inkomensgenererend project

voor leprapatiënten in Alem Gena, Ethio-

pië.

Stichting Matimba

219250, Mali: Opzetten van een kleuter-

school voor nomadenkinderen, Timboek-

toe

e 10.300,00

7.500

Mali

Het opzetten van een kleuterschool in

Timboektoe, Mali.

Stichting Medische Ondersteuning

Gezondheidszorg Suriname (Stimesur)

219205, Suriname: Realisatie kantoor en

werkplek Stimesur

e 27.384,00

2.000

Suriname

De bouw van een ruimte die dienst gaat

doen als nascholingscentrum voor zie-

kenhuispersoneel en kantoor voor de

partnerorganisatie Stimesur, Paramaribo,

Suriname.

Stichting Meet Kate

219458, Ghana: Meet Kate Childrens’s

Home; kinderopvanghuis in Agona Swe-

dru

e 27.000,00

1.000.000

Ghana

De bouw van een huis voor dag- en

nachtopvang van weeskinderen en kin-

deren van alleenstaande moeders en

prostituees in Agona Swedru, Ghana.

Stichting Mirjam in Malawi

219035, Malawi: renovatie schoolge-

bouw met vier klaslokalen, Bembeke

e 3.640,00

50.000

Malawi

Het renoveren van een school met vier

klaslokalen in Bembeke in Malawi.

Stichting Naar School in Haïti

218728, Haïti: Bouw vier klaslokalen in

Ka-Blain

e 27.000,00

20.000

Haïti

De bouw van vier klaslokalen in Ka-Blain,

Haiti.

Stichting Naar School in Haïti

219319, Haïti: Bouw van vier lokalen en

stafruimte, Ka-Blain

e 21.000,00

50.000

Haïti

De bouw van vier klaslokalen en een

stafruimte bij de school Ecole Soleil de

Hollande te Kenscoff, Sourcaille, Haïti.

Stichting Nativitas

219368, Indonesië: Renovatie van het

kindertehuis Asumptio, Wolefeo

e 15.350,00

4.000

Indonesië

De renovatie van een kindertehuis in

Wolefeo, Flores, Indonesië.

Stichting Newbornlife Nederland

218998, Benin: Kraamvrouwenproject

Newbornlife, Contonou

e 22.500,00

20.000

Benin

Het uitvoeren van 48 hersteloperaties

voor vrouwen met een VVF aandoening

(Vesico Vaginal Fistel) te Contonou,

Benin.

Stichting New (S) cope

219300, Niger: Opknappen school en

herinrichting van de school, Dosso

e 21.485,00

15.000

Niger

De renovatie en inrichting van een mid-

delbare school in Dosso, Niger.

Stichting NME Mundial

218854, Bolivia: Educatieve tuinen

Cochabamba 2009

e 12.226,00

5.000

Bolivia

Het uitvoeren van natuur- en milieuedu-

catie programma’s op vijf scholen, waar-

onder de aanleg van tuinen, aanschaf

van tuingereedschap, bekostigen van

technische assistentie in de perifere

gebieden van Cochabamba, Bolivia.

Stichting Ondersteuning Kleinschalige

Projecten Ontwikkelingslanden

219407, Ghana: Renoveren keuken van

dovenschool in Ashanti gebied

e 10.333,00

20.000

Ghana

De renovatie van de keuken in de

Ashanti Dovenschool, Jamasi, Ghana.

Stichting Ondersteuning Vrouwen in

Benin

219016, Benin: Landbouwproject voor

vrouwengroepen, Donwari

e 2.000,00

3.000

Benin

Landbouwproject voor vrouwengroepen

in Donwari, Benin.

Stichting Ontdek en Beleef de Wereld

219402, India, Nepal & Cambodja: Ont-

dek en Beleef de Wereld.

e 6.300,00

10.000

India, Cambodja, Nepal

Het installeren van laptops op twee

scholen, te weten Ongole (Cresent Upper

Primary School, India), en Kathmandu

(Nava Indradanush School, Nepal).

Stichting OntmoetPlanB

218942, Verkiezing One World:

‘Man/vrouw van de Wereld 2008’: Stich-

ting OntmoetPlanB

e 1.500,00

3.000

Nederland

De financiering van de prijzen voor de

winnaars van de One World verkiezing

van ‘Man/Vrouw van de Wereld 2008’

Stichting Palestijnse Islamieten in

Nederland

219134, Libanon: Het aanleggen en

asfalteren van een weg, Mia wa Mia

e 9.839,00

1.500

Libanon

De aanleg van een weg tussen een

Palestijnse vluchtelingenweg en een

doorgaande weg te Mia wa Mia, Libanon.

Stichting Pembetatu

218945, Kenia: Bekwaamheidsontwikke-

ling voor geiten- en kippenboeren, Pan-

gani & Lwayoni

e 13.000,00
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1.000

Kenia

Bekwaamheidsontwikkeling voor geiten-

en kippenboeren in Pangani en Lwayoni

in Kenia.

Stichting Phil Fonds

219611, Filippijnen: Wederopbouw water-

snoodramp

e 13.411,00

2.000

Filippijnen

Herstelwerkzaamheden na een orkaan

aan een centrum voor blinde en dove

kinderen, te weten herstel van het kan-

toor, de instructielokalen, de studio voor

het gesproken boek en het opvangtehuis

te Pasig City, Filippijnen.

Stichting Piulu Nkosi pour le

Développement Integral

218944, Congo ( D.Rep.): Bijscholing van

leraren en de bouw van een basisschool

e 28.000,00

5.000

Congo (D.Rep.)

De bouw van een basisschool en bijscho-

ling van leraren op het gebied van infor-

matietechnologie en elektrotechniek in

Nsele-Kinshasa, Democratische Repu-

bliek Congo.

Stichting ProjectsNow

218556, Zambia: Renovatie en bouw

twee lokalenblok in Namoomba/Bbkasa

e 24.840,00

10.000

Zambia

De uitbreiding van een bestaande lagere

school met twee klaslokalen in

Namoomba Bbkasa, Zambia.

Stichting PUM Netherlands Senior

Experts

218834, Mali: Aanschaf motor graanmo-

len met stenen gebouwtje in Maréna

e 1.100,00

2.000

Mali

De aanschaf van een motorisch aange-

dreven graanmolen en de bouw van een

stenen gebouw voor de landbouwge-

meenschap Marena in Manantali, Mali.

Stichting Ramro

219443, Nepal: Biogas voor VDC Thulo

Parsel en VDC Kusheshwar Dumja

e 24.809,00

5.000

Nepal

Biogasinstallaties voor huishoudens in

Thulo Parsel en Kusheshwar Dumja,

India.

Stichting Rhotia Valley Children Home

218705, Tanzania: Rhotia Valley Chil-

dren’s Home fase 3 in Rhotia, Karatu Dis-

trict

e 19.890,00

10.000

Tanzania

Het verbeteren van het onderwijs en het

faciliteren van een weeshuis in Rhotia,

Karatu District, Tanzania.

Stichting Saint Francis Hospital.

Medical Support Group

219135, Zambia: Verbetering van de

patiëntenruimtes en solar cooking pilot,

e 24.074,00

12.000

Zambia

Het renoveren van een familiehuis bij het

St. Francis Hospital en het introduceren

van solar cooking in Katete, Zambia.

Stichting Samsara

219351, Thailand: Bouw van zes slaapza-

len op zes scholen.

e 13.000,00

5.000

Thailand

De bouw van zes slaapzalen bij zes

bestaande scholen in de drie districten

Mae Lanoi, Mae Sariang en Sop Moei in

Mae Hong province, Thailand.

Stichting Shide Children Home Dharan

219150, Nepal: Steun van wees- en

straatkinderen, Dharan

e 18.040,00

3.000

Nepal

De nieuwbouw en inrichting van een

keuken en eetzaal, herstel van een

ommuring van een bestaand weeshuis,

de bouw en inrichting van een klaslokaal

van een bestaande lagere school, en de

aanleg van muurtjes tussen lokalen te

Dharan, Nepal.

Stichting Skyway

219435, Zuid-Afrika: Sencity SA 2010 in

Kaapstad en Johannesburg

e 27.000,00

50.000

Zuid-Afrika

Empowermentworkshops voor dove jon-

geren, ondermeer ook over hiv/aids, in

Kaapstad en Johannesburg, Zuid-Afrika.

Stichting Soz Fonds

219543, Irak: Trainingen geven aan leer-

krachten, Sulamanya, Erbil, Duhok &

Koya

e 15.845,00

10.000

Irak

Het opstarten van onderwijs aan dove en

slechthorende kinderen door capaci-

teitsversterkende trainingen aan leraren

in Sulamanya, Erbil, Duhok en Koya, Irak.

Stichting Steunfonds Kenya-project

219124, Kenia: Boerderijschool voor

jonge weduwen e.a., Ahero

e 12.850,00

10.000

Kenia

De bouw van een ‘’boerderij-school’’ op

drie acres landbouwgrond voor jonge

weduwen in Ahero, Kenia.

Stichting Support Group Luanda/Jinja

219430, Uganda: Nieuwbouw school

voor Huyslinci te Entebbe

e 25.000,00

7.500

Oeganda

De bouw van een trainingscentrum waar

jongeren een beroepsopleiding kunnen

volgen in Entebbe, Oeganda.

Stichting Support Yayème

219008, Senegal: Graan en pelmolen en

uitbreiding beveiliging van microkrediet-

bank, Yayème

e 6.300,00

12.500

Senegal

Aanschaf van een graan- en pelmolen

evenals uitbreiding van de microkrediet-

bank in Yayème, Senegal

Stichting Tania Ruth Leon Studiefonds

219253, Zuid-Afrika: Versterking duur-

zaamheid REAP organisatie, Kaapstad

e 13.150,00

10.000

Zuid-Afrika

Het geven van trainingen op het gebied

van organisatieversterking in Kaapstad,

Zuid-Afrika.
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Stichting Ten

218750, Zimbabwe: CAOS 20 jaar – Do

Not Forget in Karoi

e 27.000,00

50.000

Zimbabwe

Het renoveren van een weeshuis in Karoi,

Zimbabwe.

Stichting The Source Connection

219619, Zambia: Water and sanitation

project, Katombora

e 11.450,00

200

Zambia

De productie en installatie van 560 bio-

zandfilters, de aanleg van 400 pitlatrines,

het trainen van 24 promotors voor het

gebruik van latrines, het trainen van acht

technici in de productie en installatie van

de bio-zandfilters, het trainen van 24

supervisors in het installeren en opere-

ren van de bio-zandfilters en het trainen

van twaalf gezondheidswerkers te

Katombora School Catchment Area,

Kazungula District, Zambia.

Stichting Together

218640, India: Watervoorziening, oplei-

dingen, huisvesting, werkgelegenheid in

Thiruvetriyur Tamil Nadu

e 29.000,00

3.000

India

Het verbeteren van de lokale levensom-

standigheden en het verzelfstandigen

van de lokale bevolking door het initië-

ren van drinkwaterprojecten, irrigatie-

projecten, trainingsprogramma’s voor

vrouwen en jongeren en de bouw van

woningen in de regio Thiruvetriyur Tamil

Nadu, Zuid-India.

Stichting Tunesië Communicatie

219438, Tunesië: Bouwen van een leslo-

kaal in Mateur

e 2.296,00

1.500

Tunesië

De bouw van een klaslokaal bij een

bestaande school voor gehandicapten te

Mateur, Tunesië.

Stichting Turn the Tide

218712, Zuid-Afrika: Opstarthulp verlos-

kundigenkliniek Healthy Mom & Baby

Clinic in Jeffrey’s Bay

e 10.432,00

40.000

Zuid-Afrika

Het opstarten van een verloskundigen-

praktijk in Jeffrey’s Bay, Zuid-Afrika.

Stichting Ujima Foundation for Training

& Development

219441, Kenia: Bouw fase 2: Inkomen

genererend guesthouse and skills centre

in Kisumu

e 12.186,00

5.000

Kenia

Tweede fase van de bouw van een guest-

house, te weten de bouw van acht

kamers, dienend als inkomensgenerend

project naast een trainingscentrum voor

jong-volwassenen te Kisumu, Kenia.

Stichting Ukunda Schools Project

219147, Kenia: Renovatie van klaslokalen

in Ukunda en Kambiri

e 16.266,00

100.000

Kenia

De renovatie van drie klaslokalen en de

bouw van twee toiletgebouwen in

Ukunda en Kambiri in Kenia.

Stichting Umeebee

218767, Zuid-Afrika: COSAT Studenten

projecten

e 16.856,00

50.000

Zuid-Afrika

Het zelfvoorzienend maken van een

beroepsschool in Kaapstad, Zuid-Afrika

door middel van het ontwikkelen van

websites voor fondsenwerving en lessen

in leadership.

Stichting Verkaart Helpt Kenia

219211, Kenia: Watersysteem voor de

handicap school in Kwale

e 21.000,00

7.000

Kenia

Het aanleggen van een watersysteem bij

Kwale handicap school in het Kwale dis-

trict, Kenia.

Stichting Verkaart Helpt Kenia

219212, Kenia: Schoolproject Kingwede

4e fase in Kwale district

e 27.000,00

7.000

Kenia

De bouw van vier klaslokalen en vier

slaapvertrekken voor de Kingwede mid-

delbare school in Kwale district, Kenia.

Stichting Verkaart Helpt Kenia

219361, Kenia: Gehandicapte school

Lukore, Kwale district

e 22.152,00

5.000

Kenia

Inrichting van een school voor gehandi-

capten in Lukore, Kenia.

Stichting Vive l’Initiative

218808, Mali: Bouw drie klaslokalen in

Ouloubougou

e 10.814,00

1.500

Mali

De bouw van schoolklassen voor kinde-

ren in de leeftijd van 4–12 jaar in Oulou-

bougou, Mali.

Stichting Voortgezet Onderwijs Regio

Schijndel – Elde College

219720, Brazilië: Aanschaf van nieuwe

computers en verbetering van de inter-

netverbinding, Rio de Janeiro

e 20.581,00

25.000

Brazilië

De aanschaf en installatie van 20 compu-

ters bij een buurtcentrum en de aan-

schaf van randapparatuur, het trainen

van instructeurs, het trainen van web-

site-ontwikkelaars ten behoeve van de

wijk, en de training van een projectteam

‘Soldados nunca mais’, in de wijk Vila

Cruzeiro, Rio de Janeiro, Brazilië.

Stichting Vrienden van de mensen van

Gambia

219456, Gambia: Zonne-energie Kabo-

korr

e 7.377,00

5.000

Gambia

De plaatsing van een solarsysteem

gekoppeld aan een waterpomp in een

vrouwentuin Kabokorr, Gambia.

Stichting Vrienden van Makeni

218909, Zambia: Uitbreiding van school

Makeni Ecumencal Centre, Lusaka

e 14.500,00

2.000

Zambia
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De uitbreiding van de school Makeni

Ecumencal Centre te Lusaka, Zambia.

Stichting Vrienden van Multicultureel

Park Milly Mamoudou

218821, Guinee: Multicultureel park

Milly Mamoudou

e 24.100,00

3.000

Guinee

De uitbreiding van een ecotoerismecen-

trum in Laminia en Battyah, Guinee.

Stichting Vrienden van St. Mary’s

219403, Ghana: Familiehuis voor St

Mary’s Hospital, Drobo

e 27.000,00

22.000

Ghana

De bouw van een familiehuis bij het St.

Mary’s Hospital in Drobo, Ghana.

Stichting Vrienden van Toamasina

219243, Madagaskar: Africa at Work-ver-

kiezing; gewonnen prijs/gift

e 385,00

2.000

Madagaskar

Natuurbehoud en gemeenschapsontwik-

keling door ecocultureel toerisme in

Madagaskar.

Stichting Wahyu

219569, Indonesië: Uitbreiding School in

Bondalem, Bali

e 18.214,00

7.500

Indonesië

De uitbreiding van een bestaande school

met twee klaslokalen en de inrichting

van deze lokalen te Bondalem, Noord-

Bali, Indonesië.

Stichting Water voor Filippijnen

219337, Filippijnen: Community develop-

ment en betrouwbaar drinkwater, Ambal-

gan

e 25.000,00

3.500

Filippijnen

Een nieuwe drinkwatervoorziening voor

een gemeente van vierduizend personen,

te weten: het boren naar de waterbron,

het neerzetten van een watertoren, een

desinfecteerinstallatie, het aanleggen

van een distributienetwerk, en het orga-

niseren van gebruiksopleidingen voor de

eindgebruikers te Ambalgan in de

gemeente Santo Nino, South Cotabato,

op het eiland Mindanao, Filippijnen.

Stichting Water voor Leven

219724, Kaapverdië: Inrichting van een

praktijklokaal en de bouw van een derde

lokaal, Ponta Verde en Velho Manuel

e 24.911,00

202

Kaapverdië

De inrichting van een praktijklokaal van

een technische school in Ponta Verde en

de bouw van een lokaal voor een basis-

school in Velho Manuel, Kaapverdië.

Stichting ‘Willen en Doen’

219501, Zuid Afrika: Bouw van een ver-

zorgingshuis, Matakuzini

e 15.437,00

10.000

Zuid-Afrika

De bouw van een opvanghuis voor moe-

ders met hiv en hun kinderen in Mataku-

zini, Zuid-Afrika.

Stichting Witte Velden

218776, Benin: Nikki meisjes Centrum /

Meisjesschool in Nikki

e 25.000,00

7.000

Benin

De uitbreiding van een bestaande meis-

jesschool in Nikki, Benin.

Stichting You for Uganda

219355, Oeganda: Veilig drinkwater,

onderwijs en gezondheidszorg, Kisoro

e 22.750,00

20.000

Oeganda

De bouw van een lagere school met drie

klaslokalen, de bouw en installatie van

twee watertanken, de aanleg van twee

latrines en de bouw van een medische

post te Kisoro, Oeganda.

Stichting Zeeland helpt Kenya naar

School

219424, Kenia: Aanleg van elektriciteit,

afbouw van eetzaal, bouw en inrichting

van keuken

e 27.550,00

5.000

Kenia

De inrichting van een eetzaal en keuken

in een school in Uasin Gishu District Pla-

teau, Kenia.

Stichting Zonnelicht

218986, Tanzania: Wederopbouw van de

schoolkeuken, Arusha

e 3.359,00

5.000

Tanzania

De reconstructie van de schoolkeuken,

Arusha, Tanzania.

Stichting Zorg samen voor Suriname

218810, Suriname: Bouw basisschool,

sanitaire ruimten en huisvesting school-

hoofd en onderwijzer(s) in Sipaliwini-

dorp

e 27.750,00

250

Suriname

De bouw van een basisschool, sanitaire

ruimten en huisvesting van het school-

hoofd en onderwijzers in Sipaliwini-dorp,

Suriname.

Stios, Stichting internationale

ontwikkelingssamenwerking voor de

bakkerij

218869, Mongolië: Opzetten van een

bakkerij training centrum

e 23.000,00

40.000

Mongolië

Het opzetten van een bakkerij en trai-

ningcentrum in Ulaanbaatar, Mongolië.

St. Michaël College

218751, Tanzania: Latrinegebouw en

aanschaf schoolmeubilair voor lagere

school in Isitu

e 3.000,00

5.000

Tanzania

Latrinegebouw en meubilair voor lagere

school in Isitu, Tanzania.

SVO, werkgroep Hengelo

218939, Dominicaanse Republiek: hotel-

vakschool Serranía, Jarabacoa

e 27.000,00

7.500

Dominicaanse Republiek

De inrichting van een nieuwe vleugel

voor de hotelvakschool Serrania voor

vrouwen te Jarabacoa, provincie La Vega,

Dominicaanse Republiek.

Tumani Tenda Development Fund (TTDF)

219567, Gambia: Bouw van bibliotheek-

lokaal bij de streekschool in het dorp

Tumani Tenda
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e 6.287,00

1.600

Gambia

De bouw en inrichting van een biblio-

theek bij een school, de training van

leerkrachten en het repareren van de

omheining van de school in Tumani

Tenda Village, Gambia.

Ventura Systems B.V.

219099, Kenia: Huizenproject, Kitise

e 12.508,00

2.000

Kenia

Het bouwen van negen huizen in Kitise,

Kenia.

Vereniging Fietsende Gynaecologen

Nederland

219312, Tanzania: Bevorderen van de

kraamzorg, Kilwa District

e 17.515,00

10.000

Tanzania

Verbetering van de gynaecologie in

Kilwa, Tanzania.

Vereniging Vriendenkring SEKEM

219174, Egypte: Upgrading Sekem

school for children with special needs,

Belbeis

e 22.971,00

50.000

Egypte

Het inrichten van twee nieuwe klasloka-

len bij een bestaande school voor

gehandicapten, het inrichten van een

gymzaal, de aankoop van twee compu-

ters en een printer, en de aanschaf van

een schoolbus te Belbeis, Egypte.

Veteraan met een Missie (Siam Care

Thailand)

219437, Thailand: Bouw opvangcen-

trum/multifunctionele ruimte Mukdahan

(aan de Mekon rivier)

e 10.850,00

2.000

Thailand

De bouw van een opvangcentrum waar

trainingen zullen worden gegeven op het

gebied van hiv/aids preventie, seksuele

voorlichting, reproductieve gezondheid,

kinderrechten en kinderbescherming,

genderissues, algemene gezondheids-

zorg en hygiëne in Mukdahan, Thailand.

Voorwegschool Heemstede

219068, Brazilië: Speelplein, Rio de

Janeiro

e 24.168,00

15.000

Brazilië

De realisatie van een speelplaats voor

straatkinderen, onderdeel uitmakend

van een breder educatieproject in de

wijk Terra Encantada, Rio de Janeiro, Bra-

zilië.

Waterman Foundation

219292, Kenia: Small-holder farming as

business project, Kieni en Lamuria

e 23.840,00

50.000

Kenia

De bouw van een trainingscentrum voor

het geven van landbouwtrainingen aan

boeren in Kieni en Lamuria, Kenia.

Wereldkinderen Projectgroep

Dominicaanse Republiek

219294, Dominicaanse Republiek:

Nieuwe schoolbus voor dovenschool,

Boca Chica

e 6.550,00

15.000

Dominicaanse Republiek

De aanschaf van een nieuwe schoolbus

voor een dovenschool in Boca Chica,

Dominicaanse Republiek.

Werkgroep Kusu2 Sereh

219422, Indonesië: Schoon drinkwater

voor vluchtelingenwijk Andreas Rt1 in

Kusu Kusu Sereh

e 7.635,00

500

Indonesië

De aanleg van een drinkwatervoorzie-

ning in een vluchtelingenwijk in het dorp

Kusu Kusu Sereh, Ambon, Indonesië.

Werkgroep Peduli

219524, Indonesië: Schoondrinkwater-

voorziening van het vluchtelingendorp

Iha Liang

e 9.020,00

2.500

Indonesië

De installatie van een drinkwaterpomp

op zonne-energie in het vluchtelingen-

dorp Iha Liang, Ambon, Indonesië.

Werkgroep Simavi Oegstgeest, afdeling

BOO

219105, Nepal: Schoon drinkwater en

sanitaire voorzieningen, Baglung en

Gorkha

e 11.108,00

10.000

Nepal

De aanleg van een drinkwatervoorzie-

ning voor de twee dorpen Baglung en

Gorkha en de organisatie van workshops

over sanitatie, water, en hygiëne in

Nepal.

Werkgroep voor Missie Ontwikkeling en

Vredesvraagstukken Schaijk

219022, Tanzania: Gemeenschapsapo-

theek, Katoma

e 15.019,00

15.900

Tanzania

De bouw van een apotheek/kliniek voor

Katoma, Tanzania.

Werkgroep Waituba

219286, Indonesië: Schoon drinkwater

dorp Sukowati, Seram

e 9.740,00

300

Indonesië

De aanleg van een drinkwatervoorzie-

ning voor het dorp Sukowati, Seram,

Indonesië.

Woord en Daad Alblasserdam

219362, Tsjaad: Scholenbouw Tsjaad.

e 27.000,00

140.225

Tsjaad

Het bouwen van drie scholen met elk

drie lokalen in de regio Mayo-Kebbi,

Tsjaad.

Woord en Daad Comité Barendrecht

219436, Colombia: Investeringen meis-

jeshuis Tenjo Colombia

e 27.000,00

20.000

Colombia

Het bouwen, aanpassen en inrichten van

een viertal ruimtes bij een opvanghuis

voor meisjes die seksueel, fysiek of men-

taal mishandeld zijn te Tenjo, Colombia.

World Servants groep Bennekom

219188, India: Bouw van een schoolge-

bouw, Bangalore

e 8.055,00
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5.000

India

De afbouw van een schoolgebouw in

Bangalore, India.

World Servants groep Biddinghuizen

219308, Ecuador: Bouw van twee klaslo-

kalen met een aparte eetzaal, El Campa-

mento

e 7.987,00

5.000

Ecuador

De bouw van twee klaslokalen, een eet-

zaal en toiletten in El Campamento,

Ecuador.

World Servants groep Bodegraven

219390, Bolivia: Bouw van twee klaslo-

kalen en twee lerarenwoningen in Comu-

nidad 16 de Marzo

e 8.809,00

11.000

Bolivia

De bouw van twee klaslokalen en twee

lerarenwoningen in Comunidad 16 de

Marzo, Bolivia.

World Servants groep Bolsward

219284, Haïti: De bouw van drie klaslo-

kalen, Atrel

e 7.571,00

15.000

Haïti

De bouw van drie klaslokalen in Atrel,

Haïti.

World Servants groep DCGK

218817, India: Bouw van een schoolge-

bouw in Bangalore

e 8.055,00

21.500

India

De bouw van een school in Bangalore,

India.

World Servants groepen Appingedam en

Ameide

219214, Dominicaanse Republiek: de

bouw van acht woningen, Constanza

e 15.938,00

8.000

Dominicaanse Republiek

Het vervangen van acht krotten door ste-

nen huizen in Constanza, Dominicaanse

Republiek.

World Servants groepen Assen en

Marum

219190, Brazilië: Bouw van 2x vijf huizen

voor de allerarmsten, Ocara

e 16.320,00

10.000

Brazilië

De bouw van tien woonhuizen in Ocara,

Ceara, Brazilië.

World Servants groep Klaaswaal

219309, Jamaica: Bouw van een basis-

school, Springfield

e 8.421,00

30.000

Jamaica

De bouw van een basisschool in Spring-

field, Jamaica.

World Servants groep Makkum

219236, Jamaica: Bouw van een basis-

school, Cedar Spring

e 7.038,00

10.000

Jamaica

De tweede fase van de bouw van een

basisschool in Cedar Spring, Jamaica.

World Servants groep Nieuw Lekkerland

219181, Bolivia: Bouw van twee lokalen

en een toiletgebouw, Los Angeles

e 9.185,00

9.000

Bolivia

De bouw en inrichting van twee klasloka-

len en een toiletgebouw in Los Angeles,

Bolivia.

World Servants groep Woerden

218931, Dominicaanse Republiek: De

bouw van een multifunctioneel centrum,

Manomatuey

e 10.031,00

5.000

Dominicaanse Republiek

De bouw van een multifunctioneel cen-

trum voor basisgezondheidszorg en (lei-

derschaps)trainingen in Los Anones-

Manomatuey in de Dominicaanse Repu-

bliek.

World Servants groep Zwaagwesteinde

219285, Zambia: Bouw van een kliniek

en woning, Nkolongo

e 6.500,00

15.000

Zambia

De bouw van een gezondheidskliniek en

een woning voor de dienstdoende arts in

Nkolongo, Zambia.

World Servants Nederland

218832, Diverse projecten Bolivia, Brazi-

lië, Dom. Republiek, Ecuador, Jamaica,

Haïti, Zambia, India

e 14.323,00

10.000

Het uitbreiden van bestaande scholen,

het bouwen van woningen, het opzetten

van naschoolse opvang, het aanleggen

van watervoorzieningen voor vijfendertig

families in Bolivia, Brazilië, Domini-

caanse Republiek, Ecuador, Haïti, Egypte,

India en Jamaica.

World Servants Nederland

219251, Egypte: Opvanghuis voor zieken,

Beni-Suef

e 5.319,00

5.000

Egypte

De bouw van een opvanghuis voor zie-

ken in Beni-Suef, Egypte.

World Servants Nederland

219266, Ecuador: Bouw van twee leslo-

kalen met een aparte eetzaal

e 7.993,00

5.000

Ecuador

De bouw van twee klaslokalen en een

eetzaal in La Alegría, Ecuador.

World Servants Nederland

219304, India: Bouw van een ziekenhuis,

Sankeshwar

e 14.428,00

10.000

India

De bouw van een ziekenhuis in San-

keshwar, India.

World Servants Nederland

219391, Dominicaanse Republiek: Water-

leidingproject, Las Tres Veredas

e 8.350,00

20.000

Dominicaanse Republiek

Het aanleggen van een waterleiding en

de bouw van 50 latrines in Las Tres Ver-

edas, Dominicaanse Republiek.

WSV Espritscholen

219383, Ghana: Renovatie basisschool,

Agona Nkwanta
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e 11.160,00

1.200

Ghana

De vervanging van drie klaslokalen van

een basisschool in Agona Nkwanta in

Ghana.

Kleinschalige Plaatselijke
Activiteiten (KPA) 2e etage

Comité Woord en Daad Soest

219473, Burkina Faso: Landbouwontwik-

keling en natural resource management,

Sissili

e 56.000,00

50.000

Burkina Faso

De aanleg van 30 demonstratieakkers

voor educatieve doeleinden, twee infil-

tratiedammen, 1000 kompostkuilen en

2000 hectare landbouwgrond voorzien

van contourwallen te Sissili, in de platte-

landsgemeenschappen To, Leo, Nebielia-

nayou, Bourra, Bieha, Niaboura en Silly

in Burkina Faso.

CSG Groen van Prinsterer

218901, Kenia: Diverse projecten in Mpe-

ketoni, Nairobi en Ruiru

e 50.000,00

100.000

Kenia

De bouw van een school met vijf lokalen

te Witemere; de bouw van vijf scholen

met twee lokalen te Mpeketoni; de aan-

leg van zes waterputten te Mpeketoni;

de bouw van een oplagruimte voor land-

bouwmaterieel te Mpeketoni en de aan-

schaf van nieuw landbouwmaterieel te

Mpeketoni, Kenia.

Stichting Atta

218983, Ghana, Bridge near Dodo Fie

over Asukawkaw river

e 39.897,00

50.000

Ghana

De bouw van een brug in de buurt van

Dodo Fie over de Asukawkaw rivier in

Ghana.

Stichting Global Hospital Nederland

219237, India: Nursing hostel, Abu Road

e 45.744,00

50.000

India

De bouw van een hostel bij een oplei-

ding voor verpleegkundigen te Abu Road,

Sirohi, Rajasthan, India.

Stichting Liliane Fonds

219371, Brazilië: Bouw keuken en eet-

zaal in revalidatiecentrum Casa da Cri-

anca in Campinas

e 53.600,00

500.000

Brazilië

De uitbreiding van een revalidatiecen-

trum met een keuken en eetzaal en de

inrichting van de keuken te Campinas,

Brazilië.

Stichting Malawi Mission Work Team

218884, Malawi: Renovatie Maternity

Nkhoma Hospital

e 46.311,00

65.000

Malawi

De renovatie van een kraam- en privéaf-

deling van een ziekenhuis in Nkhoma in

Malawi.

Stichting Nedas

219636, Oeganda: Het bouwen van het

Vocational Training Centre, Kyebando

e 36.314,00

2.000

Oeganda

Het project ‘Vocational Training Centre

Kyebando, Uganda’ behelst de bouw van

een trainingscentrum waar (jong)volwas-

senen een alfabetiseringsprogramma en

beroepsopleiding kunnen volgen waar-

door zij in staat zijn een eigen inkomen

te genereren.

Stichting ProAfrika

219468, Oeganda: Carpentry workshop,

Kanungu

e 52.748,00

200.000

Oeganda

De bouw en inrichting van een lokaal

voor machinale houtbewerking ten

behoeve van een meubelmakervak-

school en het trainen van lokale docen-

ten, in Kanungu, Oeganda.

Stichting Sierra Leone Now

219527, Sierra Leone: Project ‘Donald

omarmt Sierra Leone’

e 41.875,00

50.000

Sierra Leone

De rehabilitatie van de palmolieproduc-

tie, de installatie van duurzame energie-

voorziening voor het ziekenhuis en de

renovatie en inrichting van een middel-

school in Yele, Sierra Leone.

Stichting Thomas Bouwprojecten

219058, India: Bouw van een school met

twaalf klassen te Singampunari (Tamil

Nadu)

e 49.000,00

20.000

India

De bouw van een school met twaalf kla-

slokalen te Singampunari, Tamil Nadu,

India.

St. Job Creation Ghana

218902, Ghana: Job Creation & Training

Centre

e 38.587,00

300.000

Ghana

Het oprichten van een trainingcentrum in

Nima, Ghana, waar jam en brood wordt

gemaakt, waarbij banen worden gecreë-

erd voor en trainingen worden gegeven

aan jongeren en het centrum zelfvoorzie-

nend is.

Building bridges /
Kleinschalige Plaatselijke
Activiteiten

Asmellash M.

219591, Ethiopië, Addis Abeba: Cham-

pion Sport campus Ethiopia

e 27.000,00

100.000

Ethiopië

Jonge atleten ondersteuning bieden bij

enerzijds hun ontwikkeling tot topspor-

ter en anderzijds het volgen van een vak-

opleiding. Dat gebeurt in de vorm van:

1. het oprichten van een sportclub en het

aanstellen van twee trainers;

2. het aanbieden van een trainingspro-

gramma, huisvesting en sportmateria-

len;

3. het aanbieden van een vakopleiding.

Bekker N.C.

218919, Zuid-Afrika: Food 4 Thought: Het

Schoolplein als Moestuin in Graham-

stown

e 13.486,00

12.000

Zuid-Afrika
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Dit project behelst de aanleg van een

gemeenschappelijke moestuin voor leer-

lingen, docenten en ouders en van de

Boy Boy Mginywa basisschool in Gra-

hamstown, Oost-Kaap, Zuid-Afrika en

het trainen van de gebruikers in de toe-

passing van de duurzame landbouwme-

thode permacultuur.

Gbokolo K.N.

219085, Liberia: Reconstructie sanitair in

Sanniquellie City

e 8.951,00

250

Liberia

Het project ‘St. Mary’s High School

Reconstruction Project’ in Nimba County,

Liberia behelst de aanleg van sanitaire

voorzieningen van de plaatselijke basis-

en middelbare school.

Kongolese en Angolese Stichting

Talentueux (KAST)

219112, Congo (D. Rep.): Waterputten

voor schoon drinkwater in Kifua

(Mbanza-Ngungu)

e 19.525,00

2.500

Congo (D.Rep.)

Dit project behelst de bouw van tien

waterputten in tien dorpen en het stimu-

leren van het hygiënisch bewustzijn.

Music Mayday Netherlands

219344, Tanzania, Oeganda, Ethiopië,

Zuid-Afrika: ‘Talents in the Picture’

e 51.590,00

100.000

Tanzania, Oeganda, Ethiopië, Zuid-Afrika

Dit project behelst de bouw van een

community website met als doel talent-

ontwikkeling van jongeren in Tanzania,

Oeganda, Ethiopië en Zuid-Afrika te

bevorderen. Dit bedrag betreft een een-

malige financiering die bij hoge uitzon-

dering vanuit het programma Building

Bridges wordt verstrekt.

Nedsom Foundation

218862, Somalië: Zem-Zem water project

in Sanyare

e 19.625,00

1.000

Somalië

Het opzetten van waterinstallaties en

trainingscentra voor de inwoners van het

dorp Sanyare in Somaliland.

Newton Vegetable Organic Farmers

Association in Sierra Leone (N.V.O.F.A.)

219374, Sierra Leone: Rijstbouwproject

in Newton

e 23.000,00

2.500

Sierra Leone

Het oprichten van een landbouwcomité

in Newton, Sierra Leone, het bieden van

een interactief trainingstraject aan de

comitéleden en het bouwen van een

opslagplaats. Daarnaast het bewerken

en beplanten van de grond en het oog-

sten en verkopen van rijst.

Rehna Foundation

218981, Afghanistan: Bouw school voor

wees- en straatkinderen in Kaboel, Mak-

royan

e 25.000,00

5.000

Afghanistan

Het project ‘Students build a school’

behelst de bouw van een school voor

wees- en straatkinderen in Kaboel. Het

schoolgebouw krijgt een multifunctio-

neel karakter en biedt driehonderd kin-

deren op jaarbasis onderwijs in taal,

rekenen, Engels, hygiëne en computer-

lessen.

Schneider R.C.

219743, Ghana: Plaatsen van watertanks

bij vijf basisscholen in Tamale

e 2.757,00

1.000

Ghana

Het ‘Safe Water Project’ behelst het

plaatsen van vijf watertanks bij vijf

basisscholen in de omgeving van Tamale,

Ghana.

Stichting Amigos de Trasciende

219397, Guatemala: Dansschool gericht

op de maatschappelijke (re)-integratie

van kansarme jongeren in Guatemala

Stad

e 24.572,00

50.000

Guatemala

Dit project behelst het oprichten van een

dansschool met speciale activiteiten

gericht op kansarme jongeren om te

voorkomen dat zij in de criminaliteit

belanden en om hun zelfontplooiing te

bevorderen.

Stichting Armen en Wezen

218812, India: Bouw toilet, leslokalen,

watervoorziening en aanschaf bedden

en bijbehorende artikelen in Orissa

e 24.597,00

1.000

India

Dit project behelst de bouw van sanitaire

voorzieningen voor het jongenscomplex

Gurukul, de bouw van een praktijkruimte

voor het jongenscomplex Gurukul, een

watervoorziening voor het meisjescom-

plex Gurukul en de aanschaf voor bed-

dengoed voor het jongenscomplex Guru-

kul.

Stichting Asade

219560, DR. Congo: Maniok- en maïsmo-

len en aids-voorlichting in Kimbanseke

e 21.555,00

2.000

Congo (D.Rep.)

Het bouwen van een maniok- en mais-

molen voor vrouwen en hun kinderen en

weeskinderen en het geven van voorlich-

ting over aids.

Stichting Bambale

219759, Congo DR: Bouw van 3 Klasloka-

len voor basisschool FAST in Inkisi

e 27.000,00

5.000

Congo (D.Rep.)

De bouw van drie extra klaslokalen voor

basisschool in plattelandsgemeente

Inkisi, D.R. Congo waardoor kunnen

negentig kinderen per jaar basisonder-

wijs volgen.

Stichting Dalmar

219156, Afrikadag 2009–eerste prijs

e 2.240,00

n.v.t.

Somalië

Het project omvat twaalf debatbijeen-

komsten en zes radio-uitzendingen over

diverse maatschappelijke thema’s voor

jongeren uit Somaliland.

Stichting Daryeel

219727, Somalië: Steun aan boeren van

Jaleelo

e 25.000,00

10.000

Somalië

Het project ‘Steun aan boeren van

Jaleelo’ behelst de realisatie van een

waterkerende constructie, het verbete-

Bijlage 3: 

KPA-programma

67



ren van irrigatie-infrastructuren en ken-

nisoverdracht over irrigatietechnieken.

Stichting DIR

219155, Afrikadag 2009–derde prijs

e 795,00

n.v.t.

Ethiopië

Bewerkstelligen van media-aandacht

(radio, tv, geschreven media) voor

kwetsbare groepen (oorlogsveteranen,

ex-prostituees, jongeren en mensen met

een handicap).

Stichting Dugaal Foundation

219607, Somalia, Bardera (Gedo-regio):

Increase the productivity of disabled far-

mers

e 18.593,00

800

Somalië

Een groep van 50 minder valide boeren

(32 mannen, 18 vrouwen) voorzien van

een tractor die zij gezamenlijk kunnen

beheren en gebruiken.

Stichting Intercambios International

219549, Kaapverdië: Professionele trai-

ning woningbouw in Sal

e 25.000,00

17.500

Kaapverdië

Het project ‘Verhuur, incasso en sociale

begeleiding op Sal’ behelst het trainen

van dertig medewerkers van sociale

woningbouwvereniging Salhabit in de

onderwerpen verhuur, incasso en sociale

begeleiding.

Stichting Kantara

219372, Marokko: ‘Water voor nu en

later’ in Asoule

e 23.044,00

500.000

Marokko

Dit project behelst het aanleggen van

een duurzaam watersysteem en het bie-

den van schoon drinkwater aan de lokale

bevolking en het opzetten van een groot

participatieproject tussen lokale bevol-

king en lokale partijen.

Stichting Karam Med

218926, Marokko: Operatie Marokko

2009 in Rabat

e 25.000,00

10.000

Marokko

Het opereren van honderd personen uit

de laagste sociaal-economische klasse

met een aandoening of ziekte.

Stichting Ortega

219111, Indonesië: Warm watervoorzie-

ning voor ziekenhuis Fatima in Saulaki

e 27.750,00

2.500

Indonesië

Het plaatsen van vijf warmwaterboilers

ten behoeve van ziekenhuis Fatima,

Saumlaki, Molukken, Indonesië. Daar-

naast de training van het gebruik en

onderhoud hiervan.

Stichting Panfluit Bolivia

219550, Bolivia: Telecentros in La Paz

e 24.600,00

10.000

Bolivia

Dit project behelst het realiseren van

‘telecenters’ waardoor kinderen op het

platteland van La Paz, Bolivia, computer-

onderwijs kunnen genieten. Daarnaast

worden personeel en gebruikers

getraind.

Stichting PRAY (Project Relief & Aid by

Youth)

219323, India: Basisonderwijs voor

meisjes in Dibai

e 17.000,00

2.500

India

Dit project behelst het bouwen van een

school met crêche.

Stichting Steunfonds Vrouwen voor

Vrede op de Molukken

219398, Indonesië: Capacity Building

Traject Vredesopbouw in Ambon en

diverse eilandengroep

e 25.124,00

500

Indonesië

De bevordering van de emancipatie van

vrouwen uit Ambon en de omliggende

eilanden door middel van seminars, dis-

cussies en Train the Trainer workshops

op het gebied van recht, politiek,

besluitvorming en de sociaal-economi-

sche en culturele positie van vrouwen.

Stichting Twisted

219364, Suriname: Twisted and United

Sport

e 9.881,00

2.800

Suriname

Het opzetten van sportstimuleringspro-

jecten voor en met Surinaamse jongeren

uit de achterstandsbuurten en het trai-

nen van sportbegeleiders die het project

voortzetten en uitbouwen in diverse dis-

tricten van Suriname, te weten Lelydorp,

Santogron, Commewijne en Para.

Stichting Ziad

219553, Marokko: Voorlichtingsfilm over

nierdialyse

e 13.463,00

154.000

Marokko

Het maken van een voorlichtingsfilm

over nierdialyse en het verspreiden van

de film onder scholen, ziekenhuizen,

families met patiënten, organisaties en

gemeenten over heel Marokko.

Universiteit van Amsterdam, SIFE

218811, Gambia: Building Tomorrow

Today in Kanifing South

e 2.530,00

50.000

Gambia

Dit project behelst het trainen van zestig

studenten van het Institute of Travel and

Tourism of The Gambia in ondernemer-

schap en managementvaardigheden

door studenten van de Universiteit van

Amsterdam.

Werkgroep Letra Natu

219280, Indonesië: PV-verlichting voor

35 huishoudens van het eiland Serua

e 23.884,00

2.500

Indonesië

PV-verlichting voor 35 huishoudens van

het dorp Serua op de TNS-eilanden,

Indonesië.

Werkgroep SKIP

219225, Indonesië: Stimulering dorps-

economie in Siri Sori Amalatu, Saparua

e 10.975,00

2.500

Indonesië

Activiteiten ontplooien op het gebied

van landbouw, visserij en ambacht om

de plaatselijke economie, verzoening en

gelijkheid te stimuleren.Verantwoording
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Stedenbanden
Nederland – Nicaragua

Landelijk Beraad Stedenbanden

Nederland-Nicaragua

216147, KPA Nicaragua Programma 2009

e 500.000,00

500.000

Nicaragua

Uitvoering van het KPA Nicaragua

 Programma 2009

Bijlage 3: 

KPA-programma

69

Een bestuurslid van NCDO

is betrokken bij LBSNN. In

een dergelijke gevallen

wordt een speciale

bestuursprocedure

gevolgd bij de beoordeling

van een subsidieaanvraag.

In dit geval was dat echter

niet aan de orde, omdat

het betreffende bestuurs-

lid bij de toekenning van

de subsidie in 2006 nog

geen zitting had in het

bestuur van NCDO.



Regionaal Activiteiten
Programma (ARD)

Centrum Tumba

217531, Jaarplan ARD 2009

e 150.090,00

20.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikkeling.

Daarbij wordt aantoonbaar informatie

verstrekt over internationale samenwer-

king door particulieren en lagere overhe-

den in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwerking.

COS Brabant

217541, Jaarplan ARD 2009

e 343.665,00

18.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Flevoland Axion

217523, Jaarplan ARD 2009

e 120.450,00

7.500

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Gelderland

217539, Jaarplan ARD 2009

e 295.620,00

50.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

Bijlage 4: Subsidies 2009 POB
(Programma Ondersteuning Burgerparticipatie)

De informatie per subsidie

is als volgt opgebouwd:

Aanvrager

Nummer; titel

Toegezegd bedrag

Bereikcijfer (direct bereik:

het aantal mensen dat

daadwerkelijk aanwezig is

bij/ kijkt naar activiteit(en)

van het project)  

(zie bijlage 5)

Land of regio waar het pro-

ject zich op richt (of plaats

vindt in geval van een

KPA project)

Korte omschrijving

In deze bijlage zijn alle

ARD-subsidies opgenomen

uit het budget voor 2009.
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COS Noord-Holland

217543, Jaarplan ARD 2009

e 321.840,00

65.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Overijssel

217533, Jaarplan ARD 2009

e 201.525,00

30.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Limburg

217535, Jaarplan ARD 2009

e 203.535,00

30.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Groningen

217527, Jaarplan ARD 2009

e 142.650,00

30.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Groningen

218019, Aanvraag ARD-tender 2009

Regio Drenthe

e 122.475,00

17.500

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale



Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Utrecht

217537, Jaarplan ARD 2009

e 208.780,00

18.670

Nederland, Wereld

Jaarplan ARD 2008

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Zeeland

217525, Jaarplan ARD 2009

e 121.490,00

10.000

Nederland, Wereld

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

COS Zuid-Holland

217545, Jaarplan ARD 2009

e 457.480,00

15.000

Nederland, Wereld

ARD jaarplan 2009

Middels ARD wordt vorm gegeven aan de

derde doelstelling van POP, namelijk het

vergroten van draagvlak voor internatio-

nale samenwerking op regionaal en

lokaal niveau. Uitgangspunt van ARD is

om Nederlanders in hun vertrouwde

omgeving, bijvoorbeeld in hun gemeente

of regio, via instrumenten die zich in hun

omgeving bevinden (school, gemeente-

huis, lokale media, braderie etc.) te

betrekken bij internationale samenwer-

king en mondiale duurzame ontwikke-

ling. Daarbij wordt aantoonbaar informa-

tie verstrekt over internationale

samenwerking door particulieren en

lagere overheden in de directe omgeving.

Het programma beoogt het volgende:

Inzichtelijk maken van de resultaten van,

de aard van en de omvang van Neder-

lands beleid voor internationale samen-

werking en dit vertalen naar lokaal en

regionaal niveau.

Vertaling van de betrokkenheid van bur-

gers en lokale particuliere actoren in

(wijziging van) houding en gedrag. Het

bieden van een handelingsperspectief.

Het bereiken en betrekken van lokale en

regionale doelgroepen die thans niet of

nauwelijks geïnformeerd over, of betrok-

ken zijn bij, internationale samenwer-

king.

Regionaal Programma
Resultaten Ontwikkelings -
samenwerking (Repro)

Alphons Laudyschool VSO-ZMLK

218962, Zwart Afrika

e 2.240,00

143

Zimbabwe

Een onderwijsproject waarbij moeilijk

lerende kinderen kennis maken met het

leven in Zimbabwe.

Arminius

218800, Debat met Harald Welzer over

Klimaatoorlogen

e 1.500,00

150

Afrika

Een debat met Harald Welzer over zijn

boek Klimaatoorlogen.

Artikel 1 Overijssel

218967, Afrika Mon Amour

e 7.500,00

7.500

Afrika

Een meerdaags evenement rondom het

thema Afrika.

Bornego College

219313, Wereldburgerschap Ethiopië

e 5.480,00

200

Ethiopië

Ontwikkeling van een lespakket over het

leven van scholieren in Ethiopië.
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Repro-subsidies opgeno-

men die zijn toegekend

van 1 januari 2009 tot en

met 31 december 2009.



CJPBS ’t Kompas

218825, Afrika 2009

e 7.500,00

1.000

Afrika

Een onderwijsproject voor basisschool

leerlingen over het leven in Afrika en

over eerlijke handel.

Dewi Saraswati Nederland

219466, Voorlichtingsdag Dewi Saras-

wati Nederland voor Groningen en

omgeving

e 1.750,00

70

India

Een voorlichtingsbijeenkomst over het

werk van Dewi Saraswati in India.

Drs. J.M. de Haas Mediaprodukties

219094, Millenniumgemeente TV Nami-

bië

e 25.510,00

10.000

Namibië, Zuid-Afrika

De productie van films die in beeld bren-

gen hoe vier gemeenten een bijdrage

leveren aan het realiseren van de millen-

niumdoelen. De films zijn bedoeld voor

de gemeentelijke websites en de web-

site van de Millenniumgemeente-cam-

pagne.

Ellen Reehorst Onderwijs & Zo

219585, PI in de klas

e 10.000,00

250

Wereld

Een onderwijsproject waarbij particu-

liere initiatieven worden gekoppeld aan

scholen.

Evers C.H.M.M.

219571, Rubbersoldaten van Brazilië

e 2.300,00

500

Brazilië

Artikelen, een expositie, een video-

installatie en (misschien) een boek over

Rubbersoldaten in Brazilië. De geschie-

denis van deze soldaten wordt aan het

heden gekoppeld.

Gemeente Castricum

219262, “Verbeter de wereld: koop Faire”

Millenniumevenement 2009

e 2.025,00

500

Wereld

Een wedstrijd waarbij scholieren een

voorstel kunnen doen voor een evene-

ment omtrent millenniumdoel 1. De win-

naar mag het project uitvoeren.

Gemeente Hulst

219380, Kick-off evenement n.a.v. Hulst

Millenniumgemeente 2009

e 6.458,00

300

Wereld

De lancering van Hulst als Millenniumge-

meente met een officiële start, debat en

muziek.

Gemeente Langedijk

219072, Millenniumdoelen Middag

Markt ( MMM) 2009

e 6.250,00

500

Wereld

Een markt waarbij de inwoners en bedrij-

ven uit Langedijk worden geïnformeerd

over lopende en geplande initiatieven op

het gebied van IS en OS. De markt dient

ook om samenwerking tussen initiatie-

ven te bevorderen.

Het Wereldpodium

218827, Joris Voorhoeve. Een liberaal

over oorlog, vrede en ontwikkelingshulp

e 5.000,00

200

Afghanistan, Irak, Wereld

Een debatavond over wederopbouw en

ontwikkelingssamenwerking. Naar aan-

leiding van het debat zal een opiniestuk

worden geschreven dat in de lokale pers

wordt gepubliceerd.

Het Wereldpodium

218966, Denk groot, ga micro

e 7.500,00

175

Wereld

Een debat over armoedebestrijding door

middel van commerciële benaderingen

zoals microkrediet. Naar aanleiding van

dit debat zullen tevens een aantal opi-

nieartikelen worden gepubliceerd in de

regionale pers.

Het Wereldpodium

219333, Effectiviteit van Ontwikkelings-

samenwerking

e 7.500,00

150

Wereld

Een debat over de effectiviteit van ont-

wikkelingssamenwerking.

Het Wereldpodium

219421, 20 jaar kinderrechten en kind-

soldaten

e 7.500,00

150

Wereld, Afrika

Een debat over kindsoldaten.

Het Wereldpodium

219557, Vlees

e 7.500,00

120

Wereld

Een bijeenkomst met informatie en

debat over de invloed van vleescon-

sumptie op arme landen en het klimaat.

Het Wereldpodium

219583, Peerke Donderslezing

e 7.500,00

400

Suriname, Wereld

Een lezing door prof. Dr. Wim van de

Donk, Commissaris der Koningen in

Noord-Brabant. De lezing betreft de eer-

ste zogenaamde Peerke Donderslezing.

Het Wereldpodium

219737, HipHop als mondiale jeugdcul-

tuur

e 5.000,00

120

Wereld, Zuid-Amerika

Een avond waarin ‘hiphop’ centraal staat

als ontwikkelingsinstrument.

Hogeschool Rotterdam

218783, ‘We do it MUN Way’: Model Uni-

ted Nations Rotterdam

e 7.500,00

300

Wereld

Een driedaagse conferentie voor MBO-

en HBO-studenten waarbij de deelne-

mers een wereldconferentie van de VN

simuleren. De aandacht gaat voorname-

lijk uit naar het komen tot een duurza-

mere wereld.

JoHo Foundation

219327, Wereldhulp Dag 2009

e 7.500,00

750

Wereld
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Een informatiemarkt en een centraal

podium met verschillende activiteiten,

waarbij particuliere initiatieven en de

millenniumdoelen centraal staan.

Katholieke Basisschool de Hoeven

219095, Projectweek Afrika

e 2.224,00

675

Afrika

Een week met workshops, voorstellingen,

excursies en onderwijsprogramma’s over

Afrika.

Marecollege

219747, Scholenband Leiden-Karan

e 5.305,00

250

Mali

Een project waarbij brieven, foto- en

filmmateriaal worden uitgewisseld tus-

sen een school in Leiden en een school

in Mali.

Microkrediet voor Moeders

219420, Seminar: ‘Onderneem (iets)

tegen armoede’

e 2.500,00

60

Azië

Een seminar over de synergie tussen

ondernemerschap en armoedebestrij-

ding.

Missieburo Roermond

219450, ‘De stem van het Zuiden!’

e 8.000,00

20.000

Wereld

Een markt met muziek en cultuur waarbij

verschillende organisaties zich kunnen

presenteren.

Ostowar D.

219393, ‘Afghanistan 2015: An Uphill

Road?’

e 2.975,00

150

Afghanistan

Een symposium over de veiligheidssitua-

tie en ontwikkelingen in Afghanistan.

Other Wise

219021, ‘On the move; Opportunities

through migration’

e 3.045,00

400

Wereld

Een filmfestival met debatten over

migratie.

Platform Perzische Vrouwen Nederland

(PPVN)

218883, Tolerantiedag, met nadruk op

vrouwenrechten

e 2.450,00

250

Iran, Afghanistan

Een symposium over vrouwenrechten en

gelijke kansen in Iran en Afghanistan.

Readymademedia

219626, Volendam steunt ontwikkelings-

projecten in Oost-Congo

e 10.000,00

1.400

Congo (D.Rep.)

Een documentair portret van een pater

uit Volendam die al meer dan 40 jaar

woont en werkt in Oost-Congo. De docu-

mentaire zal op scholen en in zalen in

Volendam worden getoond.

Rwanda Ned TUBANE

219275, Meepraten over armoede en cor-

ruptie in Afrika: casussen van Rwanda,

Burundi en DR Congo

e 6.280,00

70

Afrika

Een debat over armoedebestrijding en

corruptie in Afrika.

Scholengemeenschap Tabor

219314, In de ban van de regenboog

e 10.000,00

4.000

Zuid-Afrika

Een schoolproject waarbij vierduizend

leerlingen vier weken lang les krijgen

over Zuid-Afrika.

Sierra Leone Youth Initiative

219049, Stage in Sierra Leone

e 5.602,00

200

Sierra Leone

Een promotieproject, met onder andere

een cursus en een reis, om stages en uit-

wisselingen met Sierra Leone te promo-

ten.

Soesterbeeck Programma

219563, Symposium Ontwikkelingshulp,

‘tussen moraal en scepsis’

e 5.013,00

200

Afrika

Een symposium over het nut van ontwik-

kelingssamenwerking.

STAR Rotterdam Conference Group

219259, GBSM Congress 2009. ‘Water:

Public Right or Economic Good?’

e 1.100,00

150

Wereld

Een congres over waterproblematiek en

publiek-private partnerschappen.

Stedenband Groningen San Carlos

219597, Imágenes Nicaragüenses (

‘Nicaraguaanse Beelden’ )

e 6.034,00

200

Nicaragua

Twee filmavonden over Nicaragua.

Iedere avond zal een documentaire en

een film te zien zijn waarin het leven in

Nicaragua getoond wordt.

Stichting Africa Development platform

219295, ‘Maak jongeren betrokken bij

Millenniumdoelen’

e 6.754,00

200

Burundi, Rwanda, Sierra Leone

Een campagne met een website en een

symposium, bedoeld om Brabantse jon-

geren te betrekken bij internationale

samenwerking.

Stichting Afrikaanse Unie Overijssel

(SAUO)

219118, ‘Samen Vieren, Samen Doen’

e 1.990,00

175

Ghana

Viering van het jubileum van de stichting

met gastsprekers, verhalenverteller,

muziek en kinderactiviteiten.

Stichting Anak Asuh Batam

219316, ‘Hoop op mededogen’

e 4.510,00

4.500

Indonesië

Een foto-expositie en een presentatie

van een gedichtenbundel over de invloed

van armoede op het leven van kinderen

in Indonesië.Verantwoording
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Stichting Arnhem Lima

219613, Twintig jaar contact tussen Arn-

hem en Lima

e 2.560,00

44.660

Peru

Een artikel van twee pagina’s in de Gel-

derlander over de ontwikkelingssamen-

werking tussen Arnhem en Lima van de

afgelopen 20 jaar.

Stichting Caramundo

219083, Praçinha Brasleira – Braziliaans

Pleintje

e 7.500,00

12.000

Brazilië

Een meerdaags Braziliaans festival met

kunst en muziek.

Stichting de Figurant

219018, De Soroti kids op bezoek in Zee-

land

e 5.000,00

1.500

Oeganda

Een uitwisselingsproject waarbij een

groep Oegandese kinderen die met hiv

besmet zijn naar Nederland komen. Zij

zullen op scholen en in kerken laten zien

hoe hun leven in Oeganda is.

Stichting Dordrecht-Bamenda

219097, Grenzeloos; Dordtse stedenban-

denweek

e 7.500,00

1.000

Kameroen, Zuid-Afrika, Bulgarije

Een week waarin de stedenbanden die

Dordrecht heeft met verschillende activi-

teiten worden belicht.

Stichting Drylts oer de grins

219277, 2015 Festival IJlst

e 7.500,00

6.000

Wereld

Een mondiaal festival waarbij de millen-

niumdoelen centraal staan.

Stichting Ethiopisch Morgen (SEM)

219329, Ethiopiërs en Nederlanders voor

Millenniumdoelen

e 6.750,00

350

Ethiopië

Een congres waarbij Ethiopië en de mil-

lenniumdoelen centraal staan.

Stichting Ezelshoren

218828, Een nieuw Millennium: Step by

step op autovrije zondag

e 7.500,00

160.000

Wereld

Een voorlichtingscampagne waarbij op

een ludieke manier met ezels aandacht

wordt gevraagd voor de millenniumdoe-

len.

Stichting Ghana Werkgroep Roden

219539, Jubileumactiviteiten

e 5.750,00

5.000

Ghana

Een jubileumprogramma met verschil-

lende activiteiten over Ghana.

Stichting Guacamaya

218802, Expositie en lesmaterialen over

leven van Mayakinderen

e 7.500,00

15.000

Guatemala

Een expositie en onderwijsproject over

het leven van Maya’s in Guatemala.

Stichting Heads Together

218916, Put your heads together

e 1.684,00

700

Kenia

Voorlichting op scholen over de gezond-

heidssituatie in Kenia.

Stichting ICFON Amsterdam

218803, ‘Door mijn school kan ik weer

dromen’ educatieproject ICFON

e 1.675,00

1.100

Nepal

Een onderwijsprogramma voor basis-

schoolleerlingen over armoede en de

situatie van mensen in Nepal.

Stichting Juin

219050, Grenzenloos Gilze-Rijen

e 2.180,00

1.750

Wereld

Een festival waarin met stands en bij ver-

schillende activiteiten aandacht wordt

gevraagd voor millenniumdoel 1.

Stichting Lancelot

219412, Think Global: Act Local

e 6.000,00

1.000

Mexico, Myanmar, Soedan

Verschillende activiteiten over jongeren-

rechten, waaronder vertoning van een

film met debat en workshops.

Stichting Marijn

219330, Fotoproject Nicaragua – Neder-

land: ‘Jouw ogen zijn mijn ogen’

e 1.694,00

37.955

Nicaragua

Een fotoproject over het dagelijks leven

van kinderen in Nicaragua en kinderen in

Nederland.

Stichting Maya-School Guatemala

219572, Een oude cultuur op weg naar

een nieuwe toekomst

e 5.400,00

400

Guatemala

Een conferentie met lezingen over ont-

wikkelingssamenwerking in Guatemala.

Stichting Mondiaal Platform Venlo

219317, Zomerparkfeest 2009

e 4.600,00

80.000

Wereld

Activiteiten op het Zomerparkfestival in

Venlo om aandacht te vestigen op de

millenniumdoelen.

Stichting Mondiaalten

218961, Wereldmarkt Aalten; De wereld

in Aalten – Aalten Wereldwijd

e 4.090,00

2.625

Wereld

Een wereldmarkt van zestien plaatselijke

initiatieven en een discussieavond over

een gemeentelijke notitie over interna-

tionale samenwerking.

Stichting Multi-Pass

219276, fototentoonstelling ‘Senegalese

gehandicapten op weg naar zelfstandig-

heid’

e 7.095,00

3.930

Senegal

Fototentoonstelling over Senegalese

gehandicapten die op weg zijn naar zelf-

standigheid. Bijlage 4: 
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Stichting Multiplex

219127, Millenniumplein op het Houtfes-

tival 2009

e 7.100,00

5.000

Wereld

Een Millenniumplein met interactieve

informatieve markt tijdens het Houtfesti-

val in Haarlem.

Stichting Nelson Mandela Festival

219026, Het Plein van de Solidariteit

2009

e 6.000,00

1.000

Afrika

Een podium op het Ortel Nelson Man-

dela Festival in Rotterdam waarin de

aandacht wordt gevraagd voor solidari-

teit, ontwikkelingssamenwerking en

duurzame ontwikkeling.

Stichting Okyeman Foundation nl

218963, “Thank you Ghana”

e 5.940,00

1.000

Ghana, Afrika

Een symposium waarin de verkiezingen

in Ghana als democratisch voorbeeld

worden gesteld voor de rest van de Afri-

kaanse landen gelegen onder de Sahara.

Stichting Prospero

218980, Planet Change – Festival Van Ver-

schilligheid

e 4.000,00

500

Wereld

Een sociaal cultureel evenement waarin

kunstenaars hun visie geven op thema’s

als vrede, duurzaamheid, milieu of een

betere verdeling van welvaart.

Stichting Regenboog Nepal

219240, promotiebezoek van Sashi Gau-

tam aan Nederland

e 1.950,00

1.600

Nepal

Met behulp van een spreker uit Nepal

wordt basisschoolleerlingen uitgelegd

hoe het leven van kinderen in Nepal is.

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare

218716, Campagne: ‘Leeshonger, a hun-

ger for books’

e 7.500,00

150

Zimbabwe

Een campagne met inzamelingsactie van

Engelstalige boeken die via jongeren-

centra in Zimbabwe verspreid gaan wor-

den.

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare

218876, Fotokunst aan het Stationplein;

Haarlem halfweg tussen twee werelden

e 7.500,00

15.000

Zimbabwe

Het exposeren van foto’s van Mutarese

fotografen op een bouwbeschutting bij

het busstation van Haarlem. Aanvullend

hierop worden een aantal voorlichtings-

activiteiten georganiseerd.

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare

218979, Educatieve speurtocht – Afri-

kaanse Kunst in de Damaststraat

e 3.303,00

6.000

Zimbabwe

Een speurtocht voor kinderen langs Afri-

kaanse beelden die in een Haarlemse

wijk staan.

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare

219162, Sportdag zonder grenzen

e 7.500,00

150

Zimbabwe

Een educatieve sportdag.

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare

219413, Voorlichtingscampagne: Zim-

babwaanse jongeren helpen elkaar

e 7.500,00

1.000

Zimbabwe

Een campagne met verschillende activi-

teiten over een aidspreventieproject in

Zimbabwe.

Stichting Stedenband Tilburg-

Matagalpa

219228, 25 jaar Stedenband Tilburg-

Matagalpa. De toekomst van “de steden-

band”

e 6.920,00

200

Nicaragua

Een talkshow over de resultaten van ste-

denbanden en een tijdschriftspecial over

stedenbanden.

Stichting Stop The Traffik ( STT)

218766, Amazing Grace – denken, delen,

doen

e 7.430,00

1.500

Wereld, Sierra Leone, Ivoorkust

Een onderwijsproject dat leerlingen

informeert over de problematiek van

mensenhandel. Er wordt met name inge-

gaan op de slaven die worden ingezet op

de cacaoplantages in Ivoorkust en bij het

delven van diamanten in Sierra Leone.

Het onderwijsmateriaal zet leerlingen

aan het denken en biedt ze een hande-

lingsperspectief om zelf actie te onder-

nemen tegen mensenhandel.

Stichting ’t Groenewold

218849, ‘Made By IndiJa’

e 9.570,00

6.000

India

Een expositie, lezingen, een festival en

een onderwijsprogramma over een fair-

tradeorganisatie in India.

Stichting TOP

219158, TOP EXPO ‘Zustersteden van

Delft’

e 8.000,00

1.620

Zuid-Afrika, Nicaragua, Turkije

Een expositie, lezingen, workshops en

films over de zustersteden van Delft.

Stichting ‘Un Jour Ailleurs’

219331, Evaluatie van Vrijheid, veiligheid

en duurzame ontwikkeling onder de vie-

ring van 49 jaar onafhankelijkheid van

DR Congo

e 2.650,00

200

DR Congo

Een dag met voorlichting en debat over

de ontwikkeling van DR Congo.

Stichting UP4S

219003, Oegandees ‘Kidsgear Childe-

rens choir’ brengt culturele uitwisseling

tussen Nederland en Oeganda

e 10.000,00

10.000

Oeganda

Een uitwisselingsproject waarbij een

Oegandees koor dat bestaat uit school-

kinderen langs scholen en kerken in

Nederland gaat. Daarbij is een uitge-

breid voorlichtings- en lespakket ontwik-
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keld dat op deze scholen gegeven zal

worden.

Stichting voor Ontwikkeling van

Vietnam

219594, Wat zijn de voornaamste facto-

ren waardoor Vietnam de millennium

ontwikkelingsdoelen lijkt te gaan berei-

ken?

e 7.500,00

120

Vietnam

Een conferentie over de millenniumdoe-

len en de mensenrechtensituatie in Viet-

nam.

Stichting Vredescentrum Eindhoven

(SVE)

219024, Vrede en millenniumdoelen van

de Verenigde Naties

e 7.500,00

400

Wereld

Twee symposia en twee lunchbijeenkom-

sten over vrede, veiligheid en de millen-

niumdoelen.

Stichting Vriendenkring Deurne-Batouri

219159, ‘Gezond naar school in Batouri’

e 3.770,00

3.555

Kameroen

Gastlessen op scholen, uitwisselingsbe-

zoek, publieksactiviteit en kennisuitwis-

seling met professionals.

Stichting Vriendschapsband Leiden-

Juigalpa

219113, Gemeente Leiden is Millennium-

gemeente

e 5.000,00

1.000

Zuid-Afrika

Een millenniumdag over Leiden als

 Millenniumgemeente.

Stichting Wereldwijd gemeente Loon op

Zand

218850, Festival Wereldwijd Loon op

Zand

e 1.500,00

2.000

Wereld

Een multiculturele festivalmiddag waarin

verschillende organisaties die werkzaam

zijn in ontwikkelingslanden zich kunnen

presenteren. Daarnaast geven migranten

presentaties over hun herkomstlanden.

Stichting WildVerband

218866, Expositie ‘ Kamp Dadaab’

e 3.757,00

10.600

Kenia

Een fototentoonstelling die steeds vier

weken te zien zal zijn op tien middelbare

scholen. De foto’s gaan over het leven in

Kenia, onder andere in een vluchtelin-

genkamp. Bij de foto’s staan bordjes met

uitleg.

Studentenvereniging

Ontwikkelingssamenwerking Leiden

218801, Ontwikkelingssamenwerking in

Peru: kunt u het beter?

e 1.100,00

80

Peru

Een debat over de effectiviteit van ont-

wikkelingssamenwerking.

Survival International Nederland

218786, Educatieve fototentoonstelling

“Geïsoleerd levende stammen”

e 9.963,00

50.000

Brazilië, Ecuador, Paraguay, Peru, Malei-

sië, Filippijnen, Papoea Nieuw Guinea,

India

Een educatieve tentoonstelling die op

drie plaatsen te zien zal zijn in de regio

Amsterdam over de erbarmelijke situatie

van geïsoleerd levende stammen in

diverse delen van de wereld.

Wereld Pers Foto Groningen

219356, Hoofdtentoonstelling World

Press Photo

e 1.480,00

10.750

Ghana, Azië, Afrika

Een serie van 51 foto’s over het leven in

Ghana.

Wereldwinkel Gorinchem

218824, Vijf jaar Langendijk

e 3.325,00

5.000

Wereld

In het kader van het jubileum worden

een tentoonstelling, een bijeenkomst en

een informatiemarkt georganiseerd.

Werkgroep voor Fondwa

219019, ‘Bon Bagay!’ De stem van

Fondwa

e 4.603,00

5.000

Haïti

Het filmen en produceren van een DVD

waarin de situatie in Haïti wordt belicht.

Resultaten van ontwikkelingsamenwer-

king komen hierbij ter sprake.

Youth Service Initiative – Europe

218960, ‘Israel and Palestine together

for a Smile’

e 1.000,00

8

Israël, Palestinian Territory

Een uitwisselingsprogramma waarbij

twee Israëlische en twee Palestijnse jon-

geren naar Nederland komen voor een

uitwisseling met vier Rotterdamse jonge-

ren. Op een dialoogavond worden ook

andere jongeren uit Rotterdam betrok-

ken bij en voorgelicht over het project.

Resultaten Ontwikkelings -
samenwerking (PRO actief )

Ondernemerschap

Africa Interactive

219121, Spark Africa

e 100.000,00

1.500.000

Afrika

Productie van twintig internetjournaals

gemaakt door Afrikaanse journalisten,

over Afrikaanse ondernemers. De jour-

naals zullen te zien zijn op de websites

van RTLZ, Nu/zakelijk, Wereldomroep,

e.a.

Oikocredit Nederland

219189, Microkrediet in Debat

e 100.000,00

1.360

Wereld

Reeks debatten in alle provincies van

Nederland over microkredietverstrekkin-

gen in ontwikkelingslanden.

Stichting Docu Shot

219178, BIRD TOWN

e 50.000,00

2.000

Indonesië

Bioscoopdocumentaire bestemd voor

diverse festivals in Nederland over de

gevolgen in Indonesië van de internatio-

nale handel in vogelnestjes.
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Stichting Max Havelaar

219184, ‘Fairtrade Express’

e 50.000,00

31.000

Wereld

Fairtrade tour die tijdens de fairtrade

week met een campagnebus bedrijven,

universiteiten, winkelcentra en evene-

menten afgaat om campagne te voeren

en zo fairtrade te promoten.

Migranten

De Solidaire Diaspora Stichting

219485, De migratie krijgt een vrouwen-

gezicht, de diasporas mobiliseren zich

voor vrouwenrechten en gendergelijk-

heid

e 34.000,00

250

Zuid-Amerika

Twee landelijke bijeenkomsten waar de

positie van vrouwen in Latijns-Amerika

en de bijdrage van migrantenvrouwen in

Nederland aan de ontwikkeling van hun

landen van herkomst centraal staan.

Stichting Afriek & Educatie

219484, Democratie kun je niet eten

e 18.070,00

250

Afrika, Congo (D.Rep.)

Korte campagne om het denken over

democratisering in fragiele staten onder

de aandacht te brengen van het Neder-

landse publiek. Het project bestaat uit

o.a. een serie artikelen, een tweetal bij-

eenkomsten, een serie vervolgartikelen

en een afsluitend publieksdebat.

Stichting Ariana studiefonds voor

Afghaanse Vrouwen

219475, Help Afghaanse meisjesstuden-

ten 15–25 jaar in Kaboel

e 10.000,00

1.720

Afghanistan

Fototentoonstelling van studenten in

Kaboel over de resultaten en gevolgen

van ondersteuning van het onderwijs

aan middelbare meisjesscholieren en

meisjesstudenten in de leeftijd 15–25

jaar.

Stichting Okyeman Foundation

Nederland

219465, “Thank You Nederland”

e 38.160,00

15.000

Ghana

Via foto’s en film laat de aanvrager resul-

taten van ontwikkelingssamenwerking in

Ghana zien. Het visuele materiaal wordt

tentoongesteld op het Kwakoefestival en

in vijf andere Nederlandse steden.

Stichting Puntned

219518, Conferentie over piraterij in

Somalië

e 24.141,00

150

Somalië

Conferentie over piraterij en ontwikke-

ling, met gasten van onder andere de

ministeries van Buitenlandse Zaken en

Defensie en vertegenwoordigers van de

redersvereniging.

Stichting Sankofa

219502, The African Village

e 19.080,00

400

Afrika

The African Village is een vernieuwende

gelegenheid voor debat en meningsvor-

ming over Afrika, die plaatsvindt tijdens

het The Hague African Festival van 2010.

YaqinArt Production

219495, Afghanistan tafel

e 36.600,00

2.000

Afghanistan

Twaalf debatten over de stand van zaken

van de resultaten van ontwikkelingssa-

menwerking in Afghanistan verspreid

over het land bij tien verschillende

(hogere) onderwijsinstellingen.

Nieuwe Media

Globalogical Foundation

219660, Digitale Millenniumdoelen

Schoolkrant

e 73.410,00

10.000

Wereld

De ontwikkeling en verspreiding van een

digitale schoolkrant over de millennium-

doelen.

Play it Forward BV

219697, Online campagne ‘Scoor jouw

Millenniumgoal’

e 39.136,00

25.000

Wereld, Zuid-Afrika

Online voetbalgame gericht op voetbal-

fans rondom het WK in Zuid-Afrika, waar-

bij deelnemers een millenniumdoel kun-

nen scoren.

Stichting Architecture in Development

219694, Aid architectuurkaart

e 52.722,00

20.000

Wereld

Bouw van een interactieve website

waarin de problematiek rondom woning-

bouw in ontwikkelingslanden – vooral

naar aanleiding van noodsituaties – aan

Nederlandse architecten wordt voorge-

legd. De architecten kunnen op hun

beurt input geven en met oplossings-

ideeën komen.

Stichting Euro’s voor Vrede

219647, Ngage Mobile

e 61.500,00

5.000

Wereld, Suriname

GPS-spel op locatie (‘moderne puzzel-

tocht’) over ontwikkelingsproblematiek.

Het spel wordt onder andere verspreid

onder festivalpubliek en scouting.

Stichting Habitat for Humanity

219671, Bouwmee.nl

e 90.304,00

30.000

Wereld

Nieuwe versie van de website

www.bouwmee.nl. Hiermee kunnen

deelnemers een huis bij elkaar ‘sparen’

door delen van virtuele huizen te kopen.

Stichting Save Cheruto

219646, GET IT DONE – tweede fase

e 97.004,00

30.000

Wereld

Online platform voor kleinschalige ont-

wikkelingsprojecten, waarbij informatie

over elk project via een widget te

downloaden is door een gebruiker van,

en te delen is met connecties in social

networks zoals Hyves. Met de widget is

ook contact met de ‘eindgebruiker’ van

de ontwikkelingssamenwerking mogelijk.

Stichting Wonder

219692, DeWereldRedden.nl (DWR)

e 15.000,00

3.000
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Wereld

Productie van videohandleidingen en

verspreiding hiervan via internet. De

videohandleidingen maken praktische

handelingsperspectieven voor interna-

tionale samenwerking en duurzame ont-

wikkeling inzichtelijk.

Resultaten Ontwikkelings -
samenwerking PRO regulier

Anema K.

219582, Reportagereis Ethiopië en Israël

e 6.104,00

36.300

Ethiopië

Reportagereis door Ethiopië en Israël

waarin onder andere klimaatverandering

en de positie van minderheden centraal

staan. Publicaties in onder andere Plus

Magazine en Jeugdjournaal Magazine.

Blankesteijn M.J.

219126, Dictatoria: de Grote Dictatortour

e 9.340,00

138.595

Egypte, Syrië, Jordanië, Jemen, Oman,

Iran, Turkmenistan, Tadzjikistan, Kirgizië,

Kazachstan

Een reportagereis resulterend in een

reeks artikelen in De Pers en Volkskrant

Banen en een boek over leven in dictato-

riale regimes.

Brighter World/ Dif Books BV

219239, Millenniumdoelen Muurkrant

e 60.000,00

5.900.000

Wereld

Aanvrager wil op buitenreclameplaatsen,

abri’s, stationsspreads, billboards en in

wachtruimtes van grote publieke instel-

lingen door middel van kleurrijke muur-

kranten aandacht vragen voor positieve

berichten over internationale samenwer-

king.

Brooklyn Producties

219053, Alle Kinderen Zingen en De Mil-

lenniumdoelen

e 23.650,00

10.000

Afghanistan, Cambodja, China, Ghana,

Marokko, Mexico, Brazilië, Argentinië

Een serie live meezingvoorstellingen met

de millenniumdoelen in de hoofdrol voor

leerlingen op basisscholen in alle Neder-

landse provincies.

Commission for Filipino Migrant

Workers

219526, Migrantenperspectief over

gelijkwaardige partnerschap voor Migra-

tie en Ontwikkeling

e 21.508,00

400

Nigeria, Ghana, Colombia, Bolivia, Peru,

Ecuador, Argentinië, Filippijnen,

Marokko

Een driedaagse conferentie met diverse

lezingen en workshops over het huidige

ontwikkelingsmodel en de formulering

van een alternatief en duurzaam ontwik-

kelingsmodel vanuit het perspectief van

migranten.

Corduwener J.

219055, ‘Beforexile’ (Een vluchteling

is – ook – een mens)

e 10.000,00

525.000

Rwanda, Burundi, Congo (D.Rep.)

Realisatie van de buitenexpositie van de

fototentoonstelling ‘Beforexile’ met als

thema het verhaal achter de vluchteling.

In de portretten (foto’s en interviews)

gaat het niet om het vluchtverhaal, maar

staan de levens van de vluchtelingen

centraal vóór ze verdreven werden van

de plek waar ze hun bestaan en hun

leven hadden.

Fatusch Productions

219638, ‘1325 Heroes’ in woord en beeld

e 31.369,00

400

Liberia

Verdiepingstraject in Nederland met film

en debat rondom de documentaire ‘1325

Heroes’ over waardevolle lokale initiatie-

ven ten behoeve van empowerment van

vrouwen in Liberia en hoe zij actief

betrokken kunnen worden bij vraagstuk-

ken over vrede, opbouw en veiligheid.

FIATLUX

219446, Cinemaztlán Mexicaanse Film

Festival, derde editie

e 15.364,00

2.440

Mexico

De derde editie van het tweejaarlijkse

Mexicaanse filmfestival Cinemaztlán met

een divers aanbod van verschillende

visuele kunstdisciplines zoals heden-

daagse en klassieke films, videokunst,

debatten met Mexicaanse gasten en bij-

eenkomsten voor filmprofessionals.

Geert van Kesteren Photojournalism

VOF

219620, ‘After The Ceasefires’

e 10.000,00

240.000

Palestinian Territory

‘After The Ceasefires’ is een innovatief

(foto)project waarin investigative-jour-

nalism een prominente rol speelt. In het

project ‘After The Ceasefires’ wordt op

zoek gegaan naar het menselijke per-

spectief in het conflict tussen Israel en

de Palestijnse gebieden. Het project

omvat zes foto’s/verhalen te publiceren

in NRC Handelsblad/nrc.next en NRC

weekblad.

Global Initiative on Psychiatry

219166, Mental Health Battle

e 76.000,00

80.500

Afrika, Azië, Afghanistan, Rwanda,

Burundi, Congo (D.Rep.), Tanzania, Kenia,

Oeganda, Oekraïne, Kazachstan, Molda-

vië, Armenië, Turkmenistan, Kirgizië,

Azerbeidzjan, Georgië, Wit-Rusland,

Tadzjikistan

Voorlichtingscampagne met onder

andere workshops, fototentoonstellin-

gen en publicaties in vakbladen rondom

psychische zorg in ontwikkelingslanden.

In het project staat de ‘Mental Health

Battle’ centraal: een wedstrijd onder

psychologie-, psychiatrie- en genees-

kundestudenten en GGZ-medewerkers

waarin zij aan de hand van case-studies

oplossingen aandragen voor dilemma’s

in de psychische zorg in ontwikkelings-

landen.

Global Village Media

219165, De Nieuwe Aanpak van Ontwik-

kelingssamenwerking

e 36.660,00

750

Afrika

Drie debatten over de nieuwe aanpak

van ontwikkelingssamenwerking.

Global Village Media

219405, De Wereldpagina

e 43.800,00

186.600

Sierra Leone, Afrika
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Vier maal een 1/1 full colour inhoudelijke

pagina in het dagblad Metro over de the-

ma’s van minister Koenders: veiligheid

en ontwikkeling, groei en verdeling,

vrouwen- en meisjesrechten en duur-

zaamheid.

HijisGijs BV

219229, Breekbaar Nieuws

e 20.000,00

2.500

Afghanistan

Een voorstelling over het leven van men-

sen in Afghanistan. Met beelden, verha-

len en muziek brengt de voorstelling hun

leven dichterbij.

Iran Comité

219710, Bewustwordingscampagne Iran

2010

e 34.000,00

3.300

Iran

Een campagne bestaande uit een

opblaasbaar doolhof op drie grootscha-

lige evenementen en een

lezingen/debattenreeks die de mensen-

rechtensituatie in Iran onder de aan-

dacht brengt.

Kairos Tools

219281, Treemagotchi2.0

e 77.104,00

40.000

Wereld

Verdere ontwikkeling van ‘Treemagotchi’,

een interactieve applicatie die leden

hiervan stimuleert om mee te doen aan

acties en petities om zo bij te dragen aan

een duurzamere wereld.

K. Kakebeeke

219002, Vluchteling op Uitnodiging

e 9.603,00

16.100

Syrië, Irak, Burundi, DR Congo, Kenia

Een fotoproject waarin een onbekend

aspect van het Nederlandse vreemdelin-

genbeleid, te weten deelname van

Nederland aan het hervestigingspro-

gramma van de UNHCR waarbij jaarlijks

500 vluchtelingen op uitnodiging ons

land binnenkomen, wordt belicht.

Kleine Beer Films

219136, Nacommittering 217121

e 49.000,00

300.000

Wereld

Naar aanleiding van een uitspraak van

de rechter na een bezwaar- en beroep-

procedure besluit NCDO de totale in

2007 aangevraagde subsidie toe te ken-

nen. Het project is een documentaire, uit

te zenden via de IKON en festivals, over

de oorsprong van ons eten en de produ-

centen ervan.

Lokaal Mondiaal

219081, Awearness Fair Fashion Event

(AFFE)

e 67.500,00

45.000

Nederland, Wereld

AFFE is een bewustwordingsproject dat

gehouden wordt tijdens een prestigieus

mode-evenement: de modebiënnale in

Arnhem. Het project bestaat uit een

modeshow met debat, een guerillastore

met als thema recycling en een informa-

tieve bijeenkomst voor de kleding-

branche.

Lokaal Mondiaal

219711, Beyond (y)our World 2010

e 98.302,00

100.000

Wereld

Subsidie voor Beyond (y)our world, met

als belangrijkste resultaat vier te ver-

schijnen tijdschriften die door studenten

journalistiek worden geschreven. Daar-

naast wordt rond elke verschijning een

debat georganiseerd, gaan de studenten

op reis, en worden ze verplicht om extra

content te schrijven en te publiceren.

Nederlands Debat Instituut

219164, TTO Debattoernooi

e 20.000,00

1.000

Wereld

Het TTO Debattoernooi is een landelijk

debattoernooi dat zich richt op leerlin-

gen uit de bovenbouw van het VWO die

internationaal of tweetalig onderwijs

volgen. Dit jaar staat het thema ‘vrijheid’

centraal en de subthema’s ‘millennium-

doelen’, ‘effectiviteit van ontwikkelings-

samenwerking’, ‘duurzaamheid’ en

‘vrouwenrechten’. De finale vindt plaats

op 3 oktober 2009 op de Roosevelt Aca-

demy in Middelburg.

Partos

219287, Wikipedia IS

e 5.000,00

20.000

Wereld

Bijdrage aan herschrijving tekst over het

thema Internationale Samenwerking op

Wikipedia.

Persmuseum

219077, Expositie ‘Why Mister,

Why?/Baghdad Calling’ van fotograaf

Geert van Kesteren

e 10.000,00

6.000

Irak, Turkije, Syrië, Jordanië

Een tentoonstelling met foto’s over de

oorlog en het dagelijks leven in Irak. Het

is werk van bekroond fotograaf Geert

van Kesteren en van Irakezen zelf.

ProGay

219640, African Pride

e 59.945,00

68.300

Afrika

African Pride gaat over de positie van

homoseksuelen in Afrika en bestaat uit

een thema-feest, een expositie, een

debat, brede informatieverschaffing over

het onderwerp en een thema-boot tij-

dens de botenparade van de Amsterdam

Gay Pride.

Schoon E. A.

219128, De successen en obstakels van

IS in Zuidelijk Afrika, een jaar voor de

WK, in journalistiek perspectief

e 2.950,00

108.500

Zuid-Afrika, Mozambique, Zimbabwe

Publicaties in de geschreven pers en op

internet over sport en internationale

samenwerking in Zuid-Afrika.

Stichting Africa Legal Aid

219431, Gender Justice Festival: Comme-

morating International Day for the Elimi-

nation of Violence against Women

e 50.000,00

600

Afrika

Een tweedaags festival met lezingen,

paneldiscussies en vertoningen van

videobeelden om mensen bewust te

maken van geweld tegen vrouwen in

Afrika.
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Stichting Dance4life Nederland

219411, class4life

e 40.000,00

3.000

Azië, Afrika

In 2009 introduceert de stichting

Dance4life Nederland het pilot project

‘class4life’. Class4life is een klassikaal,

interactief project gericht op middelbare

scholen (13–19 jaar) en geeft jongeren

de kans om op een positieve manier zélf

in actie te komen en een betekenisvolle

bijdrage te leveren aan het terugdringen

van de verspreiding van hiv en aids.

Stichting Enviu Nederland

219529, Open Source House

e 40.000,00

2.049

Ghana

Een internationale ontwerpwedstrijd om

wereldwijd kennis en creativiteit op het

gebied van architectuur en duurzaam-

heid toegankelijk te maken.

Stichting Euro’s voor Vrede

219075, Regel de wereldvrede

e 35.250,00

2.020

Wereld, Azië, Zuid-Amerika, Afrika

Vredessimulaties voor leerlingen van het

voortgezet onderwijs in twaalf provincies.

Stichting Euro’s voor Vrede

219556, Peace Inc.

e 60.000,00

40.000

Soedan

Online spel waarbij deelnemers het

nieuws over Soedan goed en intensief

moeten volgen om credits te kunnen ver-

dienen. Daaraan voorafgaand vindt een

virale wervingscampagne plaats die

mensen informeert over het conflict en

hen prikkelt om zich verder in het con-

flict te verdiepen.

Stichting Film in de Buurt

219029, AFF 2009: Rechten van Vrouwen,

Rechten van Minderheden, Dialoog tus-

sen Culturen, SOUK Film en Mahfouz

Fund

e 40.000,00

21.540

Algerije, Egypte, Irak, Marokko, Maurita-

nië, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische

Emiraten, Tunesië, Jemen, Jordanië, Soe-

dan, Somalië, Syrië, Djibouti, Westelijke

Sahara, Qatar, Palestinian Territory, Koe-

weit, Oman, Libië, Libanon, Bahrein

Een filmfestival met de beste en meest

recente films uit de Arabische wereld

bestaande uit themaprogramma’s (zoals

Rechten van Vrouwen) waarin de films

worden vertoond en lezingen en debat-

ten worden georganiseerd die actuele

maatschappelijke ontwikkelingen en

problemen aan de kaak stellen.

Stichting Het Arabisch Forum in

Nederland (ArFoNe)

219447, Boten van Hoop: Illegale immi-

gratie als complex fenomeen voor de

Euro-Arabische relaties

e 80.000,00

3.400

Tunesië, Algerije, Marokko, Mauritanië,

Egypte, Libië

Een internationale conferentie, filmweek,

concert en beeldende kunsttentoonstel-

ling over illegale immigratie.

Stichting Huis van Erasmus

219079, Seeds of Change Festival 2009

e 15.000,00

2.000

Wereld

Het Seeds of Change festival 2009 wil

Nederlandse burgers op 27 september

2009 tijdens de Internationale Vredes-

week in Rotterdam bekend maken met

de principes van het Earth Charter. Het

festival bestaat o.a. uit de volgende

onderdelen: wereldmuziek en optredens

van hiphoppers/rappers, een debat/dia-

loog, een interactief theaterstuk, een

presentatie door COS-cursisten, een

filmprogramma, een straattafeldiner, een

kinderprogramma, een informatiemarkt

en diverse exposities.

Stichting Latin American Film Festival

219030, Latin American Film Festival

2009–Jubileumeditie

e 15.000,00

9.000

Zuid-Amerika

Het Latin American Festival (LAFF) viert

in 2009 zijn eerste jubileum. Het pro-

gramma omvat de volgende onderdelen:

filmprogramma, masterclasses, talk-

shows, een film extra programma, een

scholenprogramma, openlucht voorstel-

lingen en een festival-on-tour gedeelte.

Stichting LUX

219586, De Grote Ontwikkelingsquiz

2009 (lustrumversie)

e 23.000,00

225

Wereld

De grote ontwikkelingsquiz is een multi-

mediaal event waarbij twaalf experts op

het gebied van ontwikkelingssamenwer-

king het tegen twaalf gewone burgers

opnemen in een quiz over globalisering,

duurzaamheid en ontwikkelingssamen-

werking. Metro publiceert als voorronde

een discussiebijdrage.

Stichting MADE-BY Label*

219269, ‘Van vuile was naar schoon

geweten’

e 29.800,00

1.010.000

India, China, Peru, Benin, Oeganda, Zam-

bia, Senegal, Tanzania, Tunesië, Nepal,

Bangladesh

Een publieksevent dat bestaat uit het

ophangen van een enorme waslijn op

het Centraal Station van Amsterdam

waaraan reizigers actief deel kunnen

nemen door een ‘fout’ kledingstuk op te

hangen en een ‘goed’ T-shirt er voor

terug te krijgen.

Stichting Malaria No More! Netherlands

219267, Prikactie ‘Tegen een prikkie’

e 32.703,00

9.500.000

Afrika

Een campagne gericht op het aanzetten

van mensen in Nederland om ook een

bijdrage te leveren aan een oplossing

voor malaria.

Stichting Mind to Change

219448, Ontwapen Campagne

e 29.615,00

1.000

Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Sierra Leone

Een campagne gericht op het geven van

voorlichting over kindsoldaten in het

algemeen en noodzaak voor hulp ten

behoeve van hun lange termijn reïnte-

gratie in naoorlogse samenlevingen in

het bijzonder.

Stichting Mo’ Move

219328, De schat van Koffi

e 46.500,00

1.000

Togo, Afrika
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Een poppenvoorstelling voor groep 6–8

van het primair onderwijs met een daar-

bij behorend lespakket over het recht

van ieder mens om naar school te gaan

(millenniumdoel 2).

Stichting Music in Me

219395, Muziek als instrument voor ont-

wikkeling in het Midden-Oosten

e 40.416,00

3.000

Syrië, Libanon, Jordanië, Irak, Egypte,

Palestinian Territory

Een bewustwordingsproject waarin

onder een brede groep van amateur-

musici en muziekliefhebbers in Neder-

land aandacht wordt gevraagd voor de

situatie in het Midden-Oosten en de leef-

omstandigheden van veel kinderen en

jongeren in de hele regio.

Stichting OIKOS

219288, EEN: Armoede de wereld uit

e 100.000,00

150.000

Wereld

EEN campagne 2009.

Stichting OUT Media

219641, Ontwikkelingssamenwerking en

homoseksualiteit

e 22.445,00

31.500

Wereld

‘Ontwikkelingssamenwerking en homo-

seksualiteit’, een themanummer van het

tijdschrift Gay & Night over de rol die

homoseksualiteit speelt bij het Neder-

landse ontwikkelingssamenwerkingsbe-

leid. Het project omvat onder andere een

interview met minister Koenders over

het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

in relatie tot homoseksualiteit, een

matrix over de positie van homoseksue-

len in diverse ontwikkelingslanden,

nieuwsflitsen, en portretten van homo-

seksuelen in ontwikkelingslanden.

Stichting Ramadan Festival

219257, Het Ramadan Festival Karavaan

en thema-iftars

e 71.260,00

5.000

Turkije, Marokko, Somalië, Irak, Afghani-

stan, Wereld

Onderdelen van het landelijke Ramadan

Festival die over internationale samen-

werking gaan; het Ramadan Festival dat

door heel Nederland met een bus, een

festivaltent en een mobiele keuken trekt

en vastenmaaltijden (culturele avonden

met debatten en lezingen).

Stichting Rank a Brand

219078, Lancerings- en publiciteitscam-

pagne Rank a Brand

e 50.000,00

990.000

Azië, Zuid-Amerika, Afrika, Europa

Een bewustwordingscampagne om dui-

delijk te maken dat iedereen kan bijdra-

gen aan een meer rechtvaardige en duur-

zame wereld door te kiezen voor groene

merken. Het is een geïntegreerde cam-

pagne waarbij internetcampagnes en

straatcampagnes elkaar versterken.

Stichting SeeS

219315, REplace

e 10.000,00

3.500

Mali, Afrika

Locatietheatervoorstelling in theater De

Balie waarin de bezoeker d.m.v. onder

andere foto’s, geluiden en videobeelden

geconfronteerd wordt met ervaringen

van (Afrikaanse) migranten op weg naar

een nieuw leven in Europa.

Stichting Theaterie ’t Open Doekje

219428, Handel & Wandel

e 25.420,00

1.350

Afrika, Panama, Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belize

Een educatieve theatervoorstelling

waarin leerlingen van het voortgezet

onderwijs door middel van samenspel

met, en coaching door zeven professio-

nele acteurs worden betrokken bij de

wereld van eerlijke en oneerlijke handel

in ontwikkelingslanden.

Stichting Timu Kota

219115, Millennium Meiden

e 18.200,00

19.200

Wereld

Een theatrale en multimediale campagne

over de millenniumdoelen op diverse

soorten festivals.

Stichting Timu Kota

219576, Millennium Mannen

e 24.840,00

4.000

Wereld

Een bewustwordingsactiviteit in de vorm

van een mobiele bruine kroeg bestemd

voor op festivals en andere publieke eve-

nementen, specifiek gericht op mannen

tussen de 20 en 40 jaar, waarbij voorlich-

ting wordt gegeven over de millennium-

doelen aan de hand van bijvoorbeeld

fairtrade bier, World-darts en doelenpo-

ker.

Stichting Todos

219595, Favela Moneymaker. Inspiratie

uit de sloppenwijk voor toekomstige

jonge ondernemers

e 50.000,00

1.000

Brazilië

Lesprogramma voor MBO-leerlingen over

sloppenwijkproblematiek, ondernemer-

schap en de rol van sport bij armoedebe-

strijding.

Stichting Todos

219712, De Tweede Ronde

e 50.000,00

2.100

Brazilië, Guatemala

Een onderwijsproject voor leerlingen van

groep 6, 7 en 8 van de basisschool over

de betekenis van afval voor sloppenkin-

deren.

Stichting Topatletiek versterkt

Breedtesport

219032, WR festival

e 20.000,00

21.300

Kenia, Ethiopië

Het Wereldrecord festival is een combi-

natie van sport en cultuur. Het project

bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

sportfestival; wereldrecordaanval 10.000

meter atletiek vrouwen; Afrikafestival

(educatie en vermaak op één plein); het

leven achter de sporter, tentoonstelling

over Kenia en Ethiopië.

Stichting Youth for Christ Nederland

219348, LOVE Unlimited

e 40.000,00

6.720

Kenia

Een multimediale theatervoorstelling

voor middelbare scholen over de aids-

problematiek in derdewereldlanden (in

het bijzonder in Kenia) en de rol die life

skills hierin spelen.
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Studentenvereniging voor

Internationale Betrekkingen Utrecht

219340, ‘A Struggle For Peace’: een con-

gres over mensenrechten, globalisering

en ontwikkeling

e 45.000,00

1.000

China, India, Myanmar, Congo (D.Rep.),

Mexico, Amerika

Een congres over mensenrechten, geor-

ganiseerd op 6 februari 2010. De dag

omvat de volgende onderdelen: lezingen,

paneldebatten, publieksdiscussies,

interactieve workshops, masterclasses,

casestudies, documentaires en een cul-

tureel programma.

Vereniging CLAT Nederland

218977, Duurzame ontwikkeling of vrij-

handel?: Associatieakkoord Midden-

Amerika en Europa in perspectief

e 15.755,00

200

Europa, El Salvador, Honduras, Guate-

mala, Nicaragua

In navolging van een succesvolle debat

over de Europese partnerschapsakkoor-

den, organiseert CLAT-Nederland nu

twee debatten aan de vooravond van de

Europese verkiezingen.

NCDO Netwerk Programma
NCDO Netwerk Programma is een pro-

gramma dat voor een aaneengesloten

periode van drie jaar jaarlijks financie-

ring biedt tot maximaal e 200.000 aan

organisaties die om uiteenlopende rede-

nen een aanmerkelijk beleidmatig en/of

strategisch belang voor NCDO vertegen-

woordigen.

De Globaliseringslezing

217779, Netwerkprogramma 2009

e 50.000,00

60.000

Wereld

Lezingencyclus over globalisering. De

Globaliseringslezing is een samenwer-

kingsverband tussen VPRO (Tegenlicht),

de Volkskrant, Lemniscaat en Felix Meri-

tis.

Dick Scherpenzeel Stichting

217776, Netwerkprogramma 2009

e 89.100,00

750

Wereld

Activiteiten 2009. Onder andere de Dick

Scherpenzeel Prijzen, Vergeten Verhalen,

een onderwijsprogramma voor studen-

ten journalistiek, (debat)bijeenkomsten.

Alle activiteiten zijn gericht op berichtge-

ving in de pers over ontwikkelingslanden

Eduardo Frei Stichting (EFS)

217807, Netwerkprogramma 2009

e 119.170,00

1.750

Wereld

Expertmeetings en draagvlakactiviteiten

over dilemma’s in ontwikkelingssamen-

werking. Gedurende drie jaar worden

zeven thema’s belicht. In 2010 vindt een

afsluitend congres plaats. Activiteiten in

2009: expertmeetings en draagvlakacti-

viteiten rondom de thema’s ‘OS en Glo-

balisering’, ‘OS en opkomst nieuwe

donoren’ en ‘OS, landbouw en grond-

stoftekorten’.

Evert Vermeer Stichting

217790, Netwerkprogramma 2009

e 178.425,00

3.750

Wereld, Afrika

Activiteiten 2009. Subsidie betreft de

Afrikadag en een symposium voor stu-

denten.

Landelijke Vereniging van

Wereldwinkels

217813, Netwerkprogramma 2009

e 199.750,00

1.750

Wereld

Activiteiten 2009. Door de Wereldwin-

kels kunnen consumenten in Nederland

kennis maken met fairtrade. De LVWW

organiseert in 2009 netwerkbijeenkom-

sten voor achterban, inhoudelijke cur-

sussen voor het personeel in de Wereld-

winkels, heeft een netwerkfunctie, doet

onderzoek en verzorgt communicatie

rondom fairtrade.

Nationaal Comité 4 en 5 mei

218698, Netwerkprogramma 2009

e 40.000,00

750.000

Wereld

Activiteiten 2009. tijdens de 5 mei festi-

vals worden op 13 locaties in Neder-

land – naast het reguliere festival

aanbod – een ‘Plein van de Vrijheid’

opgezet. Het thema voor 2009 is ‘Vrij-

heid en identiteit’.

Nationale Jeugdraad

217833, Netwerkprogramma 2009

e 60.000,00

3.750

Wereld

Activiteiten 2009. Verkiezing en werk-

zaamheden van zeven tot acht verschil-

lende jongerenvertegenwoordigers op

het gebied van internationale samenwer-

king, VN en Europa. De jongerenverte-

genwoordigers (JV) krijgen per jaar van

tenminste 1400 jongeren input en infor-

meren tenminste 3000 jongeren over

hun werkzaamheden (via bijeenkom-

sten). Daarnaast is een nieuw element in

2009 de JV Guerilla-actie. In creatieve en

van onderuit (grassrootlevel) georgani-

seerd dagevenementen gaan de JV’s

door heel Nederland op zoek naar plek-

ken waar jongeren zijn, die weinig of

geen kennis en daarmee interesse heb-

ben in internationale onderwerpen,.

Nederlandse Vereniging voor de

Verenigde Naties (NVVN)

217783, Netwerkprogramma 2009

e 30.000,00

350

Wereld

Activiteiten 2009. Onder andere briefing

AVVN, coördineren netwerk Young Pro-

fessionals, lezingen, cursussen. Alle

activiteiten van NVVN hebben betrekking

op de rol van de Verenigde Naties in

(armoedebestrijding in) de wereld.

Nieuw in 2009 is de oprichting van het

Experienced Professionals Netwerk

(EPIC).

SID Nederland*

217771, Netwerkprogramma 2009

e 200.000,00

3.750

Wereld

Activiteiten 2009. Lezingencyclus ‘Eco-

nomic Growth and the Common Good:

Towards a New Vision on Markets and

Finance in the Age of Globalisation’ bij

universiteiten door heel Nederland,

expertmeetings/seminars en een afslui-

tende senaatsconferentie waarin de con-

clusies en aanbevelingen uit de verschil-

lende lezingen worden voorgelegd aan

een breed, politiek georiënteerd gezel-

schap.
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In deze bijlage zijn alle

subsidies van het netwerk-

programma opgenomen uit

het budget voor 2009.

* Een bestuurslid van

NCDO is betrokken bij SID

Nederland. Daarom heb-

ben twee andere bestuurs-

leden toegekeken bij de

toekenning van deze sub-

sidie, die uitsluitend op

basis van inhoudelijke

argumenten en de heer-

sende subsidievoorwaar-

den is beoordeeld.



Stichting FairFood

217810, Netwerkprogramma 2009

e 175.000,00

3.900.000

Wereld

Activiteiten 2009. Mediastunt, website,

petities en activering van consumenten.

Met deze activiteiten wil Fairfood Neder-

landers bewust maken van de relatie

tussen ons consumentengedrag en

armoede in de wereld. Besluitvorming na

bezwaar- en beroepsprocedure.

Stichting Marokko Fonds

217804, Netwerkprogramma 2009

e 124.652,00

3.750

Marokko

Activiteiten 2009. Educatief programma

voor jongeren, online community project,

benefietgala en capaciteitsversterkende

activiteiten voor het fonds. Bij alle activi-

teiten staat de rol van Marokkaanse

Nederlanders bij armoedebestrijding in

Marokko centraal.

Stichting OIKOS

217801, Netwerkprogramma 2009

e 125.000,00

3.020

Wereld

Activiteiten 2009. OikosXplore Meerja-

renprogramma. Het betreft vier projecten

te weten: Jongeren en Internationale

samenwerking, Jongeren en Zingeving,

Senioren en Internationale Samenwer-

king en Innovatie en Kwaliteit. Binnen

deze projecten staan maatschappelijke

vraagstukken centraal, van lokaal tot

internationaal, van schulden van ontwik-

kelingslanden tot samenleven met men-

sen uit andere culturen. Workshops,

symposium, spellen en simulaties over

internationale samenwerking maken

deel uit van het programma.

Stichting Wilde Ganzen

217787, Netwerkprogramma 2009

e 142.500,00

400

Wereld

Activiteiten 2009. Cursussen in verschil-

lende delen van Nederland voor particu-

liere initiatieven. Het betreft een basis-

cursus ontwikkelingssamenwerking en

cursussen over de volgende onderwer-

pen: ‘particulier initiatief projecten in

bredere context’, ‘intercultureel partner-

schap’, ‘duurzaamheid’ en ‘projectma-

nagement’

Stichting Suriprofs*

Projectnummer en titel: 217830, Net-

werkprogramma 2009

e 151.000,00

15.000

Suriname

Activiteiten 2009. Een benefietwedstrijd

in het Olympisch Stadion voor ontwikke-

lingsprojecten in Suriname.

Lagere Overheden &
Internationale Samenwerking

VNG International

216616, Tender LO&IS 2009

e 300.000,00

10.000

Nederland

Een vierjarige campagne gericht op de

vergroting van het draagvlak voor inter-

nationale samenwerking in decentrale

overheden en op de lokale betrokken-

heid bij het behalen van de millennium-

doelen. Met een landelijke campagne

‘Millenniumgemeente’ en activiteiten

gericht op gemeenten, provincies en

waterschappen worden decentrale

bestuurslagen geïnformeerd over de

 millenniumdoelen, gestimuleerd om zelf

actief aan (bewustwording over) de mil-

lenniumdoelen bij te dragen, en onder-

steund bij beleidsvorming rond interna-

tionale samenwerking. Tevens reikt VNG

handelingsperspectieven aan ten

behoeve van bewustwording en beleids-

invulling.
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* Stichting Suriprofs heeft

vanuit het budget voor

het Netwerkprogramma

2009 een contract

gekregen zoals KPA 1e

etage.

In deze bijlage zijn alle

subsidies van het pro-

gramma LO&IS opgeno-

men uit het budget voor

2009.



NCDO verzamelt bereikcijfers van haar

projecten en subsidieprogramma’s. Hier-

onder wordt toegelicht hoe die tot stand

komen, uitgesplitst naar eigen projecten

en de subsidieprogramma’s KPA en POB.

Eigen projecten
NCDO meet en rapporteert bereikcijfers

van al haar activiteiten. Daarmee wordt

bedoeld: een optelling van het aantal

bereikmomenten dat wordt gerealiseerd

als gevolg van NCDO-activiteiten. NCDO

hanteert hiervoor de volgende standaard,

zoals aangegeven in de tabel hieronder.

Onderstaande standaard meetmethode

zorgt voor eenduidigheid in de bereikcij-

fers. We rapporteren zo voor ieder pro-

ject op dezelfde manier.

Ondanks een eenduidige registratieme-

thode blijft er een aantal moeilijkheden

rond bereikcijfers bestaan. Bereikcijfers

kunnen bijvoorbeeld niet gezien worden

als het aantal mensen dat wordt bereikt.

Voorbeeld: NCDO organiseert een evene-

ment. Naast het aantal mensen dat bij

het evenement aanwezig is, wordt ook

gekeken naar bereik via de media. Als

het evenement in een krant en/of tijd-

schrift heeft gestaan, wordt een percen-

tage van de oplagecijfers genomen als

bereikcijfer. Als het evenement in meer-

dere kranten en/of tijdschriften heeft

gestaan, worden de cijfers bij elkaar

opgeteld. Het is goed mogelijk dat het

bij de verschillende publicaties om

(deels) dezelfde mensen gaat. Hetzelfde

principe geldt voor de bereikcijfers van

televisieprogramma’s, radiopro-

gramma’s en websites. Daarmee kan het

aantal bereikte mensen lager zijn dan

het bereikcijfer dat bestaat uit deelcij-

fers van evenementbezoek en verschil-

lende berichten in media.

Daarnaast is het niet mogelijk om op

basis van bereikcijfers iets te zeggen

over de kwaliteit van contactmomenten.

Hebben de bereikcijfers van een docu-

mentaire van 45 minuten dezelfde

waarde als de bereikcijfers van een

entertainmentprogramma waar het met

name gaat om de bekende Nederlander

en waarbij het item slechts twee minu-

ten duurt?

Subsidieprogramma KPA
KPA rapporteert in dit jaarverslag het

bereikcijfer dat door subsidieaanvragers

in hun aanvraag is gemeld. Een groot

deel van de draagvlakactiviteiten waar-

voor in 2009 subsidies zijn toegekend, is

nog niet uitgevoerd.

Tijdens en na afloop van de uitvoering

van het project, rapporteren subsidie-

ontvangers over het gerealiseerde

mediabereik. KPA bewaart deze gege-

vens, maar die zijn niet opgenomen in

dit jaarverslag.

Subsidieprogramma POB
POB registreert en rapporteert in dit

jaarverslag het direct bereik van activi-

teiten waarvoor subsidies zijn verstrekt.

Met direct bereik bedoelt POB: het aan-

tal mensen dat daadwerkelijk aanwezig

is bij, of kijkt naar activiteit(en) van het

project. Het gaat hier dus niet om – door

aanvrager verwachte – spin-off en aan-

dacht in de media voor het project. De

reden dat POB de eventuele spin-off niet

meerekent als bereik is drieledig, waar-

over hieronder meer.

Om het een en ander te verhelderen

gebruiken we graag een voorbeeld: een

aanvrager wil een debat in het debatcen-

trum Tumult organiseren over de gevol-

gen van de kredietcrisis voor ontwikke-

lingslanden. De aanvrager meldt dat er

aandacht zal zijn in kranten en op Radio

1 voor het debat. Hij rekent in zijn aan-

vraag de oplage van een krant en luister-

cijfers mee in het verwachte bereik van

het project. NCDO rekent die cijfers niet

mee. NCDO kijkt dus alleen naar hoeveel

mensen naar verwachting in de zaal van

Tumult zitten.

Bijlage 5: 

Bereikcijfers

85

Bijlage 5: Bereikcijfers

Wat Bereikcijfers Aantal producten

Evenementen, seminars,

debatten etc.

Aantal bezoekers Aantal evenementen, semi-

nars, debatten etc.

Kranten, tijdschriften etc. Oplagecijfers x 10% Aantal artikelen

Tv, radio Kijk- en luistercijfers x 100% Aantal programma's

Bron

Eigen registratie

Knipseldienst; Nijgh media-

gids

www.kijkonderzoek.nl;

www.luisteronderzoek.nl 

Internet: eigen websites Aantal unieke bezoekers van

eigen NCDO websites per jaar

Aantal websites Webstatistieken, op te vragen

bij webredacteur NCDO



De reden voor het registreren van direct

bereik binnen POB is drieledig:

Het is onzeker of de spin-off daadwerke-

lijk plaatsvindt. Wie weet vindt de pers

de activiteit helemaal niet zo interessant,

of zijn er andere zaken die voor de pers

prioriteit hebben.

De kosten – dus de financiering van

NCDO – moeten direct verbonden zijn

aan uit te voeren activiteiten, en daar-

mee de resultaten van het project. Als

NCDO het debat financiert, dan betaalt

zij de kosten voor zaalhuur, uitnodigin-

gen, sprekers en dergelijke. Niet de per-

soneelskosten voor de journalist of tech-

niekkosten van Radio 1.

De inhoud van spin-off (of indirect bereik)

is onvoldoende zeker. Zelfs als radio 1

aandacht geeft aan het debat, waar gaat

het dan over? Het kan ook zijn dat een

panellid van het debat wordt geïnter-

viewd, maar dat het interview gaat over

de kredietcrisis in Nederland. Ook aan-

dacht in een krant stijgt vaak niet uit

boven melding van een activiteit, en gaat

dus niet altijd over waar de gesub sidi-

eerde activiteit inhoudelijk over gaat.

NCDO wil alleen subsidiëren wat zo goed

als zeker is en waarvan de inhoud stuur-

baar is door de aanvrager. De aanvrager

moet afgerekend kunnen worden op wat

hij of zij zelf heeft kunnen bereiken.

Aandacht in de pers is bij een subsidie-

verzoek voor een reportagereis resulte-

rend in publicatie in Nederlandse media

géén indirect bereik of spin-off. Financie-

ring van een publicatie in een tijdschrift

of dagblad is namelijk de kern van het

project. Publicatie is het (stuurbare)

resultaat. Voor het berekenen van het

bereik van een dergelijk project geldt de

volgende berekening: 10% van de oplage

van het medium waarin gepubliceerd

wordt. Dus: als media-aandacht gega-

randeerd en onlosmakelijk, zeker, onder-

deel is van het project, gaat het hier wél

om direct bereik.
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Het NCDO Jaarverslag 2009 bestaat uit drie delen.

Behalve dit Verantwoordingsdeel zijn verschenen:

deel 1, Reflectie en deel 3, Financieel. 

Deze zijn te vinden op www.ncdo.nl onder

‘Onze publicaties’.
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