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Graag bied ik u deze nieuwe Nieuwsbrief aan. 

We kijken terug op een geslaagd eerste half 

jaar. Na een ongewisse periode, waarin wij 

met onze voornaamste opdrachtgever – de 

stichting ‘Vraag & Aanbod Internationaal’ – 

hebben verkeerd, breekt de zon weer door,  

zo lijkt het. In ieder geval hebben we van ‘V&A 

Internationaal’  enkele opdrachten voor pro-

jecten in Afrika in uitvoering genomen, die ge-

financierd worden door het Steunfonds van de 

opdrachtgever. Er is een nieuw bestuur aange-

treden, dat al het mogelijke wil doen om onze 

landelijke organisatie weer op de kaart te zet-

ten en de aangesloten werkplaatsen van nieu-

we opdrachten te voorzien.  

We kijken terug op een geslaagd eerste half 

jaar met de uitvoering van projecten in  

Noordoost Europa en op onze activiteiten in Suriname en in Afrika. 

In Suriname voert BWW een project uit, dat is gericht op de versterking 

van een drietal organisaties met fiets- en rolstoelwerkplaatsen. Verbete-

ringen zijn nodig op technisch, sociaalpedagogisch en organisatorisch ge-

bied. Het verder weg liggende doel: meer mensen in Suriname veiliger 

gebruik te laten maken van de fiets en waar nodig van een rolstoel. Daar-

bij is de inzet en begeleiding van licht-gehandicapte en laaggeschoolde 

jongeren in de werkplaatsen een belangrijk aspect. De organisaties zijn 

net als BWW ‘sociale ondernemingen’, die kostendekkend willen werken. 

Verder zijn we druk (geweest) met de financiering en/of uitvoering van 

diverse projecten van partners in Zambia, Ghana, Tanzania, Oeganda, 

Marokko. 

Dit jaar zullen ook een aantal omstandigheden veranderen, die van be-

lang zijn voor de plaatsing, begeleiding en financiering van mensen met 

een arbeidshandicap of een bijstandsuitkering. Onze secretaris, Wil van 

Pelt, laat daar zijn licht over schijnen. Wat wordt het nieuwe beleid voor 

internationale samenwerking in de gemeente Culemborg, en welke plaats 

krijgt BWW daarin?  Wat zijn de uitdagingen en gevolgen van de WMO en 

Participatiewet voor kleine zorgaanbieders als BWW?  En hoe sterk zetten 

wij met burgers en regionale bedrijven in op duurzaamheid? 

Dat zijn zo wat dieper gaande vragen, die ons beleid op langer termijn 

zullen beïnvloeden en waar wij ons als bestuur op beraden. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die in dit eerste half jaar van 2015 de 

activiteiten van Betuwe Wereldwijd mede mogelijk heeft gemaakt: de 

medewerkers en vrijwilligers, de fondsen en diaconieën, de samenwer-

kingspartners en de donateurs.  

Een mooie zomer voor u allen. 

Willem de Boer 

voorzitter 

mailto:info@betuwewereldwijd.nl
http://www.betuwewereldwijd.nl
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 De toekomst in (eigen) handen.  

Een van de onderwerpen , die op onze maandelijkse bestuursvergadering 

steeds weer terug komt is onze toekomst.  Kern: hoe blijft onze Stichting 

in deze woelige tijden overeind.  

We weten dat we een ijzersterke formule in handen hebben. De combinatie 

van “internationale samenwerking” met “arbeidsparticipatie” en ook 

“duurzaamheid” is bijzonder en een om te koesteren. Fundamenten, waar 

Stichting Betuwe Wereldwijd al meer dan 28 jaar op bouwt.  

Was ooit de wereld simpel, elk fundament eenduidig en de samenhang lo-

gisch, nu wordt op z’n minst kritisch gekeken naar elk onderdeel  

afzonderlijk.   

Een voorbeeld : wat nu ‘internationale samenwerking’ heet, was vroeger 

nog gewoon ‘ontwikkelingshulp’ en ‘ontwikkelingssamenwerking’ (en zelfs 

in die twee woorden valt de nuance  op). Behalve dat de budgetten sterk 

zijn gekort (1 miljard euro is en blijft veel geld), speelt nu ook het econo-

misch belang van het Nederlandse bedrijfsleven een rol. In de slipstream 

van Liliane Ploumen, onze minister van Ontwikkelingssamenwerking, reizen 

delegaties van het Nederlandse bedrijfsleven  mee bij haar bezoeken aan 

landen in ontwikkeling. “Voor wat, hoort wat” ??  

Grote spelers, denk aan ICCO en Cordaid, zijn door de korting van de bud-

getten gedwongen keuzes te maken. Bijvoorbeeld door zich anders te or-

ganiseren en zich uit landen, soms zelfs continenten, terug te trekken.   

Maar krimpende budgetten leiden niet tot minder vraag, zo is onze erva-

ring. Bij onze projectadministratie zijn in 2014 46  projectaanvragen bin-

nengekomen.  Voor 2015 staat de teller momenteel op 37.  Kortom, de 

vraag blijft, maar het financieren van de projecten wordt een stuk lastiger. 

Op zichzelf is er niks mis mee kritisch te kijken naar deze nieuwe ontwik-

kelingen, maar we willen het kind niet met het badwater weggooien. 

Nog een voorbeeld, maar dan dichter bij huis. Arbeidsparticipatie. Op het 

beleidsterrein van “werk en inkomen” heeft de huidige regering grote wijzi-

gingen doorgevoerd. De inzet : zoveel mogelijk mensen aan het werk. En 

dan betaald.  Werd voorheen “meedoen” beschouwd als een vorm van ar-

beid, nu is dat niet meer voldoende. Wie kan, moet werken. Toelating tot 

sociale werkplaatsen, beschutte werkplekken, wordt beperkt, zo niet on-

mogelijk gemaakt. Kritisch wordt gekeken naar iedereen, van jong tot oud, 

die een uitkering heeft; een uitkering, die in veel gevallen ook wordt beëin-

digd. Er zijn, zo wordt ons voorgehouden, afspraken gemaakt met werkge-

vers over het aannemen van arbeidsgehandicapten. De vrees is dat het bij 

mooie beloftes zal blijven. Ook hier geldt dat we niet a priori tegen deze 

ontwikkelingen zijn, maar wel dat we oog willen hebben en houden voor de 

kansarmen in onze samenleving. Iedereen aan het werk is mooi, maar in 

de praktijk toch buitengewoon lastig. 

Voor “duurzaamheid”, nog zo’n peiler, groeit de belangstelling. We zijn ons 

beter bewust van milieueffecten. We gooien niet meer alles weg wat we 

niet meer nodig hebben. We scheiden de afvalstromen. We hebben een 

grijze, een groene en een blauwe container. Plastic wordt op dinsdag opge-

haald, glas gaat in de glasbak enz. enz.  Kortom, we zijn goed bezig. En 

gelukkig, voor spullen die wij over hebben en waarvan we denken dat ze 

nog goed bruikbaar zijn (de inventaris van ons tuinhuisje, de naaimachine 

die al jaren ongebruikt in een hoekje staat, de fiets die staat te verroesten 

in de schuur) weten we Betuwe Wereldwijd te vinden.  

 

Ontwikkelingen op deze terreinen gaan snel. Er verandert veel in rap tem-

po. Dat vraagt van het bestuur van BWW een goede antenne. Om in te 

kunnen schatten wat ontwikkelingen voor onze organisatie (kunnen) bete-

kenen. Waar de kansen liggen, waar de bedreigingen.  

Al eerder onderkenden wij binnen het bestuur dat er meer nodig is dan al-
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leen vrijwilliger zijn om BWW door deze fase te leiden. Dat je professionals 

nodig hebt.  Dat was het moment waarop we besloten een Algemeen 

Coӧrdinator aan te stellen. Een keuze waar we geen moment spijt van 

hebben. Er is nieuw elan binnen de club, externe contacten zijn verste-

vigd, samenwerkingsverbanden ontstaan, de screening van projecten is 

scherper geworden, capaciteiten van medewerkers wordt beter benut en 

daarmee neemt de productiecapaciteit toe. De vele losse eindjes vormen 

langzaam een stevig touw. Er is binnen de Stichting een toenemend ver-

trouwen dat we greep krijgen op onze toekomst, beter kunnen sturen.  

  

De redenering van het bestuur is feitelijk simpel : er is een toenemende 

vraag naar projecten; om daar aan te kunnen voldoen moet de productie 

omhoog. Om de productie te kunnen verhogen, moet de capaciteit en des-

kundigheid van de medewerkers omhoog. Meer productie betekent meer 

inkomsten en meer inkomsten is een garantie voor de toekomst. En zo is 

de cirkel rond.  

Maar om dat te bewerkstellen moeten we ook durven. Durven investeren, 

in zowel mensen als materialen.  Het bestuur heeft er voor gekozen een 

Coӧrdinator Mens en Werk aan te stellen (voor 24 uur per week).  Een 

professional die de dagelijkse aansturing van de medewerkers en het pro-

ductieproces op zich gaat nemen. 

Ingelies Nieuwland (zij stelt zich elders in deze Nieuwsbrief nader aan u 

voor) treedt met ingang van 17 augustus 2015 in (parttime) dienst van 

onze Stichting.   

Met veel vertrouwen zien wij onze toekomst tegemoet. 

 

Wil van Pelt, secretaris 

 

Nieuwsbrief  

juli 2015 

 11de Betuwse Bloesemtocht 

Op zaterdag 23 

april 2016 orga-

niseert de Sorop-

timistclub West  

Betuwe haar  

jaarlijkse  

Bloesemtocht. 

De opbrengst van 

deze fietstocht 

gaat naar ons 

Suglo-project in 

Ghana. 

Dit project,  

ontwikkeld in sa-

menwerking met 

Learn4work, c.q. 

Edukans, biedt 

praktijkonderwijs in “tailoring” aan jonge vrouwen, zodat zij zelfstandig 

aan werk komen en blijven. Wij helpen door 100 naaimachines te zenden. 

Dit project past goed binnen de doelstellingen van de Soroptimistclub. Zij 

zijn een serviceclub die zich  inzet voor de belangen van meisjes en vrou-

wen wereldwijd. 

Houd u van fietsen en van de Betuwe “op z’n mooist” en wilt u tevens ons 

project steunen, schrijf u dan in voor deze tocht.  Dat kan vanaf 1 januari 

2016 en wel via de website www.betuwsebloesemfietstocht.nl  

http://www.betuwsebloesemfietstocht.nl
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Stichting Unu Pikin, de WiN-groep en ook de Mr. Huberstichting, stuurden 

we in april j.l. een tweede container.  Naast fietsen en rolstoelen ver-

scheepten we ook belangrijke onderdelen om voor onze partners aldaar de 

fiets- en rolstoelwerkplaatsen goed te kunnen inrichten.  

Met dank aan de gebroeders Van Vliet konden we uit het faillissement van 

Halfords op verschillende plekken in Nederland delen van de (winkel- en) 

werkplaatsinrichting overnemen.  Volle auto’s aan spullen hebben we op-

gehaald, bijvoorbeeld in Woerden en Veenendaal.  Meestal heel bruikbaar 

(buitenbanden, winkelstellingen, inventaris van werkplaatsen e.d.).  Soms 

wat minder (wat te denken van kilo’s strooizout, alcoholtesters, veilig-

heidshesjes). Maar ook daar bleek op onze Open Dag een markt voor te 

zijn. 

Behalve dat we de tweede container stuurden,  stond (de voortgang van) 

het project vooral in het te-

ken van kennis uitwisseling 

en kennis overdracht.  Elders 

in deze Nieuwsbrief leest u 

over de 8 daagse cursus 

fietstechniek die de gebroe-

ders Van Vliet in Paramaribo 

en Nickerie hebben verzorgd.  

Tot nu toe verloopt het pro-

ject voorspoedig. We liggen 

op schema.  We kijken tevre-

den terug op wat we vanaf 

oktober 2014 samen hebben 

gerealiseerd.  

 

 

In onze Nieuwsbrief van december 2014 vermeldden wij dat het Steun-

fonds V&AI  besloot 5 projecten in Tanzania te financieren. We hebben 

graag ja gezegd tegen deze projecten.  

De uitdaging zit er vooral in dat we de projecten ‘van wieg tot graf’ uitvoe-

ren.  Niet alleen het inzamelen, 

reviseren en verpakken van de 

vele hulpgoederen, maar ook het 

transport naar Tanzania (wie, 

wanneer en waar naar toe) hoort 

daar bij. Inklaring van de goe-

deren wordt door de ontvangende 

organisaties geregeld.  Gelukkig 

bevinden vier van de vijf pro-

jecten zich in en om Kigoma, een 

grote stad in het westen van Tan-

zania. Dat maakt het mogelijk om 

die projecten samen in één grote 

container te versturen.   

Voor deze vier projecten hebben 

we inmiddels de meeste hulpgoe-

deren klaar staan. Gereviseerd en 

wel. Het gaat daarbij om zo’n 80 

naaimachines (merendeel elek-

trisch, een deel hand) en ook ruim 

60 gereedschapsets (voor o.m. 

timmerman, metselaar, elektricien 

 Uitgevoerde Projecten 
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en ook automonteur).  En daar zit nog wel een kleine hobbel.  Onze maga-

zijnvoorraad raakt langzaam uitgeput. We merken dat we sommige ge-

reedschappen, die echt nodig zijn voor de verschillende sets niet meer op 

voorraad hebben. En dat gaat, met het oog op de Cordaid-projecten die in 

de 2de helft van 2015 op de rol staan, meer en meer klemmen. Dat is ook 

precies de reden waarom we elders in de Nieuwsbrief een dringend beroep 

op u doen voor handgereedschappen. 

Of het voor de zomervakantie nog lukt de container naar Tanzania te ver-

schepen is niet met zekerheid te zeggen. Als dat niet meer lukt, dan toch 

snel na de vakantie.    

 

Wat zeker nog wel lukt voor de zomersluiting is de verscheping van 100 

naaimachines en ondersteunende materialen voor een opleidingscentrum in 

het Noorden van Ghana, in Tamale. 

De Suglo N-nya Beahigu Womens’Association, opgezet met steun van Edu-

kans, biedt honderden 

(jonge) vrouwen via 

een praktijkgerichte 

opleiding kansen zich 

te ontplooien en zelf-

standig in onderhoud 

te voorzien. Behalve 

de 100 naaimachines 

sturen we mee naal-

den, meetlinten, kleer-

makerscharen, pa-

troontekenhaken, 

kleermakerskrijt in 

verschillende kleuren, 

tornmesjes enzovoort, 

enzovoort.  Dit project 

wordt (mede) mogelijk 

gemaakt door de Debman Foundation uit Den Haag, die, na kritisch geke-

ken te hebben naar de inhoud en de slagingskans van het project, besloot 

zich hier aan te verbinden.  Voor het transport van deze hulpgoederen lift-

ten wij mee met de container die Gered Gereedschap verstuurde. 

 

Op 5 juni j.l. hebben we (eindelijk, mogen  we wel zeggen) deel 1 van ons 

project in Letland afgerond.  

Gelijktijdig brachten we de laatste goederen over naar Estland, voor ons 

project in Haademeeste. 

Het project in Estland 

(dat was deel 2) werd 

mogelijk gemaakt met 

de financiële steun 

van de Stichting Sint 

Nicolaas Gasthuis. 

In Letland voerden wij 

2 projecten uit. Een 

voor de Boarding-

school in Liepna (een 

internaat waar zeker 

100 gehandicapten 

kinderen verblijven) 

en een voor de orga-

nisatie “Vinki” in 

Aluksne, die ontspoor-

de jongeren opvangt. 

Voor beide projecten stuurden wij fietsen, gereedschapsets, computers en 
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naaimachines, samen een waarde vertegenwoordigend van € 6.000,--. 

  

Deze twee projecten werden mogelijk gemaakt door de Ridderlijke Duit-

sche Orde Balije van Utrecht, het Elise Mathilde Fonds, het Marie Schippers 

Fonds en een gift van een betrokken particulier. 

 

Tussendoor (maar dat zegt niets over de belangrijkheid) rondden wij nog 

een project af voor de Stichting Molvu-moldova.  Met financiële steun van 

de Stichting Beheer Groenenscheldt konden we een aantal gereed-

schapsets (voor o.m. timmerman, metselaar en stukadoor) beschikbaar 

stellen. Daarmee kan de Stichting de verbouwing van een kinderhuis in 

Moldavië realiseren. 

 

Na de zomer gaan we aan de slag met de Cordaid-projecten.   

Deels hebben we daar de financiering van rond. Bijvoorbeeld het project in 

Zambia (Alejo).  De opbrengst van onze Snuffel- en spullenmarkt  

(€ 2.000) is bestemd voor dit project. Ook heeft de Dr. Hofstee Stichting 

hiervoor een bedrag van € 3.000,-- beschikbaar gesteld. 

Voor de drie projecten in Tanzania, waar Cordaid zich aan heeft verbonden 

zijn verschillende fondsen benaderd. We hebben goede hoop dat de beno-

digde gelden ingezameld kunnen worden, temeer ook daar bij de actie 

“Kerk ‘s Anders”, die op 3 oktober hier in Culemborg plaatsvindt (zie elders 

in de Nieuwsbrief) deze 3 projecten centraal staan.  

 

En dan zijn we nog in gesprek met verschillende fondsen om het “Project 

Hope” in Mfuom in Ghana, te kunnen realiseren. Stichting Rhiza, met wie 

we eerder nauw samenwerkten in Zuid Afrika, bouwt er een nieuwe school. 

Wij verbinden ons aan 

de inrichting door 50 

computers en 50 naai-

machines te sturen. 

Ook in Kalunga, een 

stad in Centraal Oegan-

da, richten wij een op-

leidingscentrum in. Het 

project Hope for the Fu-

ture Organization 

(kortweg HfFO) vraagt 

ons 60 naaimachines, 

25 typemachines, 25 fietsen en diverse houtbewerkingsmachines.  Voor 

financiering zijn we in gesprek met de Stichting Liberty en Stichting  

Porticus. 

 

Nee, we zitten niet stil…  
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 Even Voorstellen... 

Na de zomervakantie, met 

ingang van 17 augustus, 

kom ik in dienst bij Betuwe 

Wereldwijd in de parttime 

functie Coӧrdinator Mens 

en Werk. Mijn naam is In-

gelies Nieuwland, ik ben 

56 jaar jong en woon in 

Rumpt. 

In deze functie vallen al 

mijn ervaringen uit het 

verleden samen. 

Ik heb als verpleegkundige 

gewerkt in de gezond-

heidszorg, ik ben opgeleid voor en heb gewerkt als loodgieter, ik werk als 

clown met dementerenden en was de laatste 15 jaar leidinggevende bij 

verschillende wooncorporaties. 

In mijn eerste contacten heb ik Betuwe Wereldwijd ervaren als een zinvolle 

en prettige organisatie. Al die mensen die er hard werken zorgen er samen 

voor dat anderen, ver weg, ook een betere toekomst krijgen. Dankzij de 

spullen die wij over hebben en niet meer gebruiken, die bij Betuwe Wereld-

wijd worden opgeknapt. Zoveel naaimachines, gereedschapsets en fietsen, 

om maar een paar voorbeelden te noemen, die vervolgens een tweede le-

ven krijgen. 

Daar wil ik graag aan bijdragen. Met een betrokken hart naar allen die met 

Betuwe Wereldwijd zijn verbonden, hier en elders. Dit alles het liefst in een 

prettige werksfeer en met een gezonde dosis humor. 

 

In mijn vrije tijd klus ik graag in en om het huis, ga ik iedere week squas-

hen en tennissen en om het hoofd scherp te houden bridge ik regelmatig. 

 

Ik kijk er naar uit voor Betuwe Wereldwijd aan de slag te gaan. 

En wens iedereen een fijne, welverdiende vakantie toe. 

 

Ingelies Nieuwland. 

 

 De Diaconie van de Kerk aan de Linge...  

in Leerdam heeft zich verbonden aan (een van) onze projecten in Letland, 

die wij in de 2de helft van 2015 nog willen afronden. Op uitnodiging van de 

diaconie hebben wij onze stichting en het project  in het voorjaar in Leer-

dam gepresenteerd. De diaconie wil, zo meldde Simon Beijer, graag een 

bedrag van € 3.000,--  inzamelen. En om dat bedrag bij elkaar te brengen 

organiseert de diaconie allerlei activiteiten, onder meer de Jaarmarkt 

(rondom de Glasstadmars) en ook de verkoop van spulletjes in het “eigen 

winkeltje”. Ook roept de diaconie alle leden van de Gemeente op bij te wil-

len dragen.  

 

Wij zijn onder de indruk van de inzet en bereidwilligheid van de diaconie 

van de Kerk aan de Linge. 

In de Nieuwsbrief van december komen we hier zeker op terug. 
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 Goed nalaten. 

Staat u achter ons doel om gemeenschappen, waar armoede en werkloos-

heid heerst, van technische hulpmiddelen en kennis te voorzien? Gereed-

schappen, naai- en breimachines, computers en printers, fietsen en rol-

stoelen, muziekinstrumenten, cursussen en handleidingen.    

En wilt u ons werk in het bijzonder steunen voor de lange termijn? 

Neem dan Betuwe Wereldwijd op in uw testament of overweeg een flinke 

gift; dan maakt u een groot verschil in het leven van anderen, ver weg en 

ook dichtbij. 

 

Uw nalatenschap 

Wat u aan Betuwe Wereldwijd nalaat, kan anderen in ontwikkelingslanden 

op weg helpen naar een opleiding of betaald werk. U stelt ons in staat 

bruikbare technische goederen te blijven inzamelen, gebruiksklaar te ma-

ken, en te versturen naar (jonge) mensen, die hiermee hun bestaan ter 

plekke kunnen opbouwen. 

Dat voorkomt dat mensen vanwege werkloosheid en armoede op de vlucht 

gaan en ver van huis in grote problemen terecht komen. 

Betuwe Wereldwijd is een kleine sociale onderneming, waar ruim 40 men-

sen werken, die in Nederland niet of nauwelijks kans maken op een betaal-

de baan. Wij werken met hart en ziel voor de minder bedeelden, elders in 

de wereld. Wij werken met materiaal, dat in onze samenleving is afgedankt 

als verouderd of niet efficiënt genoeg, en zo doen wij aan hergebruik en 

bouwen we mee aan een ‘circulaire economie’.  

Dat kan ook met het geld en de goederen, die na uw overlijden overblij-

ven. We zorgen graag, dat uw nalatenschap een goede bestemming krijgt, 

in de geest van uw betrokkenheid bij de wereld van vandaag. U kunt daar-

bij een land, doelgroep of project van uw voorkeur aanwijzen; overal bij 

mensen in nood zijn onze diensten en producten van harte welkom. 

 

Hoe regelt u dit? 

Wanneer u uw wensen vastlegt in een testament, houdt u zelf de hand in 

hoe uw nalatenschap wordt verdeeld.  Dat geeft een goed en rustig gevoel. 

U kunt Betuwe Wereldwijd een geldbedrag of bepaalde goederen nalaten

(een legaat, heet dat) of een erfstelling toewijzen, een percentage van uw 

bezit. Daarmee benoemt u Betuwe Wereldwijd voor een deel tot erfge-

naam.   

De notaris in uw buurt regelt dat met u. In de regio Rivierenland zijn de 

notarissen op de hoogte van de mogelijkheden om Betuwe Wereldwijd in 

uw (levens-)testament te bedenken. 

 

Goed om te vertellen 

Betuwe Wereldwijd is een goed doel, en zodoende vrijgesteld van erfbelas-

ting. We voeren een duidelijk controleerbaar financieel beleid en niets blijft 

aan de bekende strijkstok hangen. Integendeel: bestuursleden en mede-

werkers werken op vrijwillige, onbetaalde basis. Alleen de bedrijfsleiding 

verdient een salaris. En dan gaat het niet om de bekende tonnen. 

 

Contact 

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie?  Neem dan contact op met 

ondergetekenden, voorzitter en secretaris van het bestuur, de heren Wil-

lem de Boer en Wil van Pelt. We staan u graag te woord met een rondlei-

ding. We komen u ook graag thuis opzoeken om een en ander met u door 

te spreken. 

U kunt ons bereiken onder nummer:  0345-515640 (Betuwe Wereldwijd) of  

06-55192567 (voorzitter Willem de Boer). 

Wilt u ons werk steunen met een eenmalige gift, maak dan een bedrag 

over op ons rekeningnummer NL04 RABO 0123435102. 
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 Cursus fietstechniek vergroot deskundigheid 

Uit de “Star Nieuws Suriname” van 27 mei 2015 

 

“De achtdaagse cursus in fietstechniek, werkplaatsbeheer en marketing 

voor fietsenmakers in Paramaribo en Nickerie, wordt donderdag, 28 mei 

afgerond. De 20 deelnemers zijn afkomstig van de Mr. Huberstichting, de 

fietswerkplaats van Stichting Unu Pikin, van de sociale werkplaats van 

“fietsen in Suriname” bij Stichting WiN in Nieuw-Nickerie en van de pas 

gestarte fietswerkplaats ‘Surined’ aan de Hofstraat. 

De cursus is verzorgd door trainers Wim en Gerard van Vliet, voor Stich-

ting Betuwe Wereldwijd uit Culemborg en is onderdeel binnen het project 

‘Tools4change Suriname’, dat voor een belangrijk deel wordt gefinancierd 

door de Nederlandse overheid via het Twinning programma ”Suriname-

Nederland”. Het project loopt tot 1 oktober 2016 en beoogt de versterking 

van de werkplaatsen op fysiek, fietstechnisch, pedagogisch en organisato-

risch gebied. Het is de bedoelding dat de werkplaatsen kostendekkend 

gaan draaien en goed kwalitatief werk afleveren. In de werkplaatsen wor-

den lessen gegeven aan leerlingen van het VSO en jongeren met een leer-

beperking lopen er stage.  

In de eerste fase van het project, dat is gestart op 1 oktober 2014, zijn de 

werkplaatsen uitgebreid en aangepast en voorzien van gereedschappen en 

materialen. Deze fase is bijna afgerond. De werkplaats in Nieuw-Nickerie 

is nu twee keer zo groot en wordt ingericht met nieuw materiaal. 

De werkplaats van Stichting Unu Pikin is meer aangepast aan de behoef-

ten van mensen met een beperking en de werkplaats van de Mr. Huber-

stichting is vergroot en van een nieuw dak voorzien. 

In de tweede fase is aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering 

van onder meer medewerkers en leiding van de werkplaatsen. Die cursus 

zal nog een vervolg krijgen en ook wordt aanvullend materiaal gestuurd. 

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om een opleiding fietstechniek onder 

te brengen bij een bestaande technische school. 

Volgend jaar staat op de agenda van het project een rapport met aanbe-

velingen om van Suriname weer een fietsland te maken. Hoe meer men-

sen gaan fietsen, hoe meer de samenleving daar baat bij heeft, meent 

Stichting Unu Pikin.  

Het hele project wordt geleid door Willem de Boer, voorzitter van Stichting 

Betuwe Wereldwijd, een sociale werkplaats in Culemborg, met een 40-tal 

medewerkers, die allerhande gereedschappen, kleine machines, instru-

menten en voertuigen reviseert en levert aan partnerorganisaties in Afri-

ka, Oost-Europa en Suriname.”     
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juli 2015 handgereedschappen, fietsen, computers, naaimachines enz. enz. 

 

Stichting Betuwe Wereldwijd werkt momenteel hard aan de voorbereiding 

van meerdere grote projecten in  Afrika (o.m. Tanzania, Ghana en Zam-

bia), Oost Europa (Letland) en ook Suriname.  Projecten die wij nog in de 

loop van 2015 willen afronden. 

 

Maar wil dat lukken, hebben we uw hulp hard nodig.  

Hoewel we er op kunnen vertrouwen dat velen onze Stichting weten te vin-

den als inzamelpunt voor gebruikte goederen, kan het voorkomen dat de 

aantallen die worden gevraagd groter zijn dan wordt aangeboden.  

Laten we het nog concreter maken. Willen we dit jaar de projecten die we 

in voorbereiding hebben ook daadwerkelijk uitvoeren, versturen we  

tenminste 

90 computers, 

290 naaimachines (hand- en elektrisch), 

135 gereedschapsets (timmer-, metsel-, loodgieter-, landbouw-, elektri-

cien-, automonteurset), 

en ook nog enkele 100-den fietsen. 

En het gaat bij deze projecten niet alleen om ‘grote getallen’.  Er is ook 

een lange lijst van losse gereedschappen waar dringend behoefte aan is, 

bijvoorbeeld bankschroeven, draaibanken, generatoren, kolomboren, com-

pressoren enz. enz..  

 

We hebben best een groot magazijn, mogen we zeggen.  Of een uitgebrei-

de voorraad naaimachines en ook computers.  Fietsen (van goed tot min-

der goed) worden ook regelmatig bij ons binnengebracht.   

Maar toch weten we nu al zeker dat onze voorraden niet toereikend zullen 

zijn om alle projecten te kunnen realiseren. 

Over de samenstelling van de verschillende gereedschapsets is ooit profes-

sioneel nagedacht; wat heeft een loodgieter, een timmerman, een auto-

monteur, een elektricien of een fietsenmaker absoluut nodig. Zo zit er in 

een timmerset bijvoorbeeld  31 stuks gereedschap. Van Beitel tot Zwaai-

haak.  Maar allemaal even hard nodig om je vak te kunnen uitoefenen. 

 

Zou u ons willen helpen ?? 

 

Gaat u uw schuurtje, uw zolder, uw tuinhuisje of wat dan ook opruimen en 

u komt oud gereedschap tegen (of die fiets die er al tijden ongebruikt 

staat) laat het ons weten.  We komen graag langs om deze spullen op te 

halen.  Onze medewerkers zullen het onder handen nemen, opknappen en 

klaar maken voor verzending naar een van de bovengenoemde projecten. 

Twijfelt u of het gereedschap voor ons nog bruikbaar is, overleg dan alstu-

blieft even met ons.  

We zijn dagelijks bereikbaar (met uitzondering van vrijdagmiddag) onder 

telefoonnummer 0345 – 515640. 

Wilt u er ook rekening mee houden dat onze werkplaats gesloten is in ver-

band met de zomervakantie van 23 juli tot en met 16 augustus.  

 

Ps.  

Wij zijn heel blij dat onze collega-werkplaatsen van Vraag & Aanbod Inter-

nationaal, t.w. Uden en Alphen te hulp schieten. Zij maken alvast  

30 timmer– en 10 automonteursets. 

 GEZOCHT:   
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samenvatting van onze Jaarrekening 2014 vindt, vatten wij deze cijfers 

graag even handzaam samen. 

Te beginnen met de conclusies, onder aan de streep. 

Over 2014 leed onze Stichting een klein verlies van € 2.322.  

Neem daarbij in ogenschouw dat we in 2014 geen opdrachten voor Vraag 

en Aanbod hebben uitgevoerd en dat we voor het verwerven en uitvoeren 

van projecten op onszelf waren aangewezen. 2014 beschouwen we als een 

overgangsjaar. Wanneer de cijfers tot nu toe over 2015 ons niet bedriegen 

eindigt 2015 in de plus. 

Zoemen we in op de cijfers van 2014 dan ´noteren´ we aan ´de opbreng-

stenkant´ € 147.717.  

De belangrijkste ingrediënten hierbij waren een productieresultaat van  

€ 41.595, inkomsten uit werkbegeleiding van € 57.314, terwijl subsidies, 

bijdragen en giften € 43.448 in het laatje bracht.  

De post ‘overige baten’ (een bedrag van € 5.360) verdient een speciale 

vermelding. Dit bedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de inkomsten 

die het scheiden van de afvalstromen ons oplevert (oud ijzer, koper, alu-

minium e.d.).   

Tegenover deze inkomsten stonden in 2014 uitgaven voor een bedrag van 

€ 150.039, waarbij de belangrijkste posten zijn: personeelskosten (salaris 

en vrijwilligersvergoeding) € 99.629, huisvestingskosten (€ 20.899) en al-

gemene en beheerkosten (€ 17.844). Kleinere bedragen waren gemoeid 

met de kosten voor kantoor (€ 6.091) en voor de auto (€ 5.576).  

In 2014 voerden wij 9 projecten uit. Groot en klein. We waren in Oost Eu-

ropa (Estland en Wit Rusland), in Kenya, in België, in Suriname maar ook 

in Nederland zelf. 

We leverden 106 fietsen, 77 naaimachines, 42 gereedschapsets, 84 com-

puters, 53 rolstoelen en rollators, 6 breimachines, 5 ziekenhuisbedden en 

met name  voor het project Tools4changeSuriname “accessoires”, als je de 

hulpgoederen die wij stuurden voor de inrichting van de (fiets-)

werkplaatsen zo zou mogen noemen. 

 
Op de presentielijst stonden ultimo 2014 40 medewerkers. 

We namen afscheid van Ton en Maikel. 

In de lappenmand en daardoor langdurig uitgevallen Huib, Russell, Frits, 

Jan en Omar. Beterschap jullie allemaal. 

4 medewerkers leenden wij in via Lander Werk en Participatie, 

6 medewerkers waren geplaatst via Zorginstelling ’s Heeren Loo, 

2 medewerkers werkten bij ons op basis van een Persoonsgebonden  

Budget, 

10 medewerkers plaatste de Gemeente Culemborg bij ons, 

2 jongeren waren bezig met een langdurige stage  

en er waren steeds mee vrijwilligers die (een deel van) hun vrije tijd aan 

onze Stichting besteedden.  

 

Dank jullie allemaal dat we ook in 2014 op jullie inzet konden rekenen. 

Ons overzicht 2012 2013 2014 vanaf 1987 

          

Breimachines 26 4 6 813 

Computers 139 62 84 2011 

Fietsen 34 116 106 4678 

Naaimachines 412 297 77 15090 

Gereedschapsets 106 116 42 6440 

Rolstoelen 18 14 53 1969 

 Resultaten 2014   

http://www.betuwewereldwijd.nl
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een modern van alle gemakken voorzien pand. We weten dat. Het is niet 

anders. 

Zo hebben we, om maar een paar voorbeelden te noemen, in de voorbije 

jaren het hele dak vernieuwd, de voor- en achtergevel opgeknapt en (de 

laatste klus) voorzetramen geplaatst om kou en tocht buiten te houden.  

Grote ingrepen die stuk voor stuk veel geld kostten. 

En wanneer je dan stilletjes hoopt dat je ‘het ergste nou wel gehad zult 

hebben’ begint het te lekken.  

Blijkt de lichtkoepel hoognodig vervangen te moeten worden en laat ook 

een van de zijmuren (die de meeste regen vangt) water door. 

Kunnen we ingrijpen nog even uitstellen ?? 

Nee, dat is niet verstandig adviseren ons ‘de mannen die het kunnen we-

ten’. Het moet toch gebeuren. 

En met die wetenschap starten we de gebruikelijke procedure op.  Waarbij 

de voor ons logische volgorde is : we laten offerte opmaken voor de werk-

zaamheden, we gaan op zoek naar financiële ondersteuning en tenslotte, 

in overleg met de aannemer plannen we de werkzaamheden in. 

 

Wat zo in een zin beschreven staat omvat overigens een periode van ruim 

een jaar.   

In juli 2014 maakte firma Lamboo de offerte,  in november 2014 zegden 

het Curatorium van de Fundatie Van den Santheuvel Sobbe en de 

Stichting van den heer Hoogendijk van Domselaar financiële steun 

toe.   

In overleg met de firma Lamboo kon een deel van het werk ( de ergste 

lekkage) snel worden aangepakt en zal het tweede en tevens grootste deel 

in september, meteen na de bouwvak,  worden uitgevoerd. 

Klus geklaard. 

 

Het hoeft geen betoog, maar we willen het wel een keer publiekelijk ge-

zegd hebben, dat wij zowel de Fundatie van den Santheuvel Sobbe als ook 

de Stichting van den heer Hoogendijk van Domselaar veel dank verschul-

digd zijn voor het genereuze gebaar dat beiden maakten. 

 Een nieuwe opknapbeurt 

 Noteer :  zaterdag 3 oktober, Kerk ’s Anders   

2015  

Op zaterdag 3 oktober presenteert de protestantse kerk in Culemborg  

(Barbara en Open Hof) zich anders dan gewoonlijk, nadrukkelijker maar 

ook ludieker aan de Culemborgse gemeenschap. 

Op deze 2-jaarlijkse Kerk ’s Anders-dag, dit keer onder het motto  

Werelds, vinden tal van activiteiten plaats in en rond de Barbara-kerk.  

Daarmee geeft de kerk aan : we staan midden in de wereld. 

Deze activiteiten brengen geld op. Traditiegetrouw wordt de helft van de 

opbrengst bestemd voor de verbetering van de twee kerkgebouwen. De 

andere helft gaat naar een goed doel en dit keer is dat Betuwe Wereld-

wijd. 

Een reden te meer dus om aan deze Kerk ’s Anders dag actief deel te ne-

men, zowel op de dag zelf als ook door het leveren van spullen, al dan niet 

handgemaakt, die verhandeld kunnen worden. 

 

Aan het definitieve programma van die dag wordt momenteel hard ge-

werkt.  Jan den Hertog, lid van het Bestuur van onze Stichting, zal ons bij 

de voorbereidingen vertegenwoordigen. 
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In ieder geval is er op die dag een verloting, een boeken- en curiosamarkt 

en zal er een Diensten- en Dingenveiling worden georganiseerd. Voor cre-

atieve ideeën voor deze Diensten- en Dingenveiling houden wij ons zeer 

aanbevolen. Bijvoorbeeld, u biedt aan voor 4 personen te willen koken en 

de hoogste bieder mag bij u aanschuiven, of u biedt aan 2 uur in iemands 

tuin te willen werken. En ook hier geldt dan wie biedt hiervoor de hoogste 

prijs. 

Boeken, curiosa en nieuwe ongebruikte spullen, die op die dag verkocht 

kunnen worden of als prijs kunnen dienen, kunnen in de week voor 3 ok-

tober worden ingeleverd. Onze werkplaats mag en zal kort dienen als 

‘doorvoerhaven’.    

over ons project in Wit Rusland, waar we in de Nieuwsbrief van december 

vorig jaar over schreven ? 

Hoe lang en hoe ver het was... 

Maar kijk. Vol trots poseren Natasja en Pjotr met hun elektrische rolstoel 

die zij door tussenkomst van Betuwe Wereldwijd ontvingen. 

Eind goed, al goed... 

 Weet u nog...  
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 Goederen inzamellijst 

 

Kleine machines:    Transportmiddelen: 

 

Naaimachines     Fietsen 

Breimachines     Inklapbare rolstoelen   

Computers              Rollators 

      

 

Gereedschappen:       

 

Handgereedschap voor: Timmerman     

       Elektricien     

       Metselaar        

       Loodgieter 

       Metaalbewerker 

       Automonteur 

                Schoenmaker 

       Fietsenmaker 

 

 Organisatie informatie 

Betuwe Wereldwijd is een stichting 

die zich zowel in Nederland als in 

ontwikkelingslanden inzet voor 

mensen die moeite hebben hun 

plaats in de maatschappij te ver-

werven. Binnen Nederland biedt 

de stichting onbetaald werk voor 

mensen die wegens omstandighe-

den moeite hebben met het vin-

den van een baan. Het werk be-

staat uit het reviseren, opslaan en 

verzenden van gebruikte goe-

deren. Deze gereviseerde goe-

deren worden verzonden naar pro-

jecten in ontwikkelingslanden.  

Er werkt een zeer brede diversiteit 

aan mensen met verschillende 

achtergronden. Deze mensen vin-

den hier een prettige werkplek 

door werkervaring op te doen of 

om een werkritme te verkrijgen. 

Daarnaast is het verkrijgen van 

zelfrespect en zelfvertrouwen, als-

mede het contact met de collega’s 

een belangrijk aspect. Betuwe We-

reldwijd wordt in haar werkzaam-

heden ondersteund door een aan-

tal trouwe vrijwilligers. 
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