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Paul Sutmuller is oprichter en 
penningmeester van de Van 
Doorn Stichting. In februa-
ri/maart van dit jaar bezocht hij 
projecten en projectmogelijkhe-
den in Oeganda, Kenia en 
Tanzania - een inspirerende en 
zeer leerzame reis, zoals hij 
zelf zegt. 

 

 "Ik ben enthousiast over de 
projecten die goed gelukt zijn 
en soms betere resultaten heb-
ben opgeleverd dan we hoop-
ten, en ik heb geleerd van de 
projecten die wat moeizamer 
verliepen." aldus Paul. "Maar 

kansarme jongeren een betere 
toekomst geven is een dankba-
re uitdaging die ook niet ge-
makkelijk hoeft te zijn! Dat de 
activiteiten  van de Van Doorn 
Stichting in Tanzania de be-
langstelling hebben van de 
Tanzaniaanse overheid in Dar 
Es Salaam geeft een gevoel 
van trots en voldoening en 
geeft energie om nieuwe uitda-
gingen aan te gaan!" 

 

Geïnteresseerd in Paul's be-
vindingen en ervaringen? 

Lees meer in  

Paul’s reisverslag! 

De Van Doorn Stichting ondersteunt Nurture Africa in 
Oeganda bij de opzet van de kappersopleiding door de 
daarvoor benodigde trainingsmiddelen en gereed-
schappen te financieren. Daar is € 3.900,- voor nodig en 
die fondsen zijn inmiddels ter beschikking gesteld     
vanuit het Addo Kranendonk Fonds. 

Nurture Africa heeft een kliniek en jeugdcentrum met 
zo’n 1500 geregistreerde HIV/aids-patiënten (ca. 50 
consultaties per dag). De kliniek geeft informatie over 
gezinsplanning en biedt primaire gezondheidszorg aan 
zwangere vrouwen en moeders en hun kinderen. 
Daarnaast is men begonnen om in de ochtenden een 
aantal meisjes wat naai- en kappersvaardigheden bij te 
brengen. Maar men beschikt over schamele middelen,te 
weinig in relatie tot de vraag, maar ook te minimaal om 
echt een vak te leren, waardoor de opleiding nu meer 
als bezigheidstherapie fungeert. Om de jeugd van Nan-
sana echt te kunnen helpen wil Nurture Africa in het 
jeugdcentrum de mogelijkheid creëren om jongeren 
onder professionele begeleiding een ‘best practice’ 
beroepsopleiding te laten volgen en daar kan nu een 
start mee gemaakt worden! 

 

Lees meer >> Nurture Africa 

Inspirerend bezoek aan Oost-Afrika 

Elektriciteit bottleneck voor PACER 
Polytechnic School, Oeganda 

De Van Doorn Stichting 
draagt bij aan de verbetering 
van de kwaliteit van onder-
wijs aan de Pacer Communi-
ty Polytechnic School. Dat 
doen we door financiële mid-
delen beschikbaar te maken 
t.b.v. de aanschaf van - door 
Tools to Work te leveren - 
gereedschappen t.b.v. oplei-
dingen. De helft van de beno-
digde fondsen is door het 
MKB uit Woudenberg en om-
streken bijeengebracht, de 
andere helft is gefinancierd 
uit het Addo Kranendonk 
Fonds. De apparatuur en 
gereedschappen van Tools to 
Work zijn inmiddels deels in 
gebruik genomen.  

 

Tijdens het bezoek van Paul 
aan de school, in februari jl, 
werd duidelijk met welke uit-
dagingen men te maken 
heeft. Zo maakt de school 
gebruik van een generator 
voor elektriciteit, maar het 
brandstofverbruik van de 
generator is een grote kos-
tenpost en elektrische appa-
raten en gereedschappen zijn 
daarom nog niet in gebruik 
genomen. Onlangs is het 
openbare elektriciteitsnet 
verlengd van de stad Pak-
wach naar de school (6 km) 
en het is nu wachten op de 
aansluiting op het net en de 
bedrading binnen het school-
complex zelf. De school heeft 
ook geen water, maar ook 
dat probleem wordt nu aan-
gepakt. We waren getuige 
van het feit dat een waterlei-
ding wordt aangelegd vanaf 
het waterreservoir naar de 
school (2 km) en dat een 
watertoren wordt gebouwd op 
het terrein van de school. 

 

Lees meer >>  

Pacer Polytechnic School 

Trainingsmateriaal t.b.v. kappers-
opleiding Nurture Africa, Oeganda 

http://www.vandoornstichting.nl/nieuws/2017/april/inspirerend-bezoek-aan-oost-afrika
http://www.vandoornstichting.nl/resultaten/kleine-projecten/kappersopleiding-nurture-africa,-oeganda
http://www.vandoornstichting.nl/resultaten/kleine-projecten/gereedschappen-voor-ambachtsschool,-oeganda


Studiefinanciering 

Geslaagd! 
 

Altijd leuk om weer berichtjes te ontvangen van studenten die 
dankzij de Van Doorn Stichting een studie hebben kunnen 
volgen. We delen ze graag met jullie! 
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Van de in 2017 ontvangen 
initiële aanvragen volde-
den er 20 aan de toela-
tingscriteria. Deze studen-
ten mochten een definitie-
ve aanvraag indienen, en 
daarvan zijn er nu 11 
goedgekeurd; 3 (1 jongen 
en 2 meisjes) voor een 
middelbare schooloplei-
ding en 8 voor een hogere 
beroepsopleiding. Van 
hen gaat een meisje een 
fysiotherapie-opleiding 
volgen, een meisje gaat 

een opleiding onderwijzer 
speciaal onderwijs volgen, 
twee jongens gaan een 
opleiding tot leraar op de 
middelbare school vol-
gen,en twee jongens 
gaan een wiskunde - en 
natuurkundelerarenoplei-
ding volgen. 
 
In totaal ontvangen mo-
menteel 39 jongeren stu-
diefinanciering van de 
Van Doorn Stichting: 20 
jongens en 19 meisjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olive Mudondo, 21-jarige vrouw uit 
Oeganda 

 

I am Olive Mudondo.  I am originally from 
Kisozi, Kamuli district.  I am a mother to a 4 
year old son called Innocence. I had 
dropped out of school in Primary 6 and 
have never been able to go to secondary 
school. Thanks to the Van Doorn Founda-
tion, I was able to join a course of two years 
at St. Cecilia Kisubi Vocational Training 
Institute in Entebbe. They admitted me to 
the course Tailoring and Fashion. 

The past two years I have learnt many 
things, mainly on designing fashion and 
making clothes for different occasions. I am 
able to make fashionable dresses, nice 
children’s clothes, smart men’s fashion. I 
can also make bridal dresses and traditional 
gomesi for women [traditionele dracht in 
Oeganda]. I have learnt to maintain my 
sewing machine and apart from the practi-
cal things I have followed computer lessons 
and learnt about entrepreneurship. I have 
grown a lot the past two years and I am 
able to start earning my own living now.  I 

hope I can look after my son better and now 
that I have completed my studies and train-
ing I hope to find a job or start my own busi-
ness.  In June I shall receive my certificate. 

I would to thank the Van Doorn Foundation 
for enabling me to do this training and com-
plete my studies! I cannot thank you 
enough for making this change in my life. 
Olive. 

 

Abdulbasit Wembi, 21 jaar, is in januari 
2017 begonnen aan een 3-jarige opleiding 
tot leraar land- en tuinbouw in Kampala 
Oeganda 

 

Good morning sir, madam, 

I humbly thank you so much for your great 
support towards my journey of achieving my 
dream of completing my education which is 
still on going and still request for your conti-
nuous support to the end. 

I have come to the end of the first semester 
of my first year of sturdy 2017. The semes-
ter ended the day i sat for my last exam 
which was on 2nd/may/2017. The semester 
went on smoothly from the beginning and i 
never got any big problem.  

I adopted quickly to the environment. We 
have been having classes from Monday to 
Sunday and it has always been both theory 
and practical part of the course. Lecturers 
have been attending to us without any failu-
re unless he or she is having a serious 
problem. We have been doing assessment 
tests throughout the semester and at the 
end we did the end of semester exams. 

Results will be out next semester three 
weeks after studies have commenced  

THANX ONCE AGAIN FOR YOUR SUP-
PORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erick Omondi Ouma, 23 jaar uit Kenya. Hij 
is in 2015 begonnen aan de 4-jarige oplei-
ding voor fysiotherapeut . 

 

Hi van Doorn, hope God has protected 
you? I'm also doing well. 

May I take this opportunity to thank you 
once more for the financial support I've 
been receiving from you.  

I'm sorry for the delay on termly updates, 
from January 10th our lectures went on 
strike until 20th March so all the classes 
were halted this was because they wanted 
CBA which they signed with the govern-
ment. We resumed classes 21st of march 
and we sat first term exams from 8th to 11th 
of May and now we have started ward rota-
tions which is now our second term of year 
three. 

 

Thanks you and may God bless you abun-
dantly. 

 

 

Je kunt de Van Doorn Stichting steunen 
door boeken te kopen via YouBeDo.com, 
zonder dat het jou iets extra kost! 

Kijk snel op YouBeDo.com! 

https://www.youbedo.com/action/charities/view/595/van-doorn-stichting.html


In Mathare - een van Nairobi’s grootste 
krottenwijken - wonen ca. 200.000 
mensen, waarvan ca. 50% tussen de 
15 en 30 jaar oud is. Het gemiddelde 
inkomen van de bevolking is USD 1 per 
dag… Dit belemmert veel jongeren om 
naar school te gaan, om een vakoplei-
ding te volgen en - daardoor - om werk 
te vinden. Zij wenden zich tot onge-
wenste en/of illegale manieren om in 
hun levensonderhoud te voorzien, zoals 
criminaliteit, prostitutie en drugshandel. 

 

Het Reality Tested Youth Programme 
(RTYP) werd in 2004 opgericht en heeft 
o.a. een eigen stageprogramma opge-
zet dat gericht is op de grote groep 
jongeren in de Mathare-sloppenwijk. 
Het doel van het programma is hen 
vaardigheden bij te brengen waarmee 
zij als zelfstandig ondernemer aan de 
slag kunnen. Vanuit dit programma 
worden stageplaatsen bij ambachtslie-
den in de sloppenwijk gezocht, waar de 
jongeren een vak kunnen leren (zoals 
kapper, kleermaker, automonteur, elek-
tricien). Naast dit stageprogamma wil 

RTYP nu ook een aantal trainingspro-
gramma’s uit gaan voeren en de Van 
Doorn Stichting wil hen daar bij helpen 
door fondsen ter beschikking te stellen 
voor de aanschaf van apparatuur 
(naaimachines, computers) en van 
gereedschappen (voor lassen en 
autotechniek). Hier zullen jaarlijks zo’n 

100 kwetsbare jongeren uit de Matha-
re-sloppenwijk een opleiding kunnen 
volgen. Dit zal ertoe leiden dat deze 
jongeren meer kans op werkgelegen-
heid hebben, als zelfstandig onderne-
mer aan de slag kunnen en een gro-
tere kans hebben om bij een bank 
een microkrediet te krijgen als startka-
pitaal voor hun kleine bedrijven. 

 

De projectkosten zijn geraamd op € 
6.550 waarvan een deel (€ 5.000) 
vanuit het Addo Kranendonk Fonds 
gefinancierd zal worden. Voor het 
resterende deel (€ 1.550) zoekt de 
Van Doorn Stichting nog sponsors. 

 

Lees meer >>  RTYP Kenia 

 

Vakopleiding voor jongeren uit krottenwijken van Mathare -Nairobi 

Pagina 3 Nieuwsbrief Van Doorn Stichting | januari-juni 2017 

Schoolmeubilair voor Chepkorio 
ambachtsschool in Elgeyo-
Marakwet County, Kenia  

Chepkorio is een plaatsje in de Elgeyo-Marakwet County, in 
de Rift Valley Province van Kenia. Er wonen ca. 400.000 men-
sen. De Anglicaanse Kerk heeft er een ambachtsschool ge-
bouwd voor kansarme jongeren uit de provincie die niet in de 
40 km verder gelegen universiteitsstad Eldoret kunnen gaan 
studeren. Vanwege beperkte financiële middelen heeft de kerk 
er een tiental jaren over gedaan om een aantal klaslokalen, 
slaapzalen voor leerlingen en verblijven voor leerkrachten te 
bouwen. De school verzorgt voor ca. 150 leerlingen opleidin-
gen tot metselaar, timmerman, elektricien, lasser en metaalbe-
werker, automonteur, kleermaker en kapper. Daarnaast krij-
gen alle leerlingen algemeen onderwijs zoals ICT, communi-
catie, sociale vaardigheden en ondernemerschap. 

De Chepkorio ambachts-
school heeft de Van 
Doorn Stichting gevraagd 
om financiële steun voor 
de aanschaf van gereed-
schappen en materialen, 
waarmee de leerlingen 
van de ambachtsschool 
zelf schoolmeubilair kun-
nen maken. 

 

De projectkosten zijn 
geraamd op € 3.600 en de Van Doorn Stichting nodigt spon-
sors en donateurs van harte uit hieraan bij te dragen! 

Lees meer >>  Chepkorio Kenia  

Doe mee aan onze ZOMERPRIJSVRAAG en 
sponsor zo een goed doel! 

Wij nodigen je van harte uit om een t-shirt te 
ontwerpen dat uiting geeft aan onze slogan:  

Learning opportunity for everbody! 

Het winnende ontwerp gaan we op zoveel mo-
gelijk t-shirts laten drukken én verkopen! De 
opbrengst daarvan is bestemd voor het Reality 

Tested Youth Program in Nairobi, Kenia – dus…. 
zo steun jij met jouw ontwerp een prachtig pro-
ject! 

Mee doen? Lees hier hoe en lever je ontwerp 
uiterlijk 31 juli in! 

Kijk gauw op de website voor informatie! 

Steun de projecten 
van de Van Doorn Stichting ! 

 
IBAN: NL 71 RABO 0157 8489 14 

http://www.vandoornstichting.nl/resultaten/kleine-projecten/rtyp-trainingsprogramma-mathare-sloppenwijk,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/resultaten/kleine-projecten/schoolmeubilair-voor-chepkorio-ambachtsschool,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/nieuws/2017/june/doe-mee-aan-onze-zomerprijsvraag


De missie van de Van Doorn Stichting is om een bijdrage te leveren aan de be-
strijding van armoede door de financiering van onderwijs voor kwetsbare en kan-
sarme jongeren in  ontwikkelingslanden, zodat zij een betere kans krijgen om 
zichzelf en hun families in de toekomst te onderhouden.  

Tot onze doelgroep behoren jongeren van twaalf tot vijfentwintig jaar, waarvan 
de ouders de schoolgelden niet of moeilijk kunnen betalen, en instellingen (zoals 
ambachts-scholen, beroepsopleidingen, opleidingen voor gehandicapte 
kinderen) die financiële hulp nodig hebben om het onderwijs toegankelijk te 
maken voor kansarme jongeren. 

Van Doorn Stichting 
Postbus 301—6500 AH Nijmegen 

 
Contact: 

E vandoornstichting@gmail.com 
W www.vandoornstichting.nl 

F vanDoornStichtingNL 
T @VanDoornSt 

 
KvK No. 09124064 
RSIN 810411945 

 
Bestuur: 

Petra Sutmuller (voorzitter) 
Bram Meij (secretaris) 

Paul Sutmuller (penningmeester) 
Kitty van Woezik 

Marieke Meij 
Romy Mallek 

 
Adviseurs: 

Ton Slinger (onderwijs) 
Marjan Schaapman (communicatie) 

Leo Kranendonk (financiën)  
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Learning Opportunity for Everybody 

Op 1 juli 2017 loopt de bestuurderstermijn van 4 jaar van de huidige bestuursleden 
af en om die reden is in de afgelopen periode een nieuw bestuur samengesteld 
voor de Van Doorn Stichting. Marieke Meij heeft zich niet opnieuw verkiesbaar 
gesteld vanwege tijdgebrek, maar zij blijft wel actief verbonden aan de Stichting. 
Haar broer Bram heeft zich eveneens teruggetrokken, voor hem zijn de activiteiten 
voor de Stichting niet meer te combineren met zijn werk in het buitenland. 

Maar gelukkig zijn er ook nieuwe kandidaten gevonden! Dit betekent dat het Stich-
tingsbestuur per 1 juli a.s. als volgt is samengesteld: Petra Sutmuller (voorzitter), 
Paul Sutmuller (penningmeester), Marjan Schaapman (secretaris), Kitty van Woe-
zik, Romy Mallek en Lex Kranendonk. Ton Slinger en Leo Kranendonk blijven 
onveranderd als adviseur aan de Stichting verbonden. 

Nieuw bestuur per 1 juli 2017 

Wat is de relatie tussen de Nijmeegse Vierdaagse en 
vakopleidingen voor meisjes in Tabora, Tanzania? 

De Nijmeegse Vierdaagse is natuurlijk 
het mooiste feest van Nijmegen! 

En hoe leuk zou het dus zijn om in die 
week (16 t/m 20 juli) in het Nijmeegse 
te logeren?! 

Kitty van Woezik stelt een tweeper-
soonskamer incl. eigen badkamer be-
schikbaar  tijdens de Nijmeegse Vier-
daagse. Middenin het hart van Nijme-
gen, op loopafstand van de Wedren  en 
inclusief ontbijt. 

Maar dat doet ze niet zomaar….. Om 
over deze kamer te kunnen beschikken 
word je uitgenodigd om een bod uit te 
brengen! Hoeveel is het je waard hier te 
mogen logeren?? Het hoogste bod gaat 
naar de realisatie van een naaiatelier 
t.b.v. een vakopleiding voor meisjes 
en jonge vrouwen in Tabora, een 
prachtig project in een van de armste 
regio’s van Tanzania. Wij steunen hier 
de lokale organisatie NDD die meisjes 
wil leren zichzelf te wapenen tegen 
geweld en armoede. 

Wie doet het eerste bod?? 
Je kunt je bod (vanaf €50 per nacht) uitbrengen 

via onze actiepagina op Pifworld! 

http://www.vandoornstichting.nl/resultaten/kleine-projecten/uitbreiding-naaiatelier-tabora,-tanzania
http://www.vandoornstichting.nl/resultaten/kleine-projecten/uitbreiding-naaiatelier-tabora,-tanzania
http://www.vandoornstichting.nl/resultaten/kleine-projecten/uitbreiding-naaiatelier-tabora,-tanzania
https://www.pifworld.com/nl/fundraisers/Os8J6Sh5FIY/kitty-van-woezik/about

