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Uitbreiding 
school in 
Noukoula – Mali 
Sinds 2015 werkt de Van 
Doorn Stichting samen met 
GAAS-Mali aan de verbetering 
van de kwaliteit en toeganke-
lijkheid van het basisonderwijs 
in de Segou-regio.  

Dankzij de subsidie van ASN 
Foundation, restaurant In De 
Kazerne uit Nijmegen en res-
taurant Thuis Bij Fien uit Wy-
chen kan de school worden 
uitgebreid met 3 extra klaslo-
kalen. Hierdoor wordt het mo-
gelijk kinderen de hele 9 jaar 
durende basisschoolopleiding 
in Noukoula te laten volgen en 
wordt voorkomen dat veel kin-
deren te vroeg afhaken. Met 
een volledige basisopleiding is 
bovendien de kans dat deze 
kinderen een vervolgopleiding 
(beroepsopleiding) gaan volgen 
toegenomen en neemt de kans 
op een baan dus ook toe.  

 

Het project is gericht op armoe-
debestrijding door het vergro-
ten van zelfredzaamheid en op 
het creëren van zo gelijk moge-
lijke kansen op onderwijs voor 
jongens en meisjes. Hoe meer 
drempels we wegnemen, hoe 
groter de kans dat meer ouders 
gestimuleerd kunnen worden 
hun dochters naar school laten 
gaan! 

 
De 2e fase van het project is in 
het 4e kwartaal van 2017 ge-
start . Sindsdien zijn de over-
eengekomen werkzaamheden 
(terrein bouwrijp maken, funde-
ring maken, betonnen ringbalk 
maken en cementblokken voor 
de muren maken) allemaal 
gerealiseerd. Het 2e termijn-
bedrag hebben we begin 2018 
zo snel mogelijk ter beschikking 
gesteld, zodat GAAS-Mali nog 
voor de aanvang van de regen-
tijd (normaliter in de maanden 
juli-augustus-september) de 
muren van de klaslokalen kan 
optrekken. 

 

Lees meer >> GAAS-Mali 

Gereedschappen 
voor straatkinderen 

in Nairobi – Kenia 

Het leven in Dagoretti draait 
voor straatkinderen hoofdzake-
lijk om overleven, zonder enige 
ambitie in het leven. Het ont-
breekt deze kinderen aan enig 
doel door hun vervreemding van 
de gewone samenleving. De 
Levozy Self Help Group helpt 
hen om een vak te leren, zoals 
automonteur, elektricien, kleer-

maker en breien en borduren. 
Bovendien worden de jongeren 
geholpen om werk te vinden en 
te re-integreren in de gemeen-
schap. De resultaten zijn al eni-
ge tijd zeer veelbelovend; wat 
ons betreft was het tijd om de 
capaciteit van dit kleine centrum 
voor beroepsopleidingen uit te 
breiden! 

Samen met Tools to Work gaat 
de Van Doorn Stichting extra 
machines en gereedschappen 
ter beschikking stellen om een 
grotere groep straatkinderen te 
kunnen helpen een ambacht te 
leren. 

De hiervoor benodigde € 8,800 
is beschikbaar gesteld door 
KWA Bedrijfsadviseurs in 
Amersfoort, particuliere donaties 
en een prachtige bijdrage van 
het Addo Kranendonk Fonds! 

Lees meer >> Vakopleidingen 

straatkinderen, Kenia 

Leerlingen maken school-
meubilair voor Chepkorio    
ambachtsschool – Kenia 
 

Elgeyo-Marakwet County is een van de armste 
gebieden van Kenia. Voor de plattelandsjongeren 
is er weinig gelegenheid voor onderwijs en weinig 
werk. In 1979 is hier door toegewijde leden van 
de rurale gemeenschap een ambachtsschool 
opgericht: het Chepkorio Vocational Training 
Centre. Deze school is er voor kansarme jonge-
ren uit de provincie die niet in de 40 km verder 
gelegen universiteitsstad Eldoret kunnen gaan 
studeren. 

In 2017 heeft de school de Van Doorn Stichting 
om financiële steun gevraagd voor de aanschaf 
van materialen waarmee de studenten van de 
school zelf schoolmeubilair kunnen maken en tot 
onze grote vreugde keurde in december 2017 
AFAS Foundation onze sponsoraanvraag goed! 

Hierdoor konden we nog voor het einde van 2017 
een grant agreement met de Chepkorio am-
bachtsschool afsluiten en konden de benodigde 
gereedschappen en het materiaal begin 2018 
aangeschaft worden. Hiermee hebben de leer-
lingen van de ambachtsschool vervolgens zelf, 
met de nodige instructies en begeleiding, in de 
periode januari - maart 2018 hun schoolmeubilair 
gemaakt. Alle geplande schoolbanken zijn in het 
eerste kwartaal van 2018 gerealiseerd en zullen 
binnenkort in gebruik genomen worden! 

Lees meer  >> Chepkorio Kenia 

https://www.asnbank.nl/over-asn-bank/organisatie/asn-foundation.html
https://www.asnbank.nl/over-asn-bank/organisatie/asn-foundation.html
http://www.indekazerne.nl/
http://www.indekazerne.nl/
http://www.thuisbijfien.nl/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/verbetering-onderwijs-in-noukoula,-mali
http://www.kwa.nl/nl/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/vakopleidingen-voor-straatkinderen,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/vakopleidingen-voor-straatkinderen,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/schoolmeubilair-voor-chepkorio-ambachtsschool,-kenia


Afgestudeerd! 
 

 

Het is altijd leuk om te zien dat een studiebeurs heeft geleid tot een 
diploma en een enthousiaste student!  

We wensen alle studenten veel succes in hun verdere loopbaan! 
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In 2017 heeft Baraka Zecharia Jackson een beurs aangevraagd voor 
een opleiding aan het Nachingwea Teachers College in Nachingwea-
Lindi Tanzania. Hij wilde aan dit instituut een diploma halen. Door om-
standigheden konden de ouders van Baraka Zecharia Jackson zijn 
opleiding niet meer betalen. Baraka had nog één jaar te gaan voordat 
hij het diploma in ontvangst zou kunnen nemen. Met het diploma zou hij 
een gecertificeerd onderwijzer zijn. 

 
De aanvraag werd gehonoreerd. Baraka volgde de opleiding en hij liep 
stage op de Naipanga Secondary School. In mei slaagde hij en kon hij 
zijn diploma in ontvangst nemen. Proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevraagd naar zijn toekomstplannen antwoordt Baraka: “I'm thinking of 
being a teacher, assisting the youths and youngsters to get education 
about various cross cutting affairs I specified in. 

Apart from that, I'm intensively interested in helping the needy children 
and youths in both rural and urban areas (rural area will be given priori-
ty) to get at least basic life knowledge and basic needs by opening a 
centre where they can meet and can try to forget their difficulties as well 
as process the opportunities for them to formal education.  

I also plan to continue with my bachelor degree that I can be the best 
support to the other, I all plan in helping others to get independents.” 

 

Dat zijn mooie plannen en wij wensen Baraka veel succes daarin! 

Aanvragen voor 
studiebeurzen 

 

In de periode maart-mei 2018 zijn 93 aanvra-
gen ontvangen voor het studiejaar 2018-2019. 
De aanvragen kwamen  uit Tanzania, Oegan-
da en Kenia. Een derde deel van deze aan-

vragen is direct afgewezen omdat de aanvra-
gers niet aan de criteria voldeden. Een deel 

werd om informatie gevraagd, een ander deel 
kreeg een definitief aanvraagformulier toege-

stuurd. 

 

In juli zullen de beurzen worden toegewezen. 

Ni Putu Laksmi Wulantari, een meisje uit Bali 
Indonesië, vroeg in 2013 een studiebeurs aan. 
Destijds was Indonesië een concentratieland 
van de Van Doorn Stichting en werden ook 
beurzen verstrekt voor middelbare school-
opleidingen. 

 

De beurs werd toegekend. Na de Junior High 
School  (3 jaar) volgde zij een 3-jarige 
opleiding aan de Wira Harapan Vocational 
School een middelbare beroepsopleiding. Zij 
volgde de richting accountancy. 

In mei deed ze eindexamen en slaagde met 
vlag en wimpel! Van harte gefeliciteerd! 

Ben je nog op zoek naar een leuk 

boek voor de zomervakantie? 

Bestel je boek via YouBeDo.com! 

Daarmee steun je de Van Doorn 

Stichting zonder dat het jou iets 
extra kost! 

Privacyverklaring 
 

De Van Doorn Stichting hecht veel waarde aan de bescherming 
van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy 
te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons-

gegevens. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving die 
hierop van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

In onze privacyverklaring hebben wij op een rij gezet hoe wij 

omgaan met je gegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens 
wij van jou verwerken en welke invloed je daar op kunt uitoe-
fenen. Je vindt onze privacyverklaring op onze website. 

https://www.youbedo.com/action/charities/view/595/van-doorn-stichting.html
http://www.vandoornstichting.nl/over-vds/privacyverklaring


31 juli 2018 is het feest want… dan wordt Paul Sutmuller 70 jaar!  

daarom…. 70 BRANDENDE VRAGEN AAN PAUL! 
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1. Van alle reizen die je gemaakt hebt, 

wat was de mooiste en waarom? 

Bijna 50 jaar geleden, in 1969, werd ik 
uitgezonden naar West Afrika. Sindsdien 
heb ik vele reizen gemaakt voor verschil-
lende organisaties en toen ik in 2010 met 
pensioen ging ben ik daarmee doorge-
gaan voor de Van Doorn Stichting. Om 
een van die reizen te bestempelen als de 
mooiste is een mission impossible. 
Maar ik heb mijn reis door West Afrika, in 
januari 2014, wel als bijzonder en nostal-
gisch ervaren omdat ik terugkwam in de 
landen waar ik ooit begonnen ben. 

2. Welk land spreekt je het meest aan 

en waarom? 

Elk land spreekt mij aan om de diversi-
teit; ik heb geen favoriet land. De sub-
Saharalanden maken wel grote indruk op 
mij omdat daar de natuur op geen enkele 
manier meewerkt en de bevolking inven-
tief moet zijn om te overleven. Zij moeten 
tegen de hardship kunnen en hebben 
toch altijd het geloof en de gedrevenheid 
dat ze zullen overleven. De mensen in de 
sub-Saharalanden hebben het relatief het 
moeilijkst, ze klagen het minst en zijn 
tevreden met de kleine dingen van de 
dag. Deze landen dwingen veel bewon-
dering en ongelooflijk veel respect voor 
hun bevolking bij mij af. 

3. Over welk project ben je het meest 

tevreden? 

Belangrijker dan tevredenheid is mijn 
respect voor de lokale organisaties die 
iets hebben weten te bereiken. Op mijn 
netvlies staat bijvoorbeeld het project in 
de Segou-regio van Mali waar met een 

tuinbouwproject ouders zijn overgehaald 
om meisjes naar school te laten gaan. En 
het project in Mwanza in Tanzania, waar 
een rondreizend trainingsprogramma 
mensen met een handicap in hun eigen 
buurt ambachten leert en gereedschap-
pen geeft om een eigen inkomen te ge-
nereren. Het is maar een greep uit het 
prachtige geheel van projecten! 

4. Waar ben je nog niet geweest maar 

staat nog wel op je bucket list? 

Voor de Van Doorn Stichting ben ik nog 
niet in Zambia geweest omdat we van 
daar nog geen aanvragen hebben ont-
vangen. Mogelijk dat we daar eerst een 
project met een van onze partners 
(Gered Gereedschap, Tools To Work, 
Tools4Work) uitvoeren voordat we daar 
rond gaan reizen. Onze aanpak - waarbij 
het initiatief van een lokale organisatie 
moet komen en niet wij de oplossingen 
aandragen - maakt dat we daar nog even 
geduld mee moeten hebben want onze 
bekendheid in Zambia is nog niet groot. 
Maar dat kan zomaar veranderen! 

5. Wat vindt je het leukst aan de Stich-

ting of waar ben je het meest trots op? 

Wat ik leuk vind is dat volgens mij de 
Stichting anders is dan andere organisa-
ties. Het merendeel van de projecten 
waar ik via grote ontwikkelingsorganisa-
ties voor werkte was grootschalig. Dat 
had tot gevolg dat ook voornamelijk grote 
lokale organisaties bij het werk betrokken 
werden. De Stichting hanteert expliciet 
een kleinschalige aanpak met lokale or-
ganisaties die direct betrokken zijn bij de 
doelgroep en beter inzicht hebben hoe 
een doel bereikt kan worden. Niet de 
besteding van het geld maar het bereiken 
van het doel is voor ons het belangrijkste, 
evenals de duurzaamheid van de inspan-
ning en het creëren van onafhankelijk-
heid van de organisaties ten opzichte van 
sponsors. 

Ik ben er trots op dat ‘kansarme jongeren 
een kans geven’ voor de Stichting niet 
zomaar een leus is, maar dat we dat echt 
menen. De zoektocht naar manieren om 
die kansarmen te bereiken is niet altijd 
makkelijk, maar dat geeft niet. Onze 
doelgroep heeft het al heel lang heel 
moeilijk, dus dat mag ons werk ook best 
wel een beetje zijn. Als we daarmee het 
beste resultaat kunnen bereiken! 

6. Wat zou je nog met de Van Doorn 

Stichting willen bereiken? 

Kleinschaligheid, gedrevenheid, betrok-
kenheid en samenwerking met lokale 

organisaties die direct betrokken zijn bij 
de doelgroep - dat moet voorop blijven 
staan en is wat de Stichting bijzonder 
maakt. Ik zou mensen (uit Nederland) 
willen laten zien dat er naast de mooie 
safariparken in Afrika ook veel ‘survival’ 
is voor mensen in de krottenwijken en op 
het platteland. Niet om medelijden op te 
wekken maar begrip. Maar ook om het 
succes van de kleinschalige aanpak te 
laten zien. Daarnaast zou ik willen dat de 
Stichting meer samen kan werken met 
andere organisaties die op dezelfde ma-
nier in ontwikkelingswerk staan. Het ver-
spreiden van ‘best practices’ en anderen 
stimuleren tot het volgen van een verge-
lijkbare aanpak vind ik belangrijk! 

7. Wil je onze nieuwsbrieflezers verder 

nog iets zeggen? 

In mijn werk voor bewoners van krotten-
wijken en arme en afgezonderde platte-
landsgemeenschappen werd ik vooral 
gedreven door oneindig veel respect dat 
mensen onder erbarmelijke omstandig-
heden weten te overleven, blijven hopen, 
blijven streven naar een beter bestaan. 
Te vaak werden ‘oplossingen’ aangedra-
gen (zoals het weg-bulldozeren van krot-
tenwijken….) en zelden werd geluisterd 
naar de ideeën die de bevolking zelf had 
over de verbetering van hun levensom-
standigheden. De grootste geldschieters 
zijn helaas niet altijd de beste luisteraars, 
terwijl luisteren en het ondersteunen van 
lokale initiatieven altijd tot meer duurza-
me oplossingen heeft geleid. 

De Stichting wil juist deze unieke lokale 
initiatieven ondersteunen. Kleine investe-
ringen met een gro(o)t(s)e impact: een 
beroepsopleiding voor een straatkind; 
een school van gereedschappen voor-
zien zodat meer jonge mensen een be-
roep kunnen leren; jongeren helpen om 
met microkredieten een eigen bedrijfje te 
starten; een organisatie ondersteunen 
die voor besnijdenis gevluchte meisjes 
opvangt in een Safe house; helpen om 
stageplaatsen te creëren voor jongeren 
die dreigen in criminaliteit en prostitutie te 
belanden... en ga zo maar door! 

Het zijn de kleinschalige projecten met 
een grote impact die bovendien duur-
zaam zijn, die het werk van de Stichting 
nuttig maken. En het doet ongelooflijk 
veel genoegen om de echte ‘champions’ 
te zien slagen: dat zijn niet wij als Stich-
ting, maar de straatkinderen die willen 
leren en daarvoor een beurs aanvragen 
en de lokale organisaties die kansarme 
jongeren de kans en gelegenheid beiden 
om een vak te leren….! 



De missie van de Van Doorn Stichting is om een bi-
jdrage te leveren aan de bestrijding 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 12 tot 25 
jaar, waarvan de ouders de schoolgelden niet of 
moeilijk kunnen betalen, en instellingen (zoals am-
bachtsscholen, beroepsopleidingen, opleidingen voor 
gehandicapte kinderen) die financiële hulp nodig heb-
ben om het onderwijs toegankelijk te maken voor kan-
sarme jongeren. 
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Learning Opportunity for Everybody 

De familie Kranendonk in 
Kenia…! 
Na vele voorbereidingen stapten wij 
Kerst 2017 met onze goede vriend Paul 
in het vliegtuig naar Nairobi om twee 
bijzondere projecten in Kenia te bezoe-
ken. Wij zijn in aanraking gekomen met 
de Van Doorn Stichting door Addo, 
onze broer/zwager/oom, die helaas niet 
meer bij ons is maar altijd vol enthousi-
asme vertelde over zijn werk voor de 
Van Doorn Stichting. 

Als eerste bezochten we de Levozy 
Self help Group in Dagoretti Corner. 
Levozy biedt jongeren die op straat 
leven of gestopt zijn met school per-
spectief door ze een vak te leren. Er 
worden lessen gegeven in het maken 
van schoenen, monteren van auto’s, 
het maken van kleding en meubels… 
werkelijk alles is in hun compacte werk-
plaats te vinden. We werden vanaf mi-
nuut één enorm warm ontvangen en 
het was erg bijzonder te zien hoeveel 

passie, liefde en energie de leraren 
steken in het opleiden van hun leer-
lingen. Een aantal leraren zijn zelf ook 
leerling geweest bij Levozy, hebben nu 
een baan en geven hun kennis en erva-
ring weer door aan de nieuwe leer-
lingen. We kregen een heerlijke maal-
tijd voorgeschoteld en als kers op de 
taart kregen we ook nog ieder een 
prachtige zelfgemaakte doek mee. 

Het tweede project was het Reality 
tested Youth Programme in Mathare. 
Dit programma is opgezet om jonge 
mensen uit de krottenwijken een oplei-
ding te bieden. Het gaat hierbij om een 
kleermakers- en een kappersopleiding 
en een computertraining. Maar het pro-
gramma organiseert bijvoorbeeld ook 
dans- en voetbalwedstrijden om ervoor 
te zorgen dat de kinderen uit de krot-
tenwijken kind kunnen zijn en zich niet 
verliezen in andere zaken. 

Ook in Mathara werden we liefdevol 
ontvangen. We werden in groepjes 
rondgeleid door de verschillende loka-
len en de leraren vertelden honderduit 
over de opleidingen. Ondanks dat het 
vakantie was kregen we een goed 
beeld van het mooie werk wat deze 
organisatie verzet. 

Deze bijzondere reis zullen we nooit 
vergeten en we komen zeker nog een 
keer terug om te kijken hoe het met 
onze Keniaanse vrienden gaat! 

de familie Kranendonk 

 
Steun de projecten van de 

Van Doorn Stichting ! 
 

IBAN: NL 71 RABO 0157 8489 14 

http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/vakopleidingen-voor-straatkinderen,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/vakopleidingen-voor-straatkinderen,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/rtyp-trainingsprogramma-mathare-sloppenwijk,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/rtyp-trainingsprogramma-mathare-sloppenwijk,-kenia

