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In juni zijn in Oyam, Oegan-
da, de naaimachines en ge-
reedschappen afgeleverd die 
nodig zijn voor het ACSET 
centrum voor beroepsoplei-
dingen. Dit materiaal is be-
schikbaar gesteld door de 
stichting Gered Gereed-
schap. Fijn dat het er is; nu 
kan na de zomervakantie 
direct met de opleidingen 
gestart worden! 

 

ACSET (Action for Child So-
cial and Economic Transfor-
mation) werkt aan de opzet 
van een centrum in Oyam om 
beroepsopleidingen aan te 
bieden aan kwetsbare jonge-
ren uit vier districten 
(Amolatar, Lira, Kole en 
Oyam) . Het opleidingscen-
trum zal zowel formele als 
informele beroepsopleidingen 
gaan verzorgen.  

De formele opleiding is een 
opleiding met een door de 
overheid goedgekeurd curri-
culum. Deze duurt 2 jaar en 
bestaat uit zowel theorie als 
praktijklessen. 

De informele training is be-
doeld voor jongeren die zich 
de kosten van een formele 

beroepsopleiding niet kunnen 
veroorloven, zoals wezen, 
extreme armen, kinderen die 
met HIV / AIDS besmet zijn, 
tienermoeders en gezinnen 
van minderjarigen. Deze trai-
ning duurt 6 maanden. De 
theoretische kennis is mini-
maal, de nadruk ligt op het 
leren van een vak. De trai-
ning kan worden afgesloten 
met een vakdiploma, maar 
ook zonder diploma kunnen 
de studenten aan de slag 
met de geleerde vaardighe-
den. 

 

De Stichting Gered Gereed-
schap heeft de voor de oplei-
dingen benodigde machines 
en (gereviseerde) gereed-
schappen ter beschikking 
gesteld. De Van Doorn Stich-
ting zal in het eerste jaar € 
4.800 ter beschikking stellen 
voor het transport van het 
materiaal, de salarissen van 
instructeurs en de aanschaf 
van schoolmeubilair en les-
materiaal. 

 

Wil je bijdragen aan dit mooie 
project? Dat kan! 

Lees meer >> ACSET 

Gereedschappen voor 
opleidingen ACSET afgeleverd 

Pannenbier in Noukoula, Mali  
 

Pannenbier is een traditie in de bouwsector. Zodra het hoog-
ste punt van een gebouw is bereikt en de dakpannen gelegd 
kunnen worden, wordt er bier geschonken. In Noukoula werd 
het waarschijnlijk op iets andere wijze maar niet minder blij 
gevierd; het dak is op de school geplaatst! 

 

Al sinds 2014 werkt de Van Doorn Stichting in Mali samen 
met GAAS-Mali om voor meisjes uit de Ségou-regio de toe-
gang tot onderwijs te verbeteren. Het project is gericht op 
armoedebestrijding en het creëren van zo gelijk mogelijke 
kansen op onderwijs voor jongens en meisjes. Hoe meer 
drempels we wegnemen, hoe meer ouders gestimuleerd kun-
nen worden hun dochters naar school laten gaan! 

Sinds 2017 werken we in Noukoula samen aan de realisatie 
van extra klaslokalen: de bevolking bouwt en de Stichting 
betaalt de bouwmaterialen. De klaslokalen zijn nu voor 60% 
gereed en moeten eind 2019 af zijn. 

 

De fondsen hiervoor zijn 
ter beschikking gesteld 
door ASN Foundation en 
Aalbers-Kersten Holding. 

 
Lees meer >> 

GAAS-Mali 

Werkbezoek aan Daya Mina, Sri Lanka 
 

Het werkbezoek van Paul, onze penningmeester, aan het Daya 
Mina Special Centre in Colombo was leerzaam en ontroerend 
en dwong veel respect af. Hier leren jongeren met een verstan-
delijke beperking - vaardigheden die hen in staat zullen stellen 
deel te nemen aan de maatschappij, arbeidsprocessen, sport 
en recreatie. 

 

Tijdens het bezoek waren ca. 40 jongeren aanwezig. Ze zijn 
allemaal even bijzonder maar wat ze gemeen hebben is een 
enorm enthousiasme om te leren!  We maken ook een diepe 

buiging voor de begelei-
ders, waaronder enkele 
vrijwilligers. Zuster Anasta-
sia, die de leiding over het 
centrum heeft, vertelde 
uitgebreid over de uitdagin-
gen waar zij voor staan. 
Pet je af voor het doorzet-
tingsvermogen en de liefde 
die deze mensen in hun 
werk laten zien. 

Verspreid over vier jaar zal de Van Doorn Stichting dit prachti-
ge Daya Mina Special Centre steunen. Daarvoor is geld nodig! 

 
Wil jij aan dit project bijdragen of er meer over lezen? 

Kijk dan op onze website!  

Meer lezen over behaalde projectresultaten? 

Kijk op de website! 

https://www.geredgereedschap.nl/
https://www.geredgereedschap.nl/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/acset-centrum-voor-beroepsopleidingen-in-oyam,-oeganda
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/verbetering-onderwijs-in-noukoula,-mali
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/training-verstandelijk-beperkte-jongeren,-sri-lanka
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten


Studiefinanciering 

Geslaagd of druk aan de studie!  
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In mei 2019 zijn 233 aan-
vragen voor studiefinancie-
ring ontvangen voor het 
studiejaar 2019-2020. 

Het merendeel van de aan-
vragen kwam uit Kenia en 
ook Oeganda was goed 
vertegenwoordigd. Daar-
naast een aanvraag uit Tan-
zania en een uit Ghana. 

  

Ca. de helft van de initiële  
aanvragen is afgewezen 

omdat deze niet aan onze 
criteria voldeden. De andere 
helft van de aanvragers is 
uitgenodigd om een defini-
tieve aanvraag in te dienen. 

In  juli zal aan 14 studenten 
hiervan een beurs worden 
toegewezen. 

 

Dat brengt het totaal voor 
dit jaar op 42 studenten aan 
wie een studiebeurs betaald 
wordt. 

Sylvia Amondi Odhiambo is in 2014 aan 
een 4-jarige HBO-opleiding Volksgezond-
heid begonnen aan de Kabianga University 
in Kericho Kenia. Door omstandigheden 
kon haar familie de kosten voor haar studie 
niet meer betalen en vroeg ze de Van 
Doorn Stichting om hulp. Een beurs werd 
toegekend en zo kon ze haar studie af-
maken.  

In december 2018 was ze klaar en schreef 
ze ons: 

 

I would like to thank you for the support 

you gave me my entire learning period at 

the university. Were it not for you I 

would not have completed my studies. You 

are part of my success as you saw me 

through it all and may God above bless 

you so much, I am glad to share with you 

the joy that I finally graduated in Dec 

7th 2018. 

 

Begin januari schreef Sylvia: 

 

Hello, I would like to inform you that 

since you supported my studies, I am 

currently doing community service by 

educating the community on matters of 

hygiene and sanitation. 

I am able to make an impact in my com-

munity just by talking to them on matters 

of such  importance as the benefits of 

having a household latrine to prevent 

diarrheal diseases, the importance having 

handwashing facilities and washing hands 

with soap. For households that did not 

have improved handwashing facility, I was 

able to propose them modified handwash-

ing facility known as a leaky tin. Thank 

you for supporting me to pursue my ca-

reer which I have now put into practice 

through volunteer ship. 

Godfrey  Frederick Tenywa is in februari 
2017 begonnen aan een 2-jarige opleiding tot 
automonteur in het St. Joseph Vocational 
Training Centre in Kamuli, Oeganda. Nadat hij 
in februari 2018 was geslaagd voor ‘level 1’ 
wilde hij aan zijn 2de jaar beginnen, maar 
ontbraken hem de financiële middelen daar-
voor. Op aanraden van  Egoli Africa, een non 
profitorganisatie in Heteren, heeft hij bij ons 
een aanvraag voor een beurs ingediend. Die 
werd toegekend waardoor Godfrey in februari 
2018 kon starten met het 2de jaar. 

 

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat hij dit 
jaar goed heeft doorlopen. Zijn resultaten zijn 
prima!  

Een mijlpaal voor hem is dat hij dit jaar 
eveneens zijn rijbewijs heeft gehaald. Dit was 
onderdeel van zijn opleiding want, wat is een 
automonteur die auto’s kan repareren maar 
zelf niet mag autorijden?! 

Eind december 2018 heeft Godfrey alle theo-
retische lessen afgesloten. Wat rest is een 
stage die hij nu loopt bij een garage aan Kaliro 
road in Namungalwe. Na deze stage zit de 
opleiding er voor hem op en kan hij afstuderen. 



Jouw hulp is nodig…!  
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De Van Doorn Stichting is in 2018 een samenwerking aan-
gegaan met het Van Merode College dat sinds 2015 be-
roepsopleidingen tot automonteur, timmerman, kapster en 
naaister verzorgt. De momenteel beschikbare middelen zijn 
echter te beperkt om goed vakonderwijs te geven. De Stich-
ting heeft eind 2018 fondsen ter beschikking gesteld voor 
de aanschaf van hoognodig trainingsmateriaal en gereed-
schappen. Hierdoor is het mogelijk geworden om de ko-
mende 2 jaar meer dan 150 werkloze en arme plattelands-
jongeren een opleiding te geven. 

 

In 2019 is het Van Merode College bovendien geholpen 
een ondernemersplan op te stellen en training modules te 
ontwikkelen. Het totale bedrag (€ 4.200) voor dit project 
was eind 2018 be-
schikbaar en is tot 
en met begin 2019 
ook daadwerkelijk 
besteed.  

 

Lees meer >> 

Van Merode Colle-

Voor de opzet van een beroepsopleiding voor tienermoe-
ders in Homa Bay, Kenia, is een bedrag van € 3.800 nodig 
t.b.v. de revisie van (tweedehands) machines en gereed-
schappen en de verscheping ervan naar Kenia. Het mate-
riaal is bestemd voor kleermakers- en borduurcursussen en 

kan worden geleverd door de Stichting Tools To Work. 

 

Ayaga Dani Widows Group (ADWG) is een gemeenschaps-
organisatie die er naar streeft om met name werkloze meis-
jes / jonge vrouwen een passende beroepsopleiding te la-
ten volgen: opleidingen tot kleermaker, kapper en manicu-
re/pedicure voor kleine en middelgrote dienstverlenende 
ondernemingen en opleidingen in het gebruik van compu-
ters, internet en social media voor dienstverlenende bedrij-
ven zoals informatie- en communicatiediensten. 

 

De beroepsopleidingen zijn gericht op het trainen in vaar-
digheden waarvoor daadwerkelijk een marktvraag bestaat 
en hiervoor wordt 
om de vijf jaar de 
marktbehoefte on-
derzocht. 

 

Lees meer >> 

AyagavDani 

Dit project wordt uitgevoerd door CODEC, dat in 2012 is op-
gericht door welwillende vrijwilligers uit de gemeenschap die 
zelf het slachtoffer zijn geweest van armoede, slechte ge-
zondheid, analfabetisme, uitsluiting van gemeenschapsont-
wikkeling en besluitvormingsprocessen. 

 

CODEC heeft in 2015 het Aminkeng Center in Limbe opge-
richt en wil in 2019 in Menji een 2e trainingscentrum vestigen 
om jonge vrouwen kennis en vaardigheden bij te brengen die 
hen in staat stelt in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 
De alleenstaande tienermoeders ontwikkelen hiervoor vaar-
digheden naaien en het maken van binnen- en buitendecora-
tie. Het centrum wil minstens 150 jonge vrouwen per jaar trai-
nen en hen voorzien van technische ondersteuning en micro-
kredieten waarmee ze kleine bedrijven kunnen starten en een 
marketingketen voor hun producten kunnen creëren. 

 

De Stichting Gered Gereedschap zal de benodigde naaima-
chines leveren. De Van 
Doorn Stichting wil € 
3.300 bijdragen voor 
trainingsmateriaal en het 
salaris voor 2 trainers 
van het nieuwe centrum.  

 

Lees meer >> 

Aminkeng 

Van Merode College voor 
beroepsonderwijs – Oeganda 

Een nieuw project van de Van Doorn Stichting, dat wordt uit-
gevoerd door ABEXINAH Orphans and Vulnerable Communi-
ty Centre. Opgericht in 2009 is door vijf jonge mannen uit het 
Kasese District die zelf externe steun hebben gehad voor hun 
opleidingen. De Stichting Tools To Work zal de voor dit pro-
ject benodigde machines en gereedschappen beschikbaar 
stellen. Voor de revisie en verscheping hiervan heeft de Van 
Doorn Stichting € 4.800 nodig.  

 

Het doel van het project is om kansarme jongeren te voorzien 
van timmervaardigheden, zodat zij na de opleiding hun brood 
kunnen verdienen met de productie en verkoop van meubels. 
Vervolgens wordt de getrainde jongeren de gelegenheid ge-
geven in de werkplaats te blijven werken en hier betaald werk 

te verrichten tot zij in 
staat zijn een eigen 
werkplaats op te zetten. 

 

Lees meer >>  

ABEXINAH 

Uitbreiding timmermansopleiding 
voor weeskinderen – Oeganda 

Steun de projecten van de Van Doorn Stichting! IBAN: NL 71 RABO 0157 8489 14 

Ayaga Dani beroepsopleidingen 
voor tienermoeders – Kenia 

Aminkeng centrum voor zelfredzaam-
heid van tienermoeders – Kameroen  

http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/van-merode-college-voor-beroepsonderwijs-in-bwera,-oeganda
http://www.toolstowork.nl
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/ayaga-dani-beroepsopleidingen-homa-bay,-kenia
https://www.geredgereedschap.nl/
http://www.toolstowork.nl
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/timmermansopleiding-abexinah,-oeganda


De missie van de Van Doorn Stichting is om een bijdrage te 
leveren aan de bestrijding van armoede door de financiering 
van onderwijs voor kwetsbare en kansarme jongeren in  on-
twikkelingslanden, 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, waar-
van 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-mail vandoornstichting@gmail.com 
website www.vandoornstichting.nl 
Facebook vanDoornStichtingNL 

Twitter @VanDoornSt 
 

KvK No. 09124064 
RSIN 810411945 

 
Bestuur: 

Petra Sutmuller (voorzitter) 
Marjan Schaapman (secretaris) 

Paul Sutmuller (penningmeester) 
Kitty van Woezik 

Romy Mallek 
Inge Willems 

 
Adviseurs: 

Ton Slinger (onderwijs) 
Leo Kranendonk (financiën)  

 
 
© Copyright 2019 Van Doorn Stichting  
Deze nieuwsbrief wordt een keer per half jaar verspreid. De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wat  de Van Doorn Stichting doet en 
in het afgelopen half jaar heeft bereikt. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Stuur een mailtje aan vandoornstichting@gm ail.com 

Learning Opportunity for 

Everybody 

Tussentijdse evaluatie beleid in Afrika Museum 

Het gaat economisch goed in Nederland 
maar dat wil niet zeggen dat er ook 
meer geld beschikbaar gemaakt wordt 
voor goede doelen in ontwikkelingslan-
den. Meerdere bedrijven en goede-
doelen-fondsen die voorheen jaarlijks 
geld ter beschikking stelden voor bijv. 
onderwijsprojecten in Afrika, hebben 
besloten om dit nu alleen nog te doen 
voor goede doelen in Nederland. Moge-
lijk omdat deze projecten voor hen 
zichtbaarder en voor hun clientèle her-
kenbaarder zijn. 

 

In april 2019 vond in het Afrika Museum 
een buitengewone bestuursvergadering 
plaats om het beleid van de Stichting te 
evalueren. Een nuttige bijeenkomst 
waarin deze ontwikkelingen werden 
besproken en we in kaart hebben ge-
bracht wat we kunnen doen om onze 
(fondsenwervings)doelen te behalen. 
Daarbij ook kritisch kijkend naar wat 
realistisch en haalbaar is voor een stich-
ting als de onze, die alleen uit vrijwil-
ligers bestaat. 

 

Bijgestelde targets - Besloten is om in 
ieder geval onze targets voor de ko-
mende twee jaar naar beneden bij te 
stellen. Concreet betekent dat we de 
komende jaren vasthouden aan een 30 
tot 40tal studiebeurzen per jaar (dat zich 
vertaalt naar een budget van ca. € 
12.000 per jaar) en een 6tal projecten 
per jaar (ca. € 24.000 per jaar). Met de 
eigen middelen van de Stichting en be-
perkte fondsenwerving moet dat haal-
baar zijn. 

 

Fondsenwerving - Daarnaast hebben 
we gekeken naar onze aanpak. In de 

eerste helft van 2019 heeft de Stichting 
voor 3 projecten een financieringsaan-
vraag ingediend bij organisaties waar 
we nog niet eerder mee hebben ge-
werkt. We willen actief op zoek naar 
andere / nieuwe financieringsbronnen! 

 

Bovendien doen we een beroep op on-
ze nieuwsbrieflezers om met een bijdra-
ge de realisatie van projecten mogelijk 
te maken. Of je nou €10, €20 of meer 
doneert, alle bijdragen zijn welkom, 
bijvoorbeeld voor ons prachtige Daya 

Mina project in Colombo, Sri Lanka! 

 

Ook ondersteunen wij momenteel 2 
ambachtsscholen waar gereedschap 
nodig is voor het groeiende aantal jon-
geren dat daar een vakopleiding willen 
volgen en 2 ateliers voor kleermakers-
opleidingen, waar naaimachines nodig 
zijn om jonge vrouwen, veelal tiener-
moeders, een vakopleiding te geven. 

Voor elke € 200 kunnen wij een volledig 
gevulde gereedschapskist en voor elke 
€ 150 een naaimachine beschikbaar 

maken via Tools To Work! 

 

Alle kleine beetjes helpen en ook kleine 
bedragen kunnen een grote impact heb-
ben voor deze kansarme jongeren! 

 
 

 
Steun 

de projecten 
van de 

Van Doorn 
Stichting!  

 
IBAN: 

NL 71 
RABO 

0157 8489 14 

Doneer nu! 

http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/training-verstandelijk-beperkte-jongeren,-sri-lanka
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/training-verstandelijk-beperkte-jongeren,-sri-lanka
http://www.toolstowork.nl
http://www.vandoornstichting.nl/jouw-hulp-is-nodig!/jouw-hulp-is-nodig!

