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Sinds 2015 werkt de Van 
Doorn Stichting samen met 
GAAS-Mali aan de verbete-
ring van de kwaliteit en toe-
gankelijkheid van basison-
derwijs in de Segou-regio. 
Samen met de bevolking 
zijn in de periode 2015-2016 
een aantal klaslokalen en 
toiletblokken opgeknapt. 

Bij de school is bovendien 
een groentenkas gebouwd, 
een groetentuin aangelegd 
en een waterput geslagen. 
Hier kunnen de ouders van 
leerlingen groenten verbou-
wen om die vervolgens te 
verkopen en zo inkomsten 
te genereren. En dat is weer 
een extra stimulans voor 
hen om ook hun dochters 
naar school te laten gaan! 
 
In de tweede helft van 2017 
is de laatste fase van het 
project van start gegaan: de 
bouw van drie extra klaslo-
kalen in een periode van 
twee jaar. 

Dit is mogelijk geworden 
dankzij de toezegging van 
ASN Foundation, restaurant 
In De Kazerne uit Nijmegen 
en restaurant Thuis Bij Fien 
uit Wychen om dit te finan-
cieren. 

 
 
 
 
 
 
 

De lokale bevolking heeft 
met de eerste fondsen in-
middels cement gekocht en 
is begonnen cementblokken 
te maken. De bevolking is 
laaiend enthousiast en zeer 
dankbaar dat de Stichting 
en sponsors dit mogelijk 
maken! 
 

Lees meer >> GAAS-Mali 

Uitbreiding van de school in 
Noukoula – Mali 

Het streven van GAAS-Mali om zowel jongens als meisjes 
een kans op onderwijs te geven is prijzenswaardig en ver-
dient het om ondersteund te worden!  

Recreatie en vakopleidingen in 

Blijf van Mijn Lijf Huis –Tanzania 
 

In de strijd tegen genitale verminking van meisjes in de Mara-
regio is in 2014 met steun van het Tanzania Development 
Trust een Blijf Van Mijn Lijf Huis opgezet. In 2015 heeft de 
Van Doorn Stichting geholpen om in dit Safe House de moge-
lijkheid te creëren deze meisjes een vak te laten leren (naaien 
en handenarbeid). In 2016 is dit uitgebreid met een atelier 
waar de meisjes producten kunnen maken ten behoeve van 
verkoop, zodat zij voor zichzelf inkomsten kunnen genereren. 

In juli 2017 is in de Mara-regio een 2e Safe House opgezet,  
nodig om de grote groepen meisjes op te vangen die hier hun 
toevlucht zoeken. En ook hier zullen zij niet alleen afleiding 
vinden, maar ook een opleiding kunnen volgen. 
Dit is mogelijk gemaakt door een fantastische donatie van       

€ 2.500,- van de Soroptimist Club – West Betuwe die hiervoor 

eerder dit jaar een fietstocht organiseerde. 
 

Lees meer >> Safe House & VTC in Mara-regio, Tanzania 

Mooie resultaten in 2017! 
 

In de 2e helft van 2017 hebben we 4 projecten afgerond. Daar-
mee is beroepsonderwijs weer beter toegankelijk geworden 
voor grote groepen jongeren in Tanzania, Oeganda en Kenia! 

De Ebeneza ambachtsschool in Shinyanga (Tanzania) is on-
dersteund om een duurzame en financieel onafhankelijke 
school te worden, en geholpen bij het verkrijgen van erkenning 
door de overheid. Voor deze school werden in 2016 met fond-
sen van sponsor Transpetrol en in samenwerking met SIDO 
leermiddelen (machines en gereedschappen) aangeschaft.  

Het NDD naaiatelier in Tabora, eveneens in Tanzania, kon 
dankzij de opbrengst van meerdere sponsoracties naaimachi-
nes en materiaal aanschaffen t.b.v. opleidingen aan kansarme 
meisjes en jonge vrouwen. Al twee groepen van 30 leerlingen 
hebben inmiddels het kleermakersvak kunnen leren.  

De Pacer ambachtsschool in Pakwach (Oeganda) kon in 2017 
worden voorzien van leermiddelen (machines en gereedschap-
pen) - mogelijk gemaakt met fondsen van MKB Woudenberg 
e.o. en het Addo Kranendonk Fonds en gerealiseerd i.s.m. de 
stichting ToolsToWork. Dit jaar is de school ondersteund met 
een school management training voor het bestuur en bijscho-
ling voor de leraren. 

Het Reality Tested Youth Program in Kenia tenslotte heeft met 
steun van het Addo Kranendonk Fonds en een leuke T-shirt-
actie de leermiddelen (machines en gereedschappen) kunnen 
aanschaffen die nodig zijn voor vakopleidingen aan jongeren 
uit de Mathare krottenwijk in Nairobi. 

 

Meer lezen over behaalde projectresultaten? 

Kijk op de website! 

https://www.asnbank.nl/over-asn-bank/organisatie/asn-foundation.html
http://www.indekazerne.nl/
http://www.thuisbijfien.nl/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/verbetering-onderwijs-in-noukoula,-mali
https://soroptimist.nl/nl/clubs/midden-nederland/west-betuwe/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/mara-bisdom-vtc,-musoma,-tanzania
https://www.asnbank.nl/over-asn-bank/organisatie/asn-foundation.html
http://www.indekazerne.nl/
http://www.thuisbijfien.nl/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/uitbreiding-beroepsopleidingen-in-shinyanga,-tanzania
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/uitbreiding-naaiatelier-tabora,-tanzania
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/gereedschappen-voor-ambachtsschool,-oeganda
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/rtyp-trainingsprogramma-mathare-sloppenwijk,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten


Studiefinanciering 

Druk aan de studie! 
Ook dit keer ontvingen we weer veel leuke berichtjes en bedankjes  van studenten die dankzij de Van Doorn Stichting een 
studie kunnen volgen. We delen ze graag met jullie! 
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In de 2e helft van 2017 heeft 
de Van Doorn Stichting 20 
aanvragen voor studiefinan-
ciering ontvangen die volde-
den aan de criteria. Helaas 
stuurden slechts 11 studen-
ten het definitieve aanvraag-
formulier terug. 
 
De  aanvragen betreffen 
opleidingen waarvan het 
studiejaar begint in janua-
ri/februari 2018. Het bestuur 

heeft 6 aanvragen goedge-
keurd. Vijf aanvragen uit 
Kenia en een uit Tanzania. 
 
Twee jongens gaan een 
lerarenopleiding volgen en 
een jongen gaat een studie 
volksgezondheid beginnen. 
Twee meisjes en een jon-
gen van wie de familie het 
schoolgeld niet meer kan 
opbrengen, gaan de middel-
bare school afmaken.  

In Tanzania is Juma Kisabo Kanundo in 
2016 begonnen aan een 2-jarige opleiding 
tot verpleegkundig assistent aan de Sumve 
School of Nursing in Mwanza. Het eerste 
jaar heeft hij met succes afgerond. 

Juma: “Very greetings to all member of 
Van Doorn Foundation  how are you all, 
are you all fine? I am fine continuous with 
my study at Sumve School of Nursing. I 
wish you good days and God bless you.” 

 

Equilar Agutu uit Kenia is in 2017 begonnen 
aan een 4-jarige hogere beroepsopleiding 
voor lerares.  Haar doel is om de meisjes in 
haar omgeving te  leren om mondig en zelf-
bewust te zijn. In de vakanties werkt zij als 
vrijwilligster op diverse projecten. 

Equilar: “I got involved in community work 
while at college, through membership to 
Transformers Organisation. This is a col-
lege club that does a number of volun-
teerism works. For instance visiting prima-
ry schools and taking the pupils through 
life skills training. We had an opportunity 
to visit orphanages within the neighbor-
hood and kept them company with clean-
ing their environment, washing their 
clothes, and even cooked their local fa-
vourite African cuisine.” 

 

 

In Oeganda volgen vier  studenten een 
beroepsopleiding aan de Pacer Community 
Polytechnic School: 

“The needy students who were sponsored 
by Van Doorn Foundation are still continu-
ing with study up to date. Academically 
their performance is average in class, in 
practical work and their discipline is okay.” 

 

Harriet Ovurutho wil metselaar worden, 
Osborn Rowothomio en Apoirworth Mugi-
sha  zijn bezig met de opleiding tot auto- / 
motormecanicien en Tinitri Ajarova volgt de 
opleiding tot kleermaker. 

Harriet: “When I joined this school I was 
struggling with my studies because of 
school fees problems which made me 
some time leave school and go home to 
search for school fees because I was 
paying my self and nobody could help me 
as I am an orphan.” 

Apoirwoth: “After I had been sponsored 
by you I have humble time to study that 
improved on my performance, with the 
help of the tools and equipment brought it 
has improved on my skills in practical.” 

 

Leah Nancy Odongo uit Kenia: 

 “You have really helped me so much and 
I still require your continuous support 
through the end. I participated in various 
activities for example music club, football 
and TICAH  club. 
I joined football club. We had a great 
journey. We participated in various 
schools and outside too. We were able to 
compete with other schools and managed 
to win in our zones Copa Coca Cola tour-
nament. Doing football too I also joined 
TICAH club where we were able to do 
guidance and counseling which helped 
me to guide and counsel other students. 
 
I cannot thank you enough for making this 
change in my life to pursue my dreams.” 

 

En daar doen we het voor….!  



Projecten in 2018  

Leerlingen maken zelf schoolmeubilair voor 
Chepkorio ambachtsschool – Kenia 
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Steun de projecten van de Van Doorn Stichting ! 
 

IBAN: NL 71 RABO 0157 8489 14 

Je kunt de Van Doorn 
Stichting steunen 

door boeken te kopen via 
YouBeDo.com, zonder dat 

het jou iets extra kost! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt de Van Doorn 

Stichting ook steunen door 
één of meer setjes kaarten 
met een aquarel van Nancy 

Sutmuller te kopen. 
Kijk snel op onze website! 

Elgeyo-Marakwet County is een van de 
armste steken van Kenia. Voor de platte-
landsjongeren is er weinig gelegenheid 
voor onderwijs en weinig werk. 

Een aantal toegewijde leden van deze 
rurale gemeenschap heeft in 1979 een 
ambachtsschool opgericht om deze jon-
geren de kans te geven een vak te leren. 
Vanwege de zeer beperkte financiële 
middelen duurde het vele jaren om enke-
le klaslokalen, slaapzalen voor leerlingen 
en verblijven voor leerkrachten te bou-
wen. Pas in 2015 waren er voldoende 
faciliteiten gerealiseerd om als school 
door de regering te worden erkend. 

En men gaat gestaag door! Iedere keer 
als het lukt om fondsen te werven, wor-
den de basisvoorzieningen (zoals klas-
lokalen, slaapzalen, sanitaire voorzienin-
gen) weer een stukje verbeterd of wordt 
beter of meer lesmateriaal (school-
boeken, schoolmeubilair, machines en 
gereedschappen) aangeschaft. 

De school heeft de Van Doorn Stichting 
om financiële steun gevraagd voor de 
aanschaf van materialen waarmee de 
studenten van de school zelf schoolmeu-
bilair kunnen maken. 

Bij het opmaken van deze nieuwsbrief 
ontvingen wij het fantastische nieuws van 
AFAS Foundation dat zij de hiervoor be-
nodigde € 3.500,- ter beschikking stellen! 

 

Lees meer  >> Chepkorio Kenia 

Meer gereedschappen voor straat-

kinderen in Nairobi – Kenia 
 

In 2016 heeft de Van Doorn Stichting de Levozy Self Help 
Group in Nairobi geholpen om een kleine ambachtsschool 
voor straatkinderen te bouwen. De Nederlandse stich-
ting Tools to Work leverde de leermiddelen (machines en 
gereedschappen) hiervoor. 

Het leven in de straten van Dagoretti draait voor deze 
straatkinderen hoofdzakelijk om overleven, zonder enige 
ambitie in het leven. De Levozy Self Help Group helpt hen 
sinds 2010 om een vak (denk aan automonteur, elektricien, 
kleermaker, breien en borduren) te leren, werk te vinden en 
zo te re-integreren in de gemeenschap. De resultaten zijn 
zeer veelbelovend en het is tijd om de capaciteit van dit 
kleine centrum voor beroepsopleidingen uit te breiden. 

Samen met Tools to Work wil de Van Doorn Stichting extra 
machines en gereedschappen ter beschikking stellen om 
een grotere groep straatkinderen te kunnen helpen een 
ambacht te leren. Van de € 9,000 die daarvoor nodig is 
heeft KWA Bedrijfsadviseurs in Amersfoort al € 3.500,- ter 
beschikking gesteld! Wij gaan op zoek naar de resterende 
€ 5.500,- ! 

 

Lees meer >> 

Vakopleidingen 
voor straatkinderen, 

Kenia 

 

Vakopleidingen voor gehandicapte 

jongeren in Homa Bay – Kenia 
 

Een van de uitdagingen waarmee (jonge) mensen met een 
handicap worden geconfronteerd, is de beperkte mogelijk-
heid om met een beroepsopleiding hun potentieel te benut-
ten. Een groep gehandicapte jongeren uit Homa Bay (aan 
het Victoria Meer in Kenia) heeft daarom een organisatie 
opgezet (HBDSSG) met als doel haar leden een vak te le-
ren en hun zelfredzaam te vergroten. Samen met ABILIS, 
een Finse organisatie die projecten ondersteunt voor men-
sen met een handicap in ontwikkelingslanden, is geïnventa-
riseerd welke ambachten relatief gemakkelijk door mensen 

met een handicap aangeleerd kunnen worden én waarvoor 

in Homa Bay werk te vinden is. Samen met de gehandicap-
te student wordt dan vastgesteld welke vaardigheden voor 
hem of haar het meest geschikt zijn om te leren. 

Door deze jongeren te trainen in vaardigheden zoals kleren 
en schoenen maken, breien, handenarbeid (wat zij kunnen 
leren ondanks hun handicap) zullen ze in de gelegenheid 
komen om inkomsten voor zichzelf te genereren. HBSSG 
heeft € 4.150 nodig zijn voor de aanschaf van trainingsge-
reedschappen en materiaal en om hen die een eigen onder-
neming willen opzetten een startkapitaal (microkrediet) mee 
te geven. De Van Doorn Stichting is op zoek naar sponsors 
voor de benodigde € 4.150,-. 

https://www.youbedo.com/action/charities/view/595/van-doorn-stichting.html
http://www.vandoornstichting.nl/jouw-hulp-is-nodig!/te-koop-kaarten-met-mooie-aquarel
http://www.afasfoundation.nl/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/schoolmeubilair-voor-chepkorio-ambachtsschool,-kenia
https://www.toolstowork.nl/
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/vakopleidingen-voor-straatkinderen,-kenia


De missie van de Van Doorn Stichting is om een bijdrage 
te leveren aan de bestrijding van armoede door de finan-
ciering van onderwijs voor kwetsbare en kansarme jon-
geren 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 kun-
nen betalen, en instellingen (zoals ambachts-scholen, 
beroepsopleidingen, opleidingen voor gehandicapte 
kinderen) die financiële hulp nodig hebben om het onder-
wijs 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 
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Petra Sutmuller (voorzitter) 
Marjan Schaapman (secretaris) 
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Kitty van Woezik 
Lex Kranendonk 

Romy Mallek 
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Leo Kranendonk (financiën)  
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Learning Opportunity for Everybody 

Geslaagde prijsvraag voor 
RTYP in Kenia 

Deze zomer heeft de Van Doorn Stichting 
een prijsvraag uitgezet. De opdracht was 
een T-shirt te ontwerpen dat uiting geeft aan 
onze slogan: Learning opportunity for ever-
body! In totaal ontvingen we 4 inzendingen. 
De jury (de bestuursleden van de Stichting) 
wees de prachtige inzending van Leonie 
Haas illustration & design aan als winnend 
ontwerp. Vervolgens zijn daar T-shirts mee 
bedrukt en verkocht, wat het mooie bedrag 
van € 442,- opleverde voor het Reality 
Tested Youth Program in Kenia!  

 

Wij, Kaat en Kitty, hebben op 18 no-
vember de 7Heuvelenloop gelopen. En 
dat is niet zomaar een wandelingetje... 
wij liepen de 7HeuvelenNACHT! Dat is 
7 km hardlopen door het donker, regen 
en kou!! 

 

Deze 7 km liepen wij niet alleen maar 
voor de spanning en de lol; wij wilden 
hiermee geld inzamelen voor de uitbrei-
ding van een naaiatelier in Tabora, 
Tanzania. De meerderheid van de 
meisjes in Tabora heeft geen kans op 
onderwijs en ontwikkeling, waardoor zij 
hun leven lang afhankelijk blijven van 
anderen en niet voor zichzelf kunnen 
zorgen. Dankzij dit project kunnen groe-
pen meisjes het beroep van kleermaker 
leren en zo zelf geld verdienen. Daar-
naast worden zij geholpen om een ei-
gen bedrijfje te starten. En dat vinden 
wij dus een supermooi initiatief waar wij 
heel graag een bijdrage aan wilden 
leveren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan alle lieve familie, vrien-
den, collega’s, kennissen hebben wij 
een bedrag van € 461,-- opgehaald! 

Hartstikke bedankt hiervoor! 

Kitty en Kaat lopen 7HeuvelenNacht voor Tabora! 

http://www.leoniehaas.nl/
http://www.leoniehaas.nl/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/rtyp-trainingsprogramma-mathare-sloppenwijk,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/rtyp-trainingsprogramma-mathare-sloppenwijk,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/uitbreiding-naaiatelier-tabora,-tanzania
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/uitbreiding-naaiatelier-tabora,-tanzania
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/uitbreiding-naaiatelier-tabora,-tanzania

