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Voorwoord 

 

Het jaar 2016 was succesvol voor The Hunger Project Nederland met de hoogste inkomsten ooit. 
Bovendien bereikten we in twaalf epicentra de fase van zelfredzaamheid. Maar 2016 was voor The 
Hunger Project wereldwijd een lastig jaar, door dollarkoers schommelingen en tegenvallende 
inkomsten in sommige landen. Als gevolg daarvan hebben we verschillende activiteiten in de 
programmalanden moeten afbouwen - met directe consequenties voor onze collega’s daar. Dat is 
een hard gelag, en nooit eerder in onze geschiedenis voorgekomen.  

Tegelijkertijd is 2016 ook het jaar waarin we in Afrika op grote en groeiende schaal het succes van 
onze aanpak bewezen zagen worden: niet minder dan twaalf epicentra in acht verschillende landen 
werden formeel zelfredzaam. Uit onderzoek blijkt dat zij op heel veel verschillende terreinen grote 
vooruitgang hebben geboekt. Voor alle epicentra zijn die verschillend - niet vreemd ook, omdat ze 
hun eigen doelen stellen, en de kansen en uitdagingen van dorp tot dorp verschillen.  

Gemiddeld gezien nam in deze twaalf zelfredzame epicentra de armoede af met 46%. Het aantal 
huishoudens met toegang tot een latrine of wc nam toe van 7 naar 44% - bijna de helft van alle 
huishoudens. De scores op de Women Empowerment Index verbeterden met 24%. En het aantal 
kinderen dat naar de middelbare school gaat, groeide zelfs van 20 naar 67%. Weliswaar had 
gemiddeld 17% van de bevolking nog steeds honger - maar de gemeenschappen verklaarden stuk 
voor stuk het vertrouwen te hebben dat ze daar in de nabije toekomst zélf, met elkaar en met hun 
lokale overheid, een einde aan gaan maken. En ook dat is zelfredzaamheid. Ook in onze andere 
programmalanden zagen we schitterende resultaten, en groeiend bewijs dat onze aanpak 
diepgaande impact heeft.  

Daarnaast haalden we in Nederland opnieuw onze hoogste inkomsten ooit - bijna € 4,6 miljoen. Een 
groei van 14% ten opzichte van 2015, het voorgaande recordjaar. We lanceerden een Nederlandse 
afdeling van de beweging voor community-led development, haalden regelmatig de media met 
mooie verhalen over ons werk en werden twintig keer uitgenodigd als bevlogen gastspreker of 
expert. Voor een organisatie met 10 FTE, waarvan ook nog eens bijna een derde vooral bijdraagt aan 
processen en inkomsten die buiten onze jaarrekening en buiten het Nederlandse blikveld vallen, is 
dat voorwaar geen slechte score.  

Veel leesplezier!  

Carel van Bemmelen,  

Raad van Toezicht-voorzitter The Hunger Project Nederland  

 

 

Dit bestuursverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag (het jaarmagazine) van The 
Hunger Project Nederland, dat binnenkort digitaal beschikbaar is via www.thehungerproject.nl. Het 
is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar van het publieksjaarverslag op te vragen via 
info@thehungerproject.nl.  

In het eerste deel van dit bestuursverslag staat de organisatie centraal. Het tweede deel van dit 
verslag gaat over de financiën, en bevat onder andere de jaarrekening. Ook dit verslag is digitaal 
beschikbaar op www.thehungerproject.nl.  

http://www.thehungerproject.nl/
mailto:info@thehungerproject.nl
http://www.thehungerproject.nl/
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Algemene informatie  
 
Stichting The Hunger Project 
Arthur van Schendelstraat 500 
3511 MH Utrecht 

Telefoon: 030 233 53 40    
E-mail: info@thehungerproject.nl 
Website: www.thehungerproject.nl  
 

De stichting The Hunger Project Nederland is opgericht op 1 december 1980. The Hunger Project 
Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk en als zodanig verbonden met de 
wereldwijde organisatie The Hunger Project Global, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in New 
York.  

The Hunger Project heeft de ANBI-status en mag zichzelf een CB Erkend Goed Doel noemen.  

IBAN: NL69 TRIO 0254 7828 76 
KvK: 41201198 
RSIN: 816048903 

Foto’s: Ivan Barros, Ralf Bodelier, Rebke Klokke, Johannes Odé, Anna Zhu.  

mailto:info@thehungerproject.nl
http://www.thehungerproject.nl/
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1. Wie we zijn  

Het einde van honger is in zicht. Het aantal mensen met honger is spectaculair gedaald: tussen 1965 
en 2015 verdubbelde de wereldbevolking en tegelijkertijd halveerde het aantal mensen met honger.  

Maar ondanks deze enorme vooruitgang, leven op dit moment nog steeds bijna 800 miljoen mensen 
met chronische honger. En dat zijn er veel te veel. Want honger is het grootste oplosbare probleem 
ter wereld. The Hunger Project gelooft dat onze generatie een einde kan maken aan chronische 
honger.  

Doelstelling,.missie.en.visie  
The Hunger Project heeft dan ook als doelstelling het beëindigen van chronische honger en armoede 
over de gehele wereld, en alles wat daarmee verband houdt of daartoe kan bijdragen, in de ruimste 
zin van het woord.  

The Hunger Project heeft als missie een einde te maken aan chronische honger en armoede door 
vooruitstrevende, duurzame, grassroot strategieën waarin vrouwen centraal staan. En door te 
pleiten voor de invoering van deze strategieën over de hele wereld. The Hunger Project streeft naar 
een wereld waarin elke vrouw, elke man en elk kind een gezond, zelfredzaam en waardig leven leidt.  

Met het aannemen van de Sustainable Development Goals (ook wel de Global Goals) in 2015 erkent 
ook de wereldgemeenschap - inclusief de leiders van de 193 VN-lidstaten - dat het einde van honger 
een haalbaar doel is. Goal 2 is zero hunger in 2030. Niet naar de helft van het percentage van 
mensen met honger, zoals bij de eerdere Millenniumdoelen, maar helemaal naar nul.  

Tot 2030 hebben we nog een lange weg te gaan. De enige manier waarop het doel behaald kan 
worden, is door mensen centraal te zetten. Want als mensen durven dromen, en kansen krijgen, 
kunnen ze buitengewone resultaten boeken. Zoals het einde van honger.  

Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame beëindiging van de honger alleen kan worden bereikt 
door de direct betrokkenen zelf. Wij zien geen miljoenen monden om te voeden, maar miljoenen 
ondernemende en veerkrachtige mensen. Mensen met honger zijn niet het probleem, zij zijn de 
oplossing - dát is onze visie. Wanneer we mensen met honger niet als sneue slachtoffers zien, maar 
ze zelf de regie te geven over hun eigen ontwikkeling, dan hoeft in 2030 helemaal niemand meer 
honger te hebben.  

The Hunger Project ondersteunt mensen in lage inkomenslanden om op eigen kracht een toekomst 
op te bouwen zonder honger. Voorwaarde daarvoor is dat zij zich bewust worden van hun eigen 
vermogens, kansen voor het duurzaam beëindigen van hun eigen honger herkennen en begrijpen, 
en de daarvoor benodigde capaciteiten ontwikkelen. En behalve bewijzen dat dit mogelijk is heeft 
The Hunger Project Nederland ook als missie om bewustwording hierover te creëren in Nederland. 

The Hunger Project hanteert daarbij de volgende richtinggevende principes: menselijke waardigheid 
en mensenrechten, gelijkheid van mannen en vrouwen, empowerment, maximaliseren van 
effectiviteit, onderlinge verbondenheid, duurzaamheid, sociale transformatie, holistische 
benadering, decentralisatie en transformerend leiderschap. 
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2. Wat we doen  

Honger roept vaak beelden op van uitgemergelde mensen en kinderen met bolle buikjes. Dat zijn 
immers de beelden die het nieuws halen. Toch is deze acute vorm van honger, die wordt 
veroorzaakt door een tijdelijke crisis, maar een heel klein deel van alle mensen die honger hebben. 
Veruit de meeste mensen met honger hebben chronische honger. Dat wil zeggen dat zij dag in dag 
uit te weinig, of te eenzijdig eten. 

Chronische honger is niet alleen een kwestie van weinig eten, maar vaak vooral van slecht of 
eenzijdig eten. Zelfs wanneer mensen voldoende voedsel binnenkrijgen om hun gevoel van honger 
te stillen, kunnen ze door slecht of eenzijdig eten een tekort hebben aan voedingsstoffen. Als je 
bijvoorbeeld dagelijks alleen cassave eet, of alleen maïs, kom je heel wat vitamines en mineralen 
tekort, en raak je ondervoed. Je wordt sneller ziek, hebt minder energie en presteert ook minder. 

Omdat chronische honger structureel is, heeft voedsel sturen geen zin. Ja, voor even. Maar daarna is 
er weer honger. En honger gaat over meer dan voedsel alleen. Chronische honger is een vicieuze 
cirkel met vele verschillende oorzaken, waarin de omgeving, water, sanitair, onderwijs, 
gezondheidszorg en gelijkheid tussen mannen en vrouwen allemaal een rol spelen. Om deze cirkel te 
doorbreken, moeten al deze onderwerpen tegelijk aangepakt worden. Geïntegreerd. Vooral op het 
platteland, waar 75% van de mensen met honger woont. En met een sterke focus op vrouwen. 

Strategie en aanpak wereldwijd 
The Hunger Project gaat er altijd van uit dat mensen met honger zélf de belangrijkste oplossing zijn 
voor dit vraagstuk. Cruciaal is dat zij hun eigen kracht ontdekken en gebruiken, hun eigen 
prioriteiten stellen, en de ruimte krijgen om vooruitgang te boeken in het ter plekke hoogst haalbare 
tempo. Waardoor het uiteindelijk heel goed mogelijk is om blijvend een einde te maken aan 
chronische honger en armoede. En omdat het einde van honger heel goed mogelijk is, willen we dat 
zoveel mogelijk mensen dit weten.  
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Verandertheorie  
The Hunger Project is opgericht als strategische organisatie en heeft zichzelf gedurende de jaren 
telkens opnieuw uitgevonden - om zo het hoofd te kunnen bieden aan alle uitdagingen op weg naar 
het einde van honger. The Hunger Project ging telkens op onderzoek uit: hoe zit honger in elkaar en 
wat mist er - wat zou hét verschil kunnen maken? 

Op basis van 40 jaar ervaring met werken aan het einde van de honger heeft The Hunger Project een 
verandertheorie ontwikkeld, die aan de basis staat van onze interventies. Deze is te vinden op onze 
website.  

We werken uitsluitend met langjarige, geïntegreerde programma’s die door gemeenschappen zelf 
worden beheerd en uitgevoerd.1 Het ultieme doel van ons werk is dat onze partners uiteindelijk zo 
goed met elkaar en met hun lokale overheid samenwerken, dat ze voortaan zelf verder kunnen. 
Zonder honger en zonder armoede, maar vooral in staat om nieuwe uitdagingen samen aan te 
pakken: zelfredzaam. 

De aanpak daartoe wordt gevormd door drie kernelementen:  

 Mobiliseren van mensen om zelf in actie te komen 

 Empowerment van vrouwen 

 Samenwerking met lokale overheden 
 

  

                                                           
1
 Daarom heeft The Hunger Project Nederland geen specifiek selectiebeleid voor nieuwe projecten of 

programma’s; we financieren in principe alleen al lopende, langjarige initiatieven - of innovaties die een 
waardevolle aanvulling daarop zijn.  

Wat doen we niet? 

 Voedsel sturen 

 Geld of gratis goederen uitdelen 

 Top-down  

 1 size fits all  

 Korte termijn 

 Werken in steden 

 Focus op hongersnood  

 Mensen vanuit Nederland in de 
programma’s aan het werk 

 

Wat doen we wel? 

 Geïntegreerde, holistische aanpak 

 Trainen, inzicht in capaciteiten en kansen  

 Ontwikkeling van onderop: mensen met honger 
hebben zelf de lead  

 Lokale oplossingen 

 Maatwerk en blijven innoveren 

 Langdurige programma’s voor een duurzame 
oplossing 

 Werken op het platteland 

 Focus op chronische honger  

 Lokaal team en lokale vrijwilligers 

 Vrouwen voorop 

 Samenwerken met de lokale overheid 

 Bewustwording creëren dat het einde van 
honger mogelijk is  

http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2014/08/Theory_of_Change.pdf
http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2014/08/Theory_of_Change.pdf


7 
Bestuursverslag 2016 -  Stichting The Hunger Project 

Mensen.mobiliseren.om.zelf.in.actie.te.komen 
The Hunger Project traint vrouwen en mannen op het platteland van lage (en lage midden-) 
inkomenslanden, en geeft hen inzicht in hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. Want zonder 
zelfvertrouwen en geloof in het eigen kunnen is actie ondernemen lastig. Daarom organiseert The 
Hunger Project Visie, Commitment en Actie (VCA)-workshops waarin dorpsbewoners hun dromen en 
visie op een betere toekomst vormgeven.  

Ze maken zelf concrete en haalbare plannen om hun dromen te verwezenlijken. De mensen voeren 
zélf hun plannen uit met zo veel mogelijk lokale bronnen, en met ondersteuning van The Hunger 
Project. Vervolgens helpen we mee om gemeenschappen op te bouwen waarin iedereen zich kan 
ontwikkelen. Zo krijgen mensen bijvoorbeeld toegang tot scholing, gezondheidszorg, voedselbank en 
microfinanciering.  

Essentieel zijn de lokale vrijwilligers, de animators, die enthousiast zijn over de nieuwe 
mogelijkheden die zij zien. Deze mensen worden getraind om zelf weer trainingen te geven waarin 
zij anderen inspireren tot actie. Zij stimuleren mensen in hun eigen gemeenschap om acties en 
veranderingen door te voeren, door die verandering zelf ‘voor te leven’, en zo te laten zien wat er 
mogelijk is. Wereldwijd werkt The Hunger Project met duizenden getrainde vrijwilligers, die op hun 
beurt miljoenen anderen in hun eigen gemeenschap mobiliseren om in actie te komen.  

Empowerment.van.vrouwen 
Voedselschaarste en de ongelijkheid tussen man en vrouw in ontwikkelingslanden zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Hoewel vrouwen de verantwoordelijkheid dragen voor het vervullen van de 
basisbehoeften van hun gezin, worden veel vrouwen systematisch buitengesloten. Ze hebben geen 
toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities en zo blijft veel potentieel onbenut. De helft van 
de samenleving doet eigenlijk niet mee. Zonde, want vrouwelijke leiders zetten voedselzekerheid, 
onderwijs, gezondheid, corruptie en sociale uitsluiting op de agenda van hun gemeenschappen. 
Zodra vrouwen in hun kracht staan en zich ontpoppen als leider, plukt de hele gemeenschap daar de 
vruchten van. 

Vrouwen, maar juist ook mannen worden hiervan bewust gemaakt. Want samen bereik je meer. De 
ervaring van The Hunger Project is dat mannen na de trainingen zelf hun verantwoordelijkheid naar 
hun gezin oppakken en hun vrouwen helpen. Vrouwen krijgen de kans zich te ontwikkelen via 
alfabetiseringslessen, scholing en leiderschapstrainingen. Zo kunnen vrouwen via de programma’s in 
Afrika een beroep doen op microkredieten en een spaarfaciliteit, waarmee ze kunnen investeren in 
een kansrijke toekomst voor het hele gezin. En in India worden vrouwen ondersteund om optimaal 
gebruik te maken van hun politieke mandaat in dorpsraden, en het bijbehorende overheidsbudget.  

Samenwerking.met.lokale.overheden 
The Hunger Project werkt samen met overheden op districts- en dorpsniveau, omdat deze het 
dichtst bij de mensen staan. Het is hun taak om voorzieningen in basisbehoeften zoals gezondheid, 
voeding, onderwijs en inkomen te organiseren. The Hunger Project wil deze taak niet overnemen, 
maar betrekt de lokale overheid in alle stadia en op alle niveaus van de ontwikkeling van de 
gemeenschap. Zo zorgt The Hunger Project er voor dat dorps- en districtsraden effectief kunnen 
werken, en dat vrouwen een stem krijgen in de dorpsraad. Daarnaast investeert The Hunger Project 
in het vermogen van boerengemeenschappen om zeggenschap en voorzieningen af te dwingen bij 
hun lokale en nationale overheid.  
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Maatwerk 
The Hunger Project heeft uitvoerende programma’s in acht landen in Afrika (Benin, Burkina Faso, 
Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Oeganda en Senegal), in Bangladesh en India, en in Mexico 
en Peru. In elk land is een eigen kantoor gevestigd, met lokale medewerkers.  
 
Doordat iedere situatie in ieder land weer anders is, heeft The Hunger Project niet ‘dé oplossing’. 
Een aanpak in Afrika die bewezen succesvol is, kan om wat voor politieke, culturele, sociale, 
economische of geografische reden dan ook weleens helemaal de plank misslaan in Latijns-Amerika. 
Continu wordt op lokaal niveau onderzocht of onze aanpak daar nog werkt en waar aanpassingen 
nodig zijn voor het succesvol bestrijden van honger en armoede. Ontbreekt er iets? Dan wordt daar 
vervolgens samen aan gewerkt.  
 
In Latijns-Amerika werkt The Hunger Project in Mexico en Peru. Zowel in Mexico als Peru richt The 
Hunger Project zich op de emancipatie van inheemse vrouwen, omdat onder hen de grootste 
concentratie van honger en armoede te vinden is. Als change agents worden zij zich na training 
meer bewust van hun rechten en mogelijkheden, en zetten zij zich in voor voedselzekerheid in hun 
dorp. In Mexico werkt The Hunger Project met een eigen lokaal team samen met de lokale en de 
nationale overheid. In Peru werkt The Hunger Project samen met partnerorganisatie Chirapaq aan 
het versterken van het netwerk van inheemse vrouwenorganisaties.  
 
In Azië werkt The Hunger Project in Bangladesh en India aan democratisering en vrouwelijk 
leiderschap. In India heeft de overheid zelf al de nodige stappen gezet om honger en armoede terug 
te dringen. Voor de allerarmsten zijn allerlei regelingen en subsidiepotjes beschikbaar, van 
weduwenpensioenen tot subsidie voor huizen, van een banenprogramma tot voedselbonnen. De 
dorpsraden spelen daarbij een belangrijke rol: zij bepalen wie in aanmerking komt voor die 
ondersteuning. Zij brengen de behoeftes in kaart, identificeren wie recht heeft op subsidie of een 
dienst.en.jagen.er.achteraan.  
 
Volgens de wet hebben vrouwen in India recht op de helft van de zetels in de lokale politiek. The 
Hunger Project ziet deze vrouwen in de dorpsraad als de sleutel voor het einde van honger. Door de 
vrouwen in de dorpsraad tijdens hun vijfjarige termijn te trainen en te coachen, kunnen zij zich 
ontpoppen als leider. We versterken hun capaciteiten, kennis en vertrouwen in hun eigen kunnen, 
rol en verantwoordelijkheden. En we werken aan een ontvankelijke omgeving waarin zij hun werk zo 
goed mogelijk kunnen doen. Zo kunnen de gekozen vrouwen hun mandaat ook echt vervullen, aan 
de juiste touwtjes trekken en voorzieningen voor hun dorp regelen. Ze maken slim gebruik van 
bestaande overheidssubsidies en laten het systeem voor zich werken. Met de nodige porties moed, 
doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en goede samenwerking bereiken ze opzienbarende 
resultaten. Ze gaan de confrontatie met corrupte ambtenaren aan. Ze stellen de achtergestelde 
positie van vrouwen ter discussie. Ze vormen netwerken waarin krachten gebundeld worden en 
waarmee ze druk kunnen uitoefenen. Ook leren de vrouwen om succesvol media in te zetten en 
zetten ze campagnes op om andere vrouwen te mobiliseren om zich verkiesbaar te stellen. Zo 
kunnen de vrouwen het systeem, dat er al is, voor zich laten werken. En zo verbeteren deze 
voorvechters de situatie in hun dorpen. 

In Bangladesh maken we ons vooral sterk voor de rechten van meisjes en voor beter lokaal bestuur. 
Via onze SDG-Union benadering verbinden we het lokale bestuur (de Union) met groepen 
vrijwilligers binnen gemeenschappen om samen de Sustainable Development Goals te bereiken. The 
Hunger Project Bangladesh werkt met meer dan 145.000 animators, met een sleutelrol voor 
maatschappelijk betrokken jongeren. Deze animators maken samen een einde aan honger, extreme 
armoede, genderdiscriminatie en corruptie binnen hun eigen gemeenschap. Tegelijkertijd zet The 
Hunger Project Bangladesh succesvolle campagnes op om beleid te beïnvloeden om vrouwenrechten 
en transparantie te bevorderen. 
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Epicentrumstrategie 
Het woord ‘epicentrum’ heeft voor The Hunger Project niets met aardbevingen te maken. Het is wél 
de kern van onze strategie in acht landen in Afrika. Concreet is een epicentrum een door de 
gemeenschap zelf gebouwd dienstencentrum in het midden van een regio. Maar een epicentrum is 
meer. In een epicentrum zijn verschillende diensten te vinden: een kleuterschool, medische post, 
trainingsruimte, voedselbank en een microkredietbank. Alle diensten worden door de gemeenschap 
zelf, mannen én vrouwen, georganiseerd en bestuurd. Zo werken deze mensen samen om hun 
levensomstandigheden te verbeteren.  

Symbolisch vormt het epicentrum ook een bewijs van de inspanningen van de gemeenschap, en 
vormt het gebouw het hart van waaruit aan veranderingen wordt gewerkt.  

Eén epicentrum bereikt tien tot vijftien dorpen - op loopafstand - in een omtrek van tien kilometer. 
Gemiddeld wonen daar 10.000 tot 15.000 mensen. Via deze strategie wordt over een periode van 
ongeveer.acht.jaar.in.vier.fasen.toegewerkt.naar.zelfredzaamheid:  
 

1. In actie komen: de dorpsbewoners delen hun dromen over de toekomst en maken zelf 
concrete en haalbare plannen om deze dromen te verwezenlijken. 

2. Bouw van het epicentrum: dorpsbewoners bouwen zelf het epicentrumgebouw, start van 
workshops. 

3. Uitbouw van de diensten van het epicentrum: lokale leiders trainen hun dorpsgenoten, 
programma’s voor microfinanciering, gezondheid en kleuterschool.  

4. Op weg naar onafhankelijkheid: eigen inkomsten, afbouw van de ondersteuning door The 
Hunger Project. 

Omdat bij honger en armoede veel verschillende factoren een rol spelen, pakt de 
epicentrumstrategie die allemaal aan. Van voorlichtingen over gezondheid en goede voeding tot 
trainingen over landbouwmethodes. Van onderwijs voor kleuters én volwassenen tot veilig sparen 
en lenen. En het versterken van voorlopers en lokale leiders - met name vrouwelijke leiders.  

De training, coaching en begeleiding van deze lokale vrijwilligers wordt verzorgd door de lokale staf 
van The Hunger Project. Maar alle programma’s worden georganiseerd, geleid en uitgevoerd door 
de dorpelingen zelf. Door lokale vrijwilligers. Omdat zij geloven dat het anders kan in hun dorp, en 
daarvoor in actie willen komen. Want juist daarin schuilt de kracht van blijvende ontwikkeling. 

 
Ook wordt nauw samengewerkt met lokale overheden, waarmee The Hunger Project afspraken 
maakt over passende infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijsfaciliteiten. Een hecht 
partnerschap met de lokale overheid draagt, samen met inkomsten-genererende projecten, bij aan 
een onafhankelijk functionerend epicentrum. Dit is dan ook een van de criteria voor 
zelfredzaamheid. Het epicentrum is zelfstandig en zelfvoorzienend wanneer de gemeenschap het 
dienstencentrum met al haar functies zelfstandig kan beheren. The Hunger Project heeft een 
uitgebreide checklist ontwikkeld, met 52 criteria voor zelfredzaamheid. In 2016 voldeden twaalf 
epicentra aan genoeg van deze criteria om zelfredzaam verder te gaan. Meer daarover in hoofdstuk 
4,.over.resultaten.en.impact.  
 
  



10 
Bestuursverslag 2016 -  Stichting The Hunger Project 



11 
Bestuursverslag 2016 -  Stichting The Hunger Project 

Thematische.programma’s  
In 2016 werkten we, naast onze reguliere programma’s, aan drie meerjarige thematische 
programma’s: via Her Choice werken we in zes van onze programmalanden aan het einde van 
kindhuwelijken, met het Moringa-programma besteden we extra aandacht aan gezonde voeding in 
Ethiopië, Malawi en Oeganda, en via POWER gaan we geweld tegen vrouwen tegen in Bangladesh en 
India.  
 
Her.Choice  
Honger, armoede en kindhuwelijken hangen nauw met elkaar samen. Er is sprake van een vicieuze 
cirkel. Via Her Choice werken we aan het tegengaan van kindhuwelijken, samen met Stichting 
Kinderpostzegels, International Child Development Initiatives (ICDI) en de Universiteit van 
Amsterdam. Het vijfjarige programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en heeft als doel om kindhuwelijken tegen te gaan in elf landen, waaronder zes 
programmalanden van The Hunger Project: Benin, Burkina Faso, Ghana, Ethiopië, Oeganda en 
Bangladesh.  

Her Choice werkt aan zes strategieën om tot haar doel te komen: 

1. Investeren in meisjes, hun kennis en vaardigheden. 
2. Verbeteren van toegang tot onderwijs voor meisjes. 
3. Verbeterde toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg die is afgestemd op 

jongeren. 
4. Verbeteren van de economische zekerheid van meisjes en hun families. 
5. Mobiliseren van gemeenschappen om de sociale norm te veranderen die ten grondslag ligt 

aan genderongelijkheid. 
6. Rechterlijke macht en beleidsmakers stimuleren om zich ook hard te maken voor het 

terugdringen van het aantal kindhuwelijken. 

 

 

 

 

 

  

Neguest Mekonnen, directeur The Hunger Project Ethiopië: 

 “Zo veel problemen van vrouwen hangen samen met het feit dat ze als 

kind getrouwd zijn: ze hebben geen opleiding kunnen afmaken, en hebben 

weinig kennis over goede hygiëne, goede verzorging van kinderen en 

goede voeding. Officieel is het kindhuwelijk in Ethiopië verboden, maar 

zolang alle betrokkenen de andere kant op blijven kijken, gaat het gewoon 

door. We hebben een andere mindset nodig bij alle betrokken partijen: de 

ouders, de leraren, de religieuze leiders en lokale politici. Door 

kindhuwelijken als thema mee te nemen in onze epicentrumstrategie, 

pakken we het probleem integraal aan.” 

De verschillende partners in Her Choice brengen elk eigen expertise in. Voor The Hunger Project zit 
die vooral op strategie 4 en 5, maar vanuit de epicentrumstrategie kunnen we vrij veel activiteiten 
omarmen. De ambitie is om van elkaar te leren, zodat de holistische, community-gedreven aanpak in 
zo veel mogelijk landen voet aan de grond krijgt. 
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Moringa 
Het lijkt te mooi om waar te zijn - de blaadjes van een boom, die bijna overal kan groeien, helpen 
tegen honger en ondervoeding. En toch is het zo. Moringa is een tropische boom met een 
buitengewoon hoge voedingswaarde. De boom groeit bijna overal, en snel. Moringabladeren 
bevatten meer vitamines en mineralen dan de meeste voedingsmiddelen die wij kennen. En het is 
een waardevolle aanvulling op het dieet van zwangere en borstvoedende vrouwen. De 
voedingswaarde van de dagelijkse maaltijd gaat door het toevoegen van Moringapoeder met grote 
sprongen vooruit. Wanneer moeders Moringa eten, gaat het geboortegewicht van hun baby’s 
omhoog en verbetert de kwaliteit van de moedermelk. Niet voor niks wordt Moringa dan ook wel de 
‘wonderboom‘.genoemd. 
 

 
The Hunger Project boekte met de wonderboom Moringa in Benin succes in de strijd tegen honger. 
In 2015 kregen we een extra bijdrage van ruim 1,2 miljoen van de Nationale Postcode Loterij om het 
Moringaprogramma in drie jaar uit te breiden naar Ethiopië, Malawi en Oeganda. Zo kan The Hunger 
Project een miljoen mensen voorlichten over de kracht van Moringa en de noodzaak van goede 
voeding. En kunnen 110.000 mensen in Ethiopië, Oeganda en Malawi optimaal gebruik maken van 
Moringa en een stevige nieuwe stap zetten in hun strijd tegen ondervoeding.  

De aanpak van het Moringaprogramma bestaat uit drie stappen. In de eerste plaats weten: kennis 
bijbrengen over Moringa, en over het belang van gezonde voeding - vooral in de eerste 1000 dagen 
van een mensenleven. Ten tweede door te planten: ondersteunen bij het telen van Moringabomen, 
en van meer gediversifieerde gewassen. En tenslotte door te eten: stimuleren dat Moringa en 
andere gezonde voeding ook echt op het bord terecht komt, vooral bij moeders en jonge kinderen.   

POWER 
In Bangladesh en in India voert The Hunger Project sinds 2015 een driejarig programma uit om 
geweld tegen vrouwen tegen te gaan door vrouwen te betrekken bij de politiek. POWER wordt 
gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de leiderschapskwaliteiten van 
vrouwen te versterken kunnen zij effectievere maatregelen nemen om de veiligheid in hun dorp te 
vergroten. Via POWER werken ruim 2.750 gekozen dorpsraadsleden samen, en worden bijna een 
miljoen mensen indirect bereikt door campagnes tegen geweld tegen vrouwen. 
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Wereldwijde strategie 2016-2020 
 
Onze meerjarenstrategie voor 2016-2020 is eind 2015 vastgesteld. We stelden ons bij het opstellen 
daarvan steeds de vraag: hoe kan The Hunger Project het meest strategisch bijdragen aan het einde 
van honger en armoede? We keken naar resultaten en lessen van onze programma’s, maar ook naar 
wereldwijde trends en ontwikkelingen en de laatste studies over armoede en honger. Alle 
medewerkers van de wereldwijde organisatie zijn uitgenodigd om daarbij een rol te spelen. Het 
team van The Hunger Project Nederland deed volop mee in sub-, en thematische werkgroepen, en in 
de stuurgroep.  
 
In grote lijnen gaan we door met wat we al deden, we blijven de boodschap uitdragen dat het einde 
van honger heel goed mogelijk is, we blijven hameren op het belang van verandering van onderop 
en door mensen zelf (community-led development) en willen meer bijdragen aan de wereldwijde 
inspanning voor het einde van honger. En om recht te doen aan de grootte van het vraagstuk, is een 
aanpak op grotere schaal dan onze huidige onontkoombaar.  
 
Drie doelen staan daarom centraal:  

 Onze impact vergroten in de gebieden waar we werken;  

 Geïntegreerd en van onderop werken mainstream maken in de ontwikkelingssector; 

 Opschalen van onze aanpak. 
 
De komende jaren blijven we dus doen waar we goed in zijn: effectief bewezen programma’s 
uitvoeren die mensen in hun kracht zetten om zelf een einde te maken aan honger en armoede. 
Maar ook zorgen dat een dergelijke aanpak de basis wordt voor oplossingen en investeringen van 
anderen, op weg naar het behalen van de Sustainable Development Goals in 2030. 
 

  

http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2016/06/Strategic-Plan-THP-Global-2016-2020.pdf
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3. Resultaten en impact  

In 2016 besteedde The Hunger Project Nederland het grootste deel van het budget aan de 
programma's van The Hunger Project in Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, India, 
Malawi, Mexico, Oeganda en Senegal. Voor deze landen zijn ook de meeste geoormerkte fondsen 
geworven, specifiek beschikbaar voor dat land, of voor een bepaald project. In dit bestuursverslag 
worden daarom de behaalde resultaten in juist deze landen toegelicht. Maar eerst duiken we dieper 
in zelfredzaamheid en lichten we de programma’s uit waar we in 2016 landen overschrijdend aan 
werkten: Moringa, Her Choice en POWER.  

Resultaten uit de overige programmalanden, of over de wereldwijde inspanningen op het gebied van 
bewustwording en lobby, zijn desgewenst te vinden op www.thehungerproject.nl en www.thp.org. 
Resultaten uit Nederland zijn te vinden in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 gaat dieper in op de 
Nederlandse inspanningen rond lobby en bewustwording. 
 
Zelfredzaamheid 
The Hunger Project werkte in 2016 in 118 epicentra. Die 118 epicentra omvatten bijna 2.000 dorpen, 
waar bijna 1,7 miljoen mensen wonen. Met ruim 10.000 getrainde actieve vrijwilligers (waarvan 
ruim 6.000 vrouwen) en inmiddels 793 slimme partnerschappen met bijvoorbeeld de lokale overheid 
en andere organisaties, zijn zij op weg naar het einde van honger en armoede. 
 
Het ultieme doel van The Hunger Project is zelfredzaamheid: de dorpsgemeenschappen gaan 
zelfredzaam verder, zonder steun van The Hunger Project. Zonder honger en zonder armoede, maar 
vooral in staat om nieuwe uitdagingen effectief samen aan te pakken: zelfredzaam. 

De gemeenschap beheert het dienstencentrum met al haar functies zelfstandig. Het epicentrum 
betaalt zijn eigen onkosten en gaat verder zonder ondersteunend personeel van The Hunger Project. 
De gezondheids-, onderwijs- en voorlichtingsprogramma’s gaan op eigen kracht verder, gedreven 
door vrijwilligers. Zonder externe steun blijven zij hun rol als motor van lokale ontwikkeling spelen. 
The Hunger Project vertrekt en investeert niet langer in het gebied.  

Olivier Aikpé, epicentrum Avlamé – Benin: 
 
“Ik ben de voorzitter van het jongerenprogramma en lid van het milieu-
comité. We zijn hier echt klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. We 
organiseren binnenkort bijvoorbeeld ICT-trainingen voor de jongeren uit de 
buurt. We zullen jullie laten zien dat we in staat zijn het zelf te doen.”  
 

http://www.thehungerproject.nl/
http://www.thp.org/
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Essentieel voor zelfredzaamheid is officiële erkenning van het epicentrum en landrechten voor het 
epicentrumgebouw. En een epicentrum moet daarnaast minstens 80% scoren op een lijst van 52 
indicatoren voor zelfredzaamheid, verdeeld over acht doelen - van armoedebestrijding tot 
empowerment van vrouwen, van het mobiliseren van gemeenschappen tot verbeterde 
voedselzekerheid. Ze hebben een erkende rurale bank, genoeg inkomsten om de uitgaven van het 
epicentrum te dekken, sterke leiderschapscomités met een goede mix van mannen en vrouwen, en 
er komt veel initiatief vanuit de gemeenschap. 
 
De dorpen hebben zelf hun eigen doelen vastgesteld en welke indicatoren voor hen essentieel zijn, 
en daarmee hun eigen drempeltoets voor zelfredzaamheid vormgegeven. De dorpen kunnen 
daarmee zelf hun eigen vooruitgang meten. En die kunnen ze weer vergelijken met die van andere 
dorpen in hun land. Deze meting van ontwikkeling op specifieke punten maakt het mogelijk heel 
gericht aandacht te besteden aan bepaalde nog zwakkere aspecten. En we kunnen samen met de 
gemeenschappen vaststellen of de programma’s effect hebben gehad, en of de gemeenschap in 
staat is om de activiteiten zelfstandig voort te zetten. 
 
Zelfredzaamheid is niet hetzelfde als zelfvoorzienend. In een zelfredzaam epicentrum is niet per se 
elke bestaande behoefte of vraag beantwoord, maar het gaat duidelijk beter met honger en 
armoede. Van armoedebestrijding tot empowerment van vrouwen en verbeterde voedselzekerheid: 
er is duidelijke vooruitgang. Maar het belangrijkste is dat de gemeenschap zelf, op basis van eigen 
capaciteit, het dorp leidt. En dat ze met elkaar nieuwe uitdagingen kunnen oppakken, ook bij woeste 
tegenwind - op weg naar het einde van honger en armoede voor iedereen. 
 
Nadat eind 2015 de eerste drie epicentra hun eigen drempeltoets voor zelfredzaamheid bereikten, 
werden in 2016 nog eens twaalf epicentra zelfredzaam. Het doel was vijftien zelfredzame epicentra 
in 2016, maar drie epicentra behaalden uiteindelijk niet hun eigen drempeltoets. Voor Matsekope in 
Ghana ontbrak de financiering voor de eindevaluatie; in 2017 lukt dit wel. Kiboga in Oeganda en 
Chokwe in Mozambique hebben wel hun eindevaluatie gehad, maar daar speelden weer andere 
zaken. Zo kreeg Kiboga de landrechten nog niet voor elkaar. En Chokwe haalde nog geen 80% op de 
lijst met indicatoren voor zelfredzaamheid - voor 2017 staan gerichte acties gepland om daar wel 
80%.te.behalen.  

Zelfredzaam.epicentrum.Ndereppe,.Senegal 
 
Effecten.zelfredzaamheid  
The Hunger Project is steeds beter in staat om de veranderingen in de epicentra te kwantificeren. 
Veertien epicentra kregen in 2016 hun eindevaluatie: Enemore in Ethiopië; Dome Achiansa, 
Nkwanda en Odumase in Ghana; Champiti en Ligowe in Malawi; Chokwe in Mozambique; Ndereppe 
in Senegal; Chirahura en Kiboga in Oeganda; Boulkon in Burkina Faso; Avlamé, Kissamey en Beterou 
in Benin. In onderstaande tabel vind je de resultaten van deze (bijna) zelfredzame epicentra.  
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Bereikte effecten in 14 (bijna) zelfredzame epicentra  
   

 
Doel 

 
 
Indicator 

 
 
Goede 
richting 

 
 
Gemiddelde 
nulmeting 

 
 
Gemiddeld 
eindresultaat 

 
Percentage 
verandering 
ten opzichte 
van 
nulmeting 

Armoedebestrijding Huishoudens onder de armoedegrens lager 48% 26% -46% 

Empowerment van 
vrouwen en 
meisjes 

Bevallingen onder professionele begeleiding hoger 
58% 94% 60% 

Zwangerschapscontrole (tenminste 1 bezoek) hoger 85% 99% 17% 

Verbetering van 
water en sanitatie 

Huishoudens met toegang tot een verbeterde 
waterbron 

hoger 
57% 87% 53% 

Huishoudens met toegang tot verbeterd toilet hoger 7% 44% 514% 

Verbetering van 
alfabetisering en 
onderwijs 

Schoolgaande kinderen van 4-18 jaar  hoger 43% 76% 78% 

% in basisonderwijs hoger 63% 81% 28% 

% in voortgezet onderwijs hoger 20% 67% 237% 

Verbetering van 
gezondheid 

Mensen kennen hun hiv/aids status  hoger 10% 55% 460% 

Mensen met volledige en goede kennis over 
hiv/aids 

hoger 
29% 35% 19% 

Mensen bezoeken een gezondheidscentrum als 
ze ziek zijn 

hoger 
40% 84% 112% 

Kinderen slapen onder een muskietennet hoger 29% 66% 127% 

Mobiliseren van 
gemeenschappen 

Volwassenen stemmen bij nationale en lokale 
verkiezingen 

hoger 
57% 84% 48% 

 
Deze epicentra hebben in 2016 hun eindevaluatie gehad en voldoen aan alle of bijna alle criteria voor zelfredzaamheid. 
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Stand van zaken in deze 14 epicentra: 
 

 

 
 
Doel 

 
Indicator 

 
Gemiddeld eindresultaat 

Verbetering 
voedselzekerheid 

Huishoudens met milde of erge honger 

17% 

Boeren die verbeterde landbouwmethoden en technologie 
toepassen 

84% 

Voor dit doel is bij deze epicentra geen harde nulmeting verricht, en die is helaas ook niet meer historisch vast te stellen. 

Desgevraagd noemen de bewoners deze scores zelf ‘een grote verbetering’. 

Dit zijn de gemiddelde resultaten van 14 epicentra waar we in 2016 effectmetingen hebben uitgevoerd. 
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Leerpunten 
De weg naar zelfredzaamheid gaat over heuvels en dalen. Het is daarom belangrijk stil te staan bij de 
succesfactoren en uitdagingen in het proces, zodat we die kunnen meenemen in de planning en 
uitvoering van programma’s. Uit casestudies van zelfredzame epicentra in Malawi en Oeganda 
haalden.we.de.volgende.leerpunten: 
 
Succesfactoren 

 Cruciaal is dat vanaf dag één in ieder dorp animators zijn, en dat de nadruk ligt op hun rol als 
vrijwilliger. Doordat mensen uit zichzelf gemotiveerd zijn, is hun bijdrage duurzaam. 
Voorzieningen en campagnes van de overheid (zoals vaccinaties) kunnen op deze animators 
bouwen.  

 Sterke, diverse inkomstenbronnen voor het epicentrum, met een eigen ondernemend 
management. De epicentra uit de casestudies hadden onder meer: een groentekas, kwekerij 
voor koffieplanten, varkensfokkerij, graanmolen, restaurant en hostel.  

 Epicentrum leiderschap dat goed wordt ingewerkt in zelfstandig plannen en budgetteren van 
projecten. En sterke partnerschappen met de lokale overheid en andere organisaties. 
 
 
 

 Klimaatverandering zorgt voor onzekerheid in veel gebieden. Hoewel The Hunger Project 
klimaatbestendige gewassen en technieken introduceert, blijven sommige boeren 
kwetsbaar. 

 Duurzame inkomstenbronnen: hoewel alle epicentra diverse inkomstenbronnen hebben, is 
hun ervaring hiermee vaak nog beperkt. Inkomstenbronnen werden vaak pas tegen het eind 
van het proces geïntroduceerd.  

 In sommige epicentra kostte het verkrijgen van eigendomsrechten van de grond enorm veel 
tijd. En in sommige gevallen is het nog steeds niet geregeld. Dit staat de zelfredzaamheid in 
de weg, omdat The Hunger Project het epicentrum dan nog niet los kan laten. Zonder 
eigendomsrechten en toezicht bestaat immers het risico dat derden met het epicentrum aan 
de.haal.gaan.  
 
 
 

 We sluiten al vroeg in het proces overeenkomsten met de lokale overheid over 
voorzieningen. Gezamenlijke planning en monitoring van sociale voorzieningen versterkt het 
partnerschap met de lokale overheid en maakt het duurzaam. 

 We werken al vroeg in het proces aan juridische zelfstandigheid van het epicentrum en de 
landrechten van de grond van het epicentrum.  

 We voeren ten minste drie jaar voor de geplande datum van zelfredzaamheid een 
tussenevaluatie uit. Zo zien we waar de gemeenschap staat, zodat zij op tijd einddoelen kan 
vaststellen en daaraan gericht kan werken. 

  

Uitdagingen 

 

Onze leerpunten voor andere epicentra 
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Zelfredzaam.- en.wat.nu? 
We zijn natuurlijk erg trots op de epicentra die zelfredzaam zijn geworden. Ze staan op eigen benen - 
ontvangen geen hulp meer van The Hunger Project. Maar we laten ze niet helemaal los. Allereerst 
omdat we willen volgen hoe de gemeenschap zich blijft ontwikkelen, en om te zien of het 
epicentrumleiderschap in staat is alles zelfstandig te organiseren en coördineren. De eerste twee 
jaar na het punt van zelfredzaamheid bezoekt The Hunger Project het epicentrum nog enkele malen 
per jaar. Twee jaar na zelfredzaamheid voeren we een laatste evaluatie uit, zodat we samen met de 
gemeenschap kunnen meten hoe het dan staat met honger, armoede en de andere indicatoren die 
we jaren hebben gevolgd.  

En uiteraard blijven we in contact met de epicentra, omdat ze blijven behoren tot de ‘familie’ van 
The Hunger Project. Zij zijn degenen die ons laten zien waar we ons op moeten richten, en die we 
kunnen blijven verbinden met andere mogelijke partners. Zo ontstaat er een netwerk van 
zelfredzame epicentra die ervaringen kunnen blijven uitwisselen, en die we kunnen inzetten als 
fundering voor de opschaling en verspreiding van onze aanpak. Want dat is ons ultieme doel: het 
beschikbaar maken van bestrijding van honger en armoede ‘van onderop’. Daarvoor is het bewijs, de 
inspiratie en het voorbeeld van zelfredzame epicentra cruciaal. 

In 2016 bereikten twaalf epicentra hun status van zelfredzaamheid. Ook de andere epicentra maken 
goede voortgang in die richting. We verwachten dat er in 2017 nog eens twaalf epicentra 
zelfredzaam kunnen worden. Ook de jaren daarna denken we dat jaarlijks tussen de 10 en 20 
epicentra dit einddoel gaan vieren. 

Zelfredzaamheidsviering in epicentrum Akotekrom – Ghana 
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Her Choice - in actie tegen kindhuwelijken 

In 2016 ging het kindhuwelijkenprogramma Her Choice 
officieel van start in zes landen: Bangladesh, Benin, Burkina 
Faso, Ethiopië, Ghana en Oeganda. In maart 2016 vierden we 
de lancering in Addis Abeba, Ethiopië - met iedereen die dit 
programma de komende vijf jaar gaat uitvoeren.  

Omdat we in 2021 graag willen weten of onze activiteiten 
ook echt hebben geleid tot minder kindbruidjes en meer 
meisjes op school, heeft het programma een belangrijke 
onderzoekscomponent. Daarom voerden alle zes landen een 
nulmeting uit in de dorpen waar ze Her Choice activiteiten 
gaan uitvoeren. Behalve cijfers die aantonen hoeveel meisjes 
voor hun achttiende trouwen, geeft de nulmeting ook inzage 
in wat meisjes wel en niet weten over seksualiteit. Veel 
meisjes weten niet dat ze van de eerste keer seks zwanger 
kunnen raken, en weten ook niet hoe zich moeten 
beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Hier is 
nog een wereld te winnen. Het onderzoek liet ook zien tot welke personen meisjes zich richten als zij 
vertrouwelijke vragen hebben over seksualiteit, gezondheid en hun rechten. Vooral hun oudere 
broers en zussen zijn hierin belangrijk, en verschillend per land, ook hun leraar of lerares. Opvallend 
was dat gezondheidswerkers weinig werden geconsulteerd door meisjes. Deze waardevolle 
informatie laat zien waar we de accenten moeten leggen in ons programma. 

Na de nulmeting vonden lokale kick-off bijeenkomsten plaats om mensen te informeren over Her 
Choice en te motiveren om samen te werken rondom dit thema. Tijdens deze bijeenkomsten 
kwamen allerlei belanghebbenden bijeen: overheidsvertegenwoordigers, meisjesrechten-
organisaties, gezondheidswerkers, de kinderbescherming, de Nederlandse ambassade, medewerkers 
van de The Hunger Project en zeker ook meisjes zelf. Her Choice heeft het tij mee. Overheden voelen 
de druk om dit probleem aan te pakken en hebben beleidsplannen ontwikkeld om kindhuwelijken 
tegen te gaan - bijvoorbeeld in Benin, Burkina Faso en Bangladesh. Gesteund door deze nieuwe 
wetgeving is The Hunger Project een welkome partner van lokale overheden. Omdat we kunnen 
bijdragen aan de uitvoering van overheidsbeleid in arme gebieden op het platteland, waar de 
overheid niet zelf de middelen, menskracht of methodes voor heeft.  
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Hoogtepunten 
De lancering van Her Choice in Wakiso district in Oeganda was een groot succes. De vicevoorzitter 
van het districtsbestuur, Betty Naluyima, omarmde het programma als ‘Her Choice ambassadeur’ en 
zal zich in haar district sterk maken tegen kindhuwelijken.  

In Ghana organiseerde The Hunger Project een serie trainingen voor verpleegkundigen van de 
epicentrumgezondheidscentra. Zij leerden hoe zij meisjes beter kunnen helpen met vragen rondom 
seksualiteit en ongewenste zwangerschap. Regionale gezondheidsdirecteuren kwamen kijken en 
waren onder de indruk.  
 
The Hunger Project Bangladesh werkt nauw samen met scholen en schoolclubs. Het doel is om 
scholen veiliger en fijner te maken voor meisjes, zodat zij graag naar school blijven gaan. Want hoe 
langer meisjes naar school gaan, hoe later zij trouwen. Zo maakten scholieren van de Edilkathi 
Baherchar High school in Barisal onder begeleiding van animators een ‘veiligheidskaart’. Ze brachten 
in kaart op welke plekken zij regelmatig lastig werden gevallen door mannen. De docenten hebben 
vervolgens samen met winkeleigenaren en omwonenden actie ondernomen, met minder 
intimidaties en een groter gevoel van veiligheid tot gevolg.  
 
Gefaciliteerd door de The Hunger Project Benin is een theatergroep met professionele acteurs de 
epicentra langsgegaan met een toneelstuk over kindhuwelijken. Het toneelstuk sloeg zo goed aan 
dat zelfs de Amerikaanse ambassade de acteurs uitnodigde het stuk bij hen op te voeren. USAID 
heeft inmiddels laten weten dat ze dit theaterproject willen ondersteunen en uitbreiden.  
 
En The Hunger Project Burkina Faso vierde Internationale Meisjesdag (11 oktober 2016) groots in de 
epicentra, met debatten, filmvertoningen en theater.  
 
Leerpunten  
The Hunger Project is geen kennisexpert op het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg en rechten (SRGR). Toch is het kindhuwelijk wel degelijk een SRGR-thema, omdat 
het te maken heeft met (ideeën over) seksualiteit, ongelijkheid van meisjes en vrouwen en toegang 
tot gezondheidszorg die is afgestemd op de behoeften van jongeren. Voor een succesvolle 
uitvoering van dit programma willen wij de SRGR-kennis bij de landenteams vergroten, en 
samenwerking zoeken met organisaties die deze expertise wel hebben.  

Een ander leerpunt is dat het huidige programma zicht vooral richt op de preventie van 
kindhuwelijken, en nauwelijks op meisjes die al getrouwd zijn. De landenteams onderzoeken 
mogelijkheden om deze meisjes beter te betrekken bij het programma. In 2017 zullen we op deze 
verbeterpunten en leerbehoeften inspelen. 
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Moringa - voor een gezondere voeding  
 
In 2016 ging het Moringa-programma het tweede jaar in. Het programma is in volle gang, met groot 
enthousiasme in alle landen. Animators maakten de bevolking in de epicentra bewust van de 
aantoonbare bijdrage van Moringa aan gezonde voeding. In speciale demonstratietuinen konden 
mensen leren hoe Moringa wordt geplant. Alle epicentra kweekten stekjes, die de lokale bevolking 
vervolgens in hun tuinen plantten. De Moringaboom groeit flink in een paar maanden tijd, waarna 
de verse bladeren al gegeten kunnen worden. In kookworkshops leren mensen om deze bladeren en 
Moringapoeder lekker in recepten te verwerken.  
 
Hoogtepunten 
The Hunger Project Ethiopië lanceerde in mei 2016 de nationale campagne ‘Moringa for Life’. Doel 
van de campagne was om het gebruik van Moringa te bevorderen en netwerken te ontwikkelen 
tussen producenten, verwerkers en consumenten. Tijdens de campagne werden kookdemonstraties, 
radio en televisie als promotiemiddelen ingezet. Tijdens een netwerkbijeenkomst kwamen twaalf 
Ethiopische organisaties samen die zich met Moringa en voedselzekerheid bezig houden. Ook een 
tentoonstelling, een kunstcompetitie en een Moringa-race behoorden tot de campagne activiteiten. 
In totaal werden zo´n 5000 Moringastekjes geplant door bewoners van epicentra Mesqan en Wurib. 
 
In Malawi zijn boeren en boerinnen in de epicentra getraind in verbeterde landbouwmethodes en 
het verhogen van de Moringaproductie. In totaal zijn zo’n 5.500 boeren getraind in landbewerking, 
het gebruik van pesticiden en gewassen en het oogsten van Moringabladeren. Deze trainingen 
hebben geleid tot betere kwaliteit van de Moringabomen en meer oogst van zaden en bladeren. 
Deze bladeren worden gebruikt voor eigen consumptie en voor de productie van Moringapoeder.  

In Oeganda is de aanvankelijke scepsis over Moringa succesvol overwonnen. De overheid had 
Moringa in het verleden gepromoot als boom waarmee op de markt snel geld kon worden verdiend, 
maar zonder markt vielen de resultaten tegen. De focus van The Hunger Project Oeganda ligt 
daarom op eigen consumptie. Door gedreven vrijwilligers in de epicentra weten veel bewoners 
inmiddels meer over de mogelijkheden van Moringa. In 2016 volgden ruim 11.000 mensen, waarvan 
ongeveer 7.000 vrouwen, een training over voeding, voedselzekerheid en Moringa. Door 
achterblijvende regen was de productie van Moringastekjes lager dan verwacht. De Moringabomen 
die al waren geplant groeien ondanks de droogte wel goed. Veel families gebruiken de bladeren of 
poeder van Moringa inmiddels in hun eten of als bestanddeel voor thee en zelfs crèmes en zeep. 
 
Resultaten 
Enkele resultaten tot nu toe:  

 Ruim 24.000 gezinnen kennen de voedingswaarde van Moringa  

 Bijna 130.000 Moringastekjes zijn in de epicentra gekweekt en geplant  

 17 Moringakwekerijen zijn opgestart  

 Bijna 10.700 boeren en boerinnen werden getraind in duurzame landbouwmethoden 

 Meer dan 8.500 gezinnen volgden Moringa-kookworkshops  
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Vooruitblik 
Het jaar 2017, het laatste jaar van het programma, staat in het teken van het opschalen van de 
productie van Moringa - voor eigen consumptie en voor extra inkomen. In een aantal epicentra 
worden Moringafabriekjes gebouwd waar Moringabladeren worden gedroogd en tot poeder 
verwerkt. Ook worden de netwerken met lokale partners verstevigd, zodat de productie, het eten en 
verkopen van Moringa ook gegarandeerd zijn na afloop van het programma, eind 2017.  

  

Tsege.Nesk,epicentrum.Mesqan.– Ethiopië 

“Ik maakte elke dag thee van Moringabladeren voor mijn 18-jarige dochter 

Mebrate toen zij zwanger was. Twee maanden geleden is Mebrate bevallen 

van haar zoon Abil. En ik maak nog steeds dagelijks Moringathee voor 

Mebrate. Want via de borstvoeding geeft ze de waardevolle 

voedingsstoffen van de Moringa aan Abil door.” 

POWER - vrouwelijk leiderschap tegen geweld  

In 2016 ging POWER het tweede jaar in en zijn alle activiteiten volop in uitvoering. In India zijn de 
vrouwen getraind en hebben zij zich verenigd in federaties. Door middel van deze federaties van 
vrouwen kunnen zij een gezamenlijke vuist maken tegen geweld tegen vrouwen. Ook brachten de 
vrouwelijke raadsleden de exacte gevaren binnen hun dorp in kaart. In Bangladesh ontwikkelden 
getrainde vrouwelijke leiders actieplannen om hun dorp veiliger te maken. En via grootschalige 
campagnes wordt aandacht gevraagd voor het probleem van geweld tegen vrouwen en 
kindhuwelijken.     

Resultaten 
De resultaten in Bangladesh zijn nu al duidelijk zichtbaar. Tijdens de uitgebreide nulmeting in 2015 
werd bijvoorbeeld duidelijk dat maar 3% van de mensen bekend is met zijn rechten - zowel 
mensenrechten als burgerrechten. Een jaar later, aan het begin van 2016, was dit al toegenomen tot 
bijna 14%. Ook op het gebied van participatie van vrouwen in lokale politiek wordt resultaat geboekt. 
In de Unions waar het programma plaatsvindt is het aantal vrouwen dat meedoet aan de lokale 
verkiezingen met 20% toegenomen ten opzichte van 2011. En in India prees de minister-president van 
de staat Madhya Pradesh in lokale kranten de uitzonderlijke resultaten van een aantal van de 
getrainde vrouwelijke dorpsraadsleden.   
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Resultaten per land 

 
Benin 
The Hunger Project Benin werkte in 2016 in achttien epicentra, die 160 dorpen omvatten met een 
totale bevolking van 245.000 mensen. In die achttien epicentra zijn bijna 1000 animators actief, en 
via 383 partnerschappen wordt samengewerkt aan het einde van honger en armoede.  

 
The Hunger Project Nederland was ook het afgelopen jaar de hoofdfinancier van The Hunger Project 
Benin. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de Katakle-groep en de Nederlandse Ambassade 
in Cotonou. Deze laatste ondersteunt sinds 2013 het werk van The Hunger Project in Benin, en deed 
dat in 2016 - het laatste jaar van financiering - met een bijdrage van € 450.000.  
 
Zelfredzaamheid 
Samen met de gemeenschappen werkte het lokale team van The Hunger Project Benin aan 
zelfredzaamheid van drie epicentra: Avlamé, Beterou en Kissamey. En met resultaat: de drie 
epicentra scoorden hoog in de eindevaluatie, die moest uitwijzen of ze de minimale score van 80% 
op 52 indicatoren hadden gehaald. Epicentrum Beterou haalde een gemiddelde van 87%. Kissamey 
had een gemiddelde score van 89% en Avlamé scoorde zelfs ruim 90% op alle indicatoren.  
 
Gemiddeld nam het aantal huishoudens met honger van de tussentijdse evaluatie tot de 
eindevaluatie af met 72%. De gemeenschappen zijn goed gemobiliseerd, met 73% toename in 
actieve participatie. En het Moringaprogramma lijkt succesvol: bijna iedereen weet wat Moringa is, 
en de meerderheid gebruikt het ook echt. In Avlamé - met 258 actieve en getrainde animators voor 
gezonde voeding - was vooral de vooruitgang op het gebied van honger en voeding groot. Bijna 65% 
van de vrouwen weet van de positieve impact van borstvoeding op een pasgeboren kind - dat is een 
toename van 21% ten opzichte van de midterm evaluatie. Het aantal huishoudens met milde tot 
erge honger daalde 81% (van 34% tot 5%) en het aantal gezinnen met ernstige honger ging zelfs naar 
nul.  

 
 

  

Françoise Zomoton, voorzitter van de vrouwengroepen 
van epicentrum Lahotan – Benin 
“Met onze nieuwe bedrijfjes worden de vrouwen hier 
financieel onafhankelijker. En daardoor hebben we de 
vrijheid om te werken aan wat écht zinnig is, wat ons écht 
vooruit helpt. We hoeven niet meer op anderen te 
wachten. Ik zie nu overal zoveel kansen en mogelijkheden: 
ananassap, zeep, sauzen en ga zo maar door. Alles is hier 
eigenlijk wel mogelijk.”  
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Resultaten 
Samen met een grote groep animators organiseerde The Hunger Project Benin veel activiteiten in de 
epicentra. Een greep uit de resultaten: bijna 9.000 mensen deden mee aan een van de 120 VCA-
trainingen. Aan 15 leiderschapstrainingen deden ruim 1.000 mensen mee, waarvan de helft vrouw. 
Er zijn maar liefst 239 workshops georganiseerd over ‘inkomens genererende activiteiten en 
levensonderhoud’. Hier deden ruim 5.000 mensen aan mee, waarvan bijna 3.800 vrouwen. De 
voorlichting over hiv/aids en gendergelijkheid was een belangrijk deel van het programma. Met 
maar liefst 525 workshops en 19.000 deelnemers, was dit de best bezochte bijeenkomst. De 32 
kleuterklassen in de epicentra werden het afgelopen jaar bezocht door ruim 1.500 kinderen. De 
trainingen over voeding werden door ruim 12.000 mensen (bijna 8.500 vrouwen) bezocht. Naast de 
trainingen werden 36 voedsel-demonstraties georganiseerd, waarbij gerechten met Moringa de 
hoofdrol speelden.  

  

Salimou Idrissou, monitoring & evaluatie bij 
The Hunger Project Benin 
“Ik ben trots op de grote vooruitgang die ik zie 
in de epicentra. Eigenlijk halen we vrij 
consistent alle doelen die we stellen - zelfs als 
er moeilijkheden opduiken, zoals politieke 
conflicten. Bovendien is er ook gigantische 
vooruitgang op dingen die we niet hard 
kunnen meten. Bijvoorbeeld hoeveel vrouwen 
nu het woord durven te nemen in een 
vergadering. En bijna alle mooie dingen uit het 
Moringaprogramma vallen ook buiten de 
zelfredzaamheidsindicatoren.”  
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Moringa 
The Hunger Project Benin was het eerste land dat met Moringa werkte. Al jaren voert zij actief 
campagne voor het verbouwen en gebruiken van de boom. Via radio en tv hoort het hele land over 
de voedingswaarde van Moringa. Beninezen worden uitgedaagd om zelf met Moringa aan de slag te 
gaan, en er zijn overal in het land kookdemonstraties. Prominente politici, burgemeesters en 
medewerkers van ministeries, ambassades, gemeentes en ngo´s planten bovendien Moringabomen 
in de moestuinen van boerenfamilies. In de zomer van 2016 werd voor het vijfde achtereenvolgende 
jaar de ‘Three Moringa Tree Days’ campagne gevoerd om aandacht te vragen voor deze 
wonderboom. De hoofdboodschap van de campagne is drieledig: de gemeenschappen bewust 
maken van de voedingswaarde van Moringa, de aanplant van Moringabomen bevorderen, en 
bewustwording rond de handelswaarde van Moringa als product. 
 
The Hunger Project Benin werkte voor de campagne samen met de National Council for Food and 
Nutrition (CAN). Deze landelijke organisatie heeft goede banden met veel ngo’s en bedrijven, 
waardoor het bereik van de Moringa-boodschap vergrootte. The Hunger Project Benin streeft er 
naar dat ook andere partijen de boodschap over Moringa verspreiden. Het thema van 2016 was 
‘Moringa als voeding en voor jonge ondernemers’. Om de campagne van dit jaar extra mooi aan te 
kleden, werd in epicentrum Dekpo een grote praalwagen opgetuigd met Moringabladeren. Op de 
wagen zorgden muzikanten en dansers voor een heus Moringa-spektakel. Op het evenement 
kwamen zo’n 3.000 bezoekers af.  
 
Uitdagingen 
Net als vele programmalanden, heeft ook Benin in 2016 last gehad van de droogte. In de lente van 
2016 werd daarom een grote hoeveelheid kunstmest en zaailingen verspreid onder 300 boeren in de 
epicentra. Door een tekort aan regen tijdens het vorige seizoen was er behoefte aan extra middelen 
om de nieuwe oogst meer kans te geven. Onder de boeren werden 12.000 palmboompjes, 5.000 
sinaasappelplantjes, 3.000 teakboompjes en 8.000 zaailingen van de eucalyptusboom verdeeld. 
Boeren in Gbegourou richtten een coöperatie op om landbouwwerktuigen te delen, en om 
gezamenlijk toe te zien op een eerlijke verdeling van de verstrekte zaailingen. 
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Malawi  
The Hunger Project Malawi werkte in 2016 in twaalf epicentra, die 207 dorpen omvatten waar ruim 
166.000 mensen wonen. In totaal 43.510 mensen deden mee aan VCA-workshops - ruim 12.000 
meer dan in 2015. Bijna 24.000, waaronder 16.500 vrouwen, volgden workshops over hiv/aids en 
gendergelijkheid. En bijna 3.000 vrouwen maakten tijdens en kort na hun zwangerschap gebruik van 
de voorzieningen in de klinieken van de epicentra, waarvan 328 vrouwen zelfs in een van de 
klinieken bevielen.  
 
Zelfredzaam 
In 2016 bereikten de eerste twee epicentra in Malawi zelfredzaamheid: Champiti en Ligowe. Beide 
epicentra hebben actieve vrijwilligerscomités die hun buren voorlichten over bijvoorbeeld gezond 
koken met lokale producten of het belang van regelmatig handen wassen. En beide epicentra 
hebben genoeg eigen inkomsten om het onderhoud van hun gebouw en lokale onkosten zelf te 
kunnen bekostigen. Ligowe is bij het epicentrum een eigen hotel begonnen, zodat handelaren die 
van ver komen er kunnen blijven overnachten. Het hotel is bijna altijd volgeboekt en werkt nu aan 
uitbreiding met een restaurant. Champiti beheert haar eigen graanmolen, waar mensen uit de verre 
omtrek tegen betaling gebruik van maken. 

Uit de eindmeting in Ligowe en Champiti blijken onder andere de volgende resultaten:  

 82% van de bewoners gelooft dat ze zelf haar eigen toekomst kan veranderen;  

 vrouwen bekleden inmiddels meer dan de helft van alle lokale bestuursfuncties;  

 bijna iedereen heeft toegang tot schoon drinkwater en een latrine;  

 bijna 100% van de bevallingen wordt begeleid door een arts of verloskundige;  

 de groei en ontwikkeling van jonge kinderen is 60.000 keer gevolgd in de epicentrumkliniek;  

 meer dan 33.000 vaccinaties zijn aan kinderen gegeven 

 hiv/aids-testen, counselling en ARVs zijn voor iedereen toegankelijk;  

 in 93% van de huishoudens kan ten minste één bewoner lezen en schrijven. 

 
Majete - mens en natuur  
The Hunger Project Nederland en Malawi werken samen met Stichting Dioraphte aan de 
ontwikkeling van de gemeenschappen rondom het Majete Wildlife Reserve - een beschermd 
natuurgebied van 700 km² in het zuiden van Malawi. Rondom dit grote natuurpark wonen naar 
schatting 85.000 mensen. Het gebied is erg afgelegen, moeilijk bereikbaar en het grootste deel van 
de lokale gemeenschap leeft onder de armoedegrens. Door de bescherming van het natuurgebied 
verloren de omwonenden een deel van hun middelen van bestaan, met als gevolg spanningen in de 
dorpen rondom het park.  
 
Sinds 2010 werkt The Hunger Project aan ontwikkeling van het hele gebied, via de epicentrum-
benadering. Zodat de gemeenschappen alternatieve bronnen van voedsel en inkomen kunnen 
ontwikkelen. Na mobilisatie van de gemeenschappen worden in dit meerjarenproject acht nieuwe 
epicentra rond het park opgericht.  
  
In 2016 werd met VCA-workshops de mobilisatie van het vierde en vijfde epicentrum rond Majete 
opgestart. En met mooi effect: 435 vrijwilligers (222 vrouwen) stapten naar voren als animator. Van 
deze groep brachten zestig animators een leerbezoek aan het epicentrum Majete 1, waar zij door de 
verschillende fases van het epicentrum werden geleid en in gesprek gingen met hun meer ervaren 
collega animators. Met deze informatie maakte de groep afgevaardigden een concreet plan van 
aanpak voor Majete 4 en 5. Eind 2016 werd het baseline onderzoek van deze twee epicentra 
afgerond. Met deze nulmeting kunnen in de toekomst nieuwe ontwikkelingen worden vergeleken 
met de uitgangssituatie voordat de epicentrumstrategie werd ingevoerd.  
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In het werk rond Majete experimenteert The Hunger Project met nauwe samenwerking met de 
lokale overheid: zij voeren een deel van de epicentrumstrategie uit. Malawi was dan ook het tweede 
land dat, na de Verenigde Staten, de beweging voor community-led development lanceerde. Mede 
daardoor boekt The Hunger Project Malawi ook goede resultaten in samenwerking met de nationale 
overheid. In oktober 2016 tekende The Hunger Project Malawi een intentieverklaring met de 
Malawiaanse overheid, om intensief te gaan samenwerken bij het uitvoeren van het nationale rurale 
groeikernenbeleid.  
 

 
Aanpak,van,malaria  
In drie van de epicentra rondom het Majete park werkt The Hunger Project Malawi samen met de 
Universiteit Wageningen en de Universiteit van Amsterdam aan een vijfjarig project om malaria 
tegen te gaan. Het hoofddoel van dit programma is om mensen meer kennis te geven over deze 
ziekte. In vele dorpsbijeenkomsten over malaria leren de partners om de symptomen van de ziekte 
te herkennen, over manieren om besmetting te voorkomen, en ook wat te doen als je eenmaal 
malaria hebt.  

Het afgelopen jaar vonden in de zestig deelnemende dorpen maar liefst 1.047 bijeenkomsten over 
malaria plaats. Het Nationale Malaria Programma van het Ministerie van Gezondheid in Malawi gaf 
steun door het uitdelen van genoeg klamboes. Het percentage mensen dat ‘s nachts onder een 
klamboe slaapt, steeg daardoor van 22 naar 99%. Een team van vijftien trainers werd opgeleid om 
malariabroedplaatsen met chemicaliën malariavrij te maken. Zij trainden vervolgens 170 animators 
om dit werk lokaal uit te blijven voeren.  

Voedseltekort door aanhoudende droogte 
De droogte waarmee Malawi eind 2015 te maken kreeg, duurde voort in 2016 en betekende voor 
bijna 3 miljoen mensen een acuut voedseltekort. Van de twaalf epicentra in Malawi zijn vooral de 
epicentra in het zuiden van Malawi en rondom het Lake District getroffen. The Hunger Project 
Malawi startte in deze getroffen epicentra aparte programma’s op. Zo wordt onder andere de 
veeteelt gestimuleerd als alternatieve inkomstenbron bij een mislukte oogst. En er werden 
zaailingen van hybride fruitbomen uitgedeeld die niet veel water nodig hebben om te kunnen 
groeien. Fruit kan dan verkocht worden als inkomstenbron.  

Ondanks deze extra acties moesten veel boerengezinnen toch buiten de epicentra op zoek naar eten 
en werk om geld te verdienen. Dit had tot gevolg dat een groot aantal bijeenkomsten minder goed 
werd bezocht door met name de mannelijke bevolking.  
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Ghana  
The Hunger Project Ghana werkte in 2016 in 44 epicentra. Ruim 45.000 mensen deden mee aan een 
van de 385 VCA-trainingen. Er zijn 167 leiderschapstrainingen georganiseerd, die goed werden 
bezocht door bijna 2.800 mensen. Ruim 11.500 vrouwen bezochten de epicentrumklinieken tijdens 
en na hun zwangerschap, en ruim 1.000 vrouwen bevielen in een van deze klinieken. In Ghana blijft 
hiv/aids en gendergelijkheid een belangrijk onderwerp. Met 553 bijeenkomsten en een opkomst van 
ruim 30.000 deelnemers zijn opnieuw veel mensen goed geïnformeerd over dit onderwerp. In totaal 
werden 122 workshops georganiseerd over gezonde en beschikbare voeding. Opvallend was dat van 
de bijna 7.000 deelnemers, bijna 6.000 vrouw was. Op het gebied van voedselzekerheid en 
landbouw werden bijna 40.000 boeren en boerinnen getraind. Om deze training te kunnen geven 
werden het afgelopen jaar ook nieuwe animators opgeleid: 67 mannen en 10 vrouwen.  

Zelfredzaamheid,en,daarna 
The Hunger Project Ghana had de primeur om als eerste land de zelfredzaamheid van drie epicentra 
te vieren. Epicentra Nsuta-Aweregya, Atuobikrom en Akotekrom haalden hun criteria voor 
zelfredzaamheid al eind 2015. Dit werd groots gevierd in de zomer van 2016, met buitenlandse 
gasten én de hele gemeenschap.  

Nsuta-Aweregya bestaat uit twintig dorpen met een totale bevolking van bijna 30.000 vrouwen, 
mannen en kinderen in het Kwahu West District in de Eastern Region van Ghana. The Hunger Project 
startte haar werk hier in 2000. Ook Atuobikrom, een gemeenschap met elf dorpen en ruim 7.000 
inwoners, startte in 2000 en bereikte in 2015 zelfredzaamheid. Akotekrom, met zestien dorpen en 
5.240 inwoners, werd na de start in 2007 na negen jaar zelfredzaam. Dat betekent niet dat er 
helemaal geen honger of armoede meer voorkomt in de gemeenschappen. Maar wel dat ze zelf de 
bestaande problemen kunnen aanpakken. Ze werken intensief samen om zich als gemeenschap te 
ontwikkelen en om op deze manier honger en armoede uit te bannen. Zo organiseerde het 
leiderschapsteam van Akotekrom eind 2016 twee bijeenkomsten om met de gemeenschap te praten 
over gedeelde verantwoordelijkheid en belangen. In Atuobikrom organiseerde het team twee 
bijeenkomsten voor de animators van elk programma, over hoe het epicentrum sterke 
partnerschappen met verschillende, lokale organisaties kan aangaan. En ook in Nsuta-Awergya 
kwam het leiderschapsteam in het najaar twee keer bijeen om de voortgang binnen de 
gemeenschap te evalueren. Daarbij werd een aantal enthousiaste nieuwe leden gekozen die zich de 
komende twee jaar gaan inzetten om het welzijn van de gemeenschap te blijven vergoten. Na 
Akotekrom, Atuobikrom en Nsuta-Aweregya bereikten nog eens vier epicentra in 2016 
zelfredzaamheid. Ghana blijft voorlopig feestvieren!  
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Gezondheidszorg,in,Ghana 
De gezondheidszorg in de epicentra is door de officiële organisatie voor gezondheidszorg in Ghana 
(Ghana Health Service) erkend als goede en belangrijke zorg in rurale gebieden. Daarbij 
onderschrijven ze ook het geïntegreerde programma met een speciale aandacht voor 
gendergelijkheid. Deze officiële erkenning volgde op de partnerovereenkomst die in 2016 is gesloten 
tussen The Hunger Project Ghana en Ghana Health Service. Sindsdien opereren de klinieken in de 
epicentra onder de Ghana Health Service en ontvangen zij belangrijke financiële steun vanuit deze 
organisatie. Daarmee kunnen bijvoorbeeld de klinieken van stroom worden voorzien.  

Leiderschap,binnen,het,epicentrum 
Leiderschap speelt een belangrijke rol binnen het epicentrumprogramma in Ghana. Het 
leiderschapsteam van elk epicentrum kwam maandelijks bijeen om de verschillende programma’s 
goed te kunnen monitoren. Daarnaast bogen ze zich over landrechten voor het epicentrum, zetten 
ze kleine fondsenwervende activiteiten in gang en organiseerden ze - waar nodig - in de 
gemeenschap verkiezingen voor nieuwe leden. Het kiezen van nieuwe leiders is erg belangrijk om 
nieuwe ideeën te ontwikkelen en energie in het epicentrum te houden. In Odumase-Wawase, 
Akwani-Abehenase, Dorminase, Otuater, Sakabo en Mem-Chemfre werd een nieuw leiderschaps-
team gekozen.  

Gelijkheid,van,mannen,en,vrouwen 
The Hunger Project Ghana besteedde veel aandacht aan gendergelijkheid in aanloop naar 
Internationale Vrouwendag. Animators intensiveerden bijeenkomsten, onderwijs en huis-aan-huis 
bezoeken om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Rond de dag zelf werden verschillende events 
georganiseerd. Epicentrum Apau-Wawase vierde de economische, sociale, politieke en culturele 
ontwikkeling van vrouwen met als thema ‘Pledge for Parity’.  

Uitdagingen 
Het was soms lastig om fondsen te vinden voor de 
enthousiaste initiatieven vanuit de epicentra. Wanneer het 
leiderschapsteam van het betreffende epicentrum er niet in 
slaagde het benodigde geld te vinden, werkte dat vaak 
demotiverend voor de initiatiefnemer. De leiderschaps-
teams zullen zich hiervoor vaker tot de district-leiders 
wenden voor financiële hulp.  

Ook voor een andere uitdaging zullen ze vaker een beroep 
doen op het district. Enkele van de epicentra hebben gebrek 
aan stroom en water. Dit moet formeel worden geregeld 
door het district, maar dat betekent niet altijd dat dit in de 
praktijk ook echt gebeurt. Niet opgeven is vaak de enige 
manier om dit georganiseerd te krijgen.  

Een aantal epicentra kampt met kleine conflicten tussen het 
leiderschapsteam en de gemeenschap. Zo vroegen enkele 
mensen die een stuk van hun land doneerden voor het 
epicentrumgebouw, daarvoor compensatie. De betrokken 
leiders proberen nu kleine fondsen vrij te maken om hen 
tegemoet te komen. 
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Oeganda  
The Hunger Project is sinds 1999 actief in Oeganda. Samen met bewoners van bijna vijfhonderd 
kleine dorpen hebben we elf epicentra opgezet, waarvan zeven epicentra zich in de laatste fase naar 
zelfredzaamheid bevinden. The Hunger Project heeft in 2016 in Oeganda ruim 287.000 mensen 
bereikt, en in hun kracht gezet om zelf hun honger te beëindigen. 
 
Zelfredzaamheidsviering Kiruhura  
Op 17 november vierde The Hunger Project Oeganda het bereiken van zelfredzaamheid van 
epicentrum Kiruhura. De festiviteiten werden bijgewoond door ruim 900 mensen, waaronder de 
minister van Toerisme & Wildlife en vertegenwoordigers van de lokale en nationale overheid, 
vrijwilligers en medewerkers. Epicentrum Kiruhura heeft een zeer hoge score op de Women 
Empowerment Index (waarover meer in hoofdstuk 4): 78 van 100. En extreme armoede is met 75% 
gedaald ten opzichte van de nulmeting.  

 
Duurzame energie  
In de epicentra van Oeganda staat het creëren van duurzame leefomstandigheden centraal. Zo 
gebruiken de bewoners van de dorpen rondom de epicentra kleiovens en ovens die werken op 
duurzame energie. Daardoor hebben ze gemiddeld 60 procent minder hout nodig. Vrouwen 
besparen op die manier veel tijd, die ze normaal gesproken kwijt waren aan hout sprokkelen. Die tijd 
kunnen ze nu investeren in activiteiten die leiden tot meer inkomsten. En ook het milieu wordt 
hiermee gespaard.  
 
Gezondheid en rechten van kinderen  
In 2016 is veel aandacht besteed aan de gezondheid van kinderen, en die van meisjes in bijzonder. 
Bijna 14.000 meisjes zijn gevaccineerd; dat zijn er zeker 3.500 meer dan in 2015. Het aantal 
vrouwelijke animators dat is getraind in gezondheid en hygiëne is in twee jaar tijd gestegen van 245 
naar 1.500.  
 
Ook ging Her Choice van start, met een grote kick-off-bijeenkomst in vier epicentra. Genodigden van 
de lokale overheid, politie, kinderbescherming, kerken en scholen spraken over hoe zij dit probleem 
samen zouden aanpakken. En meisjes vertelden over hun ervaringen als tienermoeder of 
tienerbruid, wat veel indruk maakte op de aanwezigen. In 2017 worden meer bewustwordings-
activiteiten over kindhuwelijken georganiseerd in de epicentra voor meisjes, jongens, ouders en 
gemeenschapsleiders.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Safe Water Entreprise Project  
Dankzij Siemens Stiftung en SkyJuice Foundation heeft The Hunger Project Oeganda in 2016 twee 
Safe Water Enterprise kiosken kunnen installeren, één in Kiruhura en één in Mbarara epicentrum. 
Deze kleine kiosken kunnen water zuiveren, zonder dat er elektriciteit nodig is. Het gepurificeerde 
water wordt verkocht voor een betaalbare prijs, en de inkomsten dekken de operationele kosten van 
de kiosk. De kiosken vergroten de toegang tot schoon drinkwater, en creëren tegelijkertijd 
aanvullend inkomen voor de gemeenschap. In beide epicentra is het leiderschapsteam uitvoerig 
geïnstrueerd over het gebruik en onderhoud van de kiosken, en zijn mensen aangewezen die 
hiervoor verantwoordelijk zullen zijn.  
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Ethiopië 
The Hunger Project is sinds 2004 actief in Ethiopië. Samen met de lokale bevolking werd in 2016 
vanuit acht epicentra in 195 dorpen gewerkt. Daarmee werden bijna 150.000 mensen bereikt die 
actief werken aan hun weg naar zelfredzaamheid en het beëindigen van honger. Het epicentrum in 
Enemore zal begin 2017 zelfredzaamheid bereiken.  

 
We versterken de capaciteit van kleine boeren en stimuleren meer diversiteit in de gewassen. 
Daarmee draagt The Hunger Project Ethiopië bij aan het tegengaan van de aanhoudende 
voedseltekorten. En in perioden van schaarste kunnen de dorpsbewoners succesvol gebruik maken 
van de voedselbank, die door henzelf is gevuld. Ook tijdens de recente voedselcrisis bleek de 
voedselbank van groot belang.  

Aanpakken van ontbossing  
Met partner WeForest werkt The Hunger Project Ethiopië aan herbebossing in het epicentrum 
Machakal. Daar is nu nog slechts 8,61% bebost. Samen met WeForest bevorderen we de veerkracht 
van de lokale bevolking door het planten van fruit- en houtbomen om zo ontbossing tegen te gaan. 
In 3,5 jaar worden in totaal 3.000.000 bomen geplant en 400 hectare land gerehabiliteerd. Een 
belangrijk onderdeel van het project is training van de lokale bevolking, zodat ze de kennis en kunde 
krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de bossen. In 2016 zijn al 800.000 bomen 
geplant en is 1.000 hectare grond gerehabiliteerd. In 2017 zal het aantal geplante bomen toenemen 
tot 1.200.000. 

Nieuwe,gewassen,voor,voedselzekerheid,en,inkomen 
In nauwe samenwerking met het Government Agricultural Research Center voert The Hunger Project 
Ethiopië een studie uit naar het aanpassingsvermogen van nieuwe gewassen in de epicentra. Tijdens 
evenementen in epicentra Enemore en Machakal introduceerden animators zestien nieuwe 
gewassen. Enemore opende ook een Agricultural Input Shop om de toegang tot de gewassen voor 
lokale boeren te vergemakkelijken en de landbouwproductie te verhogen. Ook in epicentrum Jaldu 
wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe gewassen. Animators promoten een gevarieerder 
eetpatroon door het introduceren van fruit en handelsgewassen die geschikt zijn voor de lokale 
agro-klimatologische omstandigheden, zoals appels, mango's, bananen en koffie. 
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Hevige,droogte,door,El,Niño 
El Niño heeft in Ethiopië de grootste droogte sinds de afgelopen decennia veroorzaakt. Dit is een 
directe bedreiging voor de voedselzekerheid en honger. Door vernietigde gewassen wordt met name 
de armste bevolking getroffen. Door de uitblijvende regen nam vooral in epicentrum Jaldu de 
voedselonzekerheid toe. The Hunger Project Ethiopië pakt het voedseltekort aan met voedselbanken 
en microkredieten voor lokale boeren.  
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Burkina Faso  
The Hunger Project werkt sinds 1997 in Burkina Faso. In de loop van de tijd zijn samen met de 
bewoners vijftien epicentra opgezet. Hier worden ruim 300.000 mensen bereikt in 187 dorpen. 
Verwacht wordt dat in 2017 het eerste epicentrum in Burkina Faso volledig zelfredzaam zal zijn. 
Sinds 2014 investeert The Hunger Project Nederland, met financiering van Buitenlandse Zaken, in 
het tegengaan van kindhuwelijken in Burkina Faso. Kindhuwelijken zijn een groot probleem, want 
meer dan de helft van de meisjes trouwt hier vóór haar achttiende verjaardag. Rond dit thema 
trekken we in Burkina Faso nauw samen op met partners van Stichting Kinderpostzegels.  
 
Resultaten 
Er is veel werk verzet in 2016. In 2016 volgden bijna twee keer zo veel mensen VCA-trainingen dan in 
2015, in totaal 1.165. Meer dan 1.500 mensen studeerden af in het volwassenenonderwijs -
programma. Ook werden bijna 43.000 kinderen gevaccineerd in de gezondheidsklinieken van de 
epicentra. 

Tegenvallers 
Maar er waren ook tegenslagen. De onrust en overlast van rondtrekkende gewapende groepen, 
waar buurlanden al langer bekend mee waren, raakte nu ook Burkina Faso. Op 15 januari werd de 
hoofdstad opgeschrikt door een terroristische aanslag. Tijdens de aanslag kwamen dertig mensen 
om het leven. Het hotel waar de aanslag plaatsvond, werd vaak bezocht door bezoekers van The 
Hunger Project, omdat het vlak bij het kantoor ligt. Er waren dan ook twee Amerikaanse stagiaires 
die voor The Hunger Project onderzoek aan het doen waren in het hotel aanwezig tijdens de aanslag. 
Gelukkig bleven zij ongedeerd. Maar het onrustige gevoel van mogelijke dreiging dicht bij huis bleef 
voor het team nog lang merkbaar.  

Mexico 
The Hunger Project Mexico werkt met inheemse gemeenschappen in acht verschillende staten. The 
Hunger Project Nederland droeg met steun van Wilde Ganzen bij aan de installatie van systemen om 
regenwater op te vangen en op te slaan. Door deze vorm van eco-technologie krijgen de inheemse 
gemeenschappen toegang tot schoon water, ook in periodes van droogte. De gemeenschappen zijn 
zelf nauw betrokken bij de bouw, het beheer en onderhoud van de installaties. In 22 VCA-workshops 
en 17 mobilisatiebijeenkomsten werd gewerkt aan betere samenwerking voor actie.  
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India  
The Hunger Project is sinds 1984 actief in zeven Indiase staten en richt zich vanaf 2000 op de 
vrouwen in de dorpsraden, de panchayats. In 2016 volgden 5.739 nieuw gekozen vrouwelijke 
raadsleden leiderschapstrainingen en workshops om in kaart te brengen wat zij het hardste nodig 
hebben. Ruim 17.000 vrouwelijke raadsleden werkten samen in federaties. En ruim 155.000 
mensen, waarvan bijna 43.000 mannen en ruim 112.000 vrouwen, werden bereikt met de SWEEP-
campagneacties (Strengthening Women’s Leadership in Electoral Process). In 2016 vonden 683 
SWEEP-acties plaats, in tegenstelling tot 269 in 2015. Voorbeelden van deze acties zijn 
straattheatervoorstellingen, rally’s, pop-up acties met een minibus en groepsdiscussies in het dorp. 
De succesvolle SWEEP-campagne heeft ervoor gezorgd dat The Hunger Project in India naam en 
faam heeft verkregen als het gaat om vrouwelijk politiek leiderschap. 
 
Wetswijziging in Bihar 
Vrouwelijke leiders uit Bihar voerden actie tegen een lokale wet die voorschreef dat alleen mensen 
met een privétoilet zich verkiesbaar konden stellen voor de dorpsraad. Daarmee sloot deze wet 
mensen zonder toilet - dus vooral mensen afkomstig uit de laagste sociale klassen en etnische 
minderheden - uit van deelname aan het politieke proces. Aanhoudend protest tegen deze 
discriminerende wet heeft ertoe geleid dat in februari 2016 de wet is geschrapt. Een enorme 
opsteker voor de federatie van vrouwelijke leiders in Bihar. 

 
De straat op tegen kindhuwelijken in Rajasthan 
In mei en juni 2016 voerden lokale partners van The Hunger Project in de staat Rajasthan actie tegen 
kindhuwelijken. Daar deden 6.215 mensen aan mee, waaronder ook veel lokale leiders en meisjes 
zelf. Zij gingen verkleed als politieagent, piloot, dokter, advocaat en professor de straat om de 
aandacht te vestigen op hun recht op onderwijs. ‘Liever tussen de boeken dan in een bruidsjurk’, 
was de boodschap. Deze actie wekte veel sympathie op bij de toeschouwers.  
 
  

Nisha Dahayat – voorzitter van de dorpsraad van 

Khamriya, Madhya Pradesh  

“Sinds in mijn dorp een vrouw voorzitter van de dorpsraad 

was, wilde ik dat ook. Zij deed goede dingen, het was mijn 

droom om dat ook te kunnen doen. En het is me gelukt. Ik 

heb geleerd dat ik me niet moet laten pushen door 

anderen, maar dat ik zelf het initiatief moet nemen. Als ik 

wil dat iets gebeurt, dan moet ik het zelf doen.” 
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Tracking tool  
The Hunger Project India ontwikkelde een speciaal ‘volgsysteem’ bedoeld om de deelname en 
werkzaamheden van de gekozen vrouwelijke raadsleden te monitoren, en zo op lange termijn 
impact te kunnen zien van onze trainingsprogramma’s. In 2016 experimenteerden we voor het eerst 
met deze tool, en dat beviel erg goed. Het komende jaar zullen we het systeem verder testen en 
gebruiken in Bihar en Odisha.  
 
 

 
Uitbreidend netwerk  
In 2016 heeft The Hunger Project India hard gewerkt aan het uitbreiden van haar professionele 
netwerk. Een van de grootste filantropische instellingen van India, Dasra, zal de komende drie jaar 
investeren in de staat Bihar, waardoor 700 gekozen vrouwelijke raadsleden kunnen deelnemen aan 
een training en begeleidingstraject. Dasra beheert fondsen van private investeerders. En Rita Sarin, 
directeur van The Hunger Project India, werd in 2016 gekozen tot voorzitter van het bestuur van 
Wereldvoedselprogramma India Trust. Nieuwe pet, nieuwe kansen, zowel voor The Hunger Project 
als voor het einde van de honger. 

 
Tegenslag en leerervaring  
Anders dan in Afrikaanse landen, werkt The Hunger Project in India met lokale partners, community-
based organizations. Zij zijn verantwoordelijk voor het geven van trainingen, het opzetten van 
campagnes en het monitoren van hun werk. We hebben warme en langlopende relaties met deze 
lokale partners, maar soms gaat het toch mis. Eind 2015 moesten we in de staat Bihar afscheid 
nemen van een partner. Om het programma toch door te laten lopen, voerde The Hunger Project de 
activiteiten vervolgens zelf uit. Dit was geen succesvolle, maar wel een leerzame ervaring. The 
Hunger Project India realiseerde zich dat plannen en acties zonder betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van een lokale organisatie niet kunnen floreren en niet duurzaam zijn. Het 
voornemen is om meer te investeren in de vaardigheden van partners, zowel op het gebied van 
financieel management als in hun lerend vermogen.  
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Bangladesh  
In 2016 gaven 45.000 animators voorlichting over hygiëne en het gebruik van toiletten. Zij gingen 
met meer dan 16.000 ouders in gesprek over het belang van onderwijs voor meisjes. Ook werd het 
taboe van geweld tegen vrouwen bespreekbaar gemaakt, ze gingen hierover in gesprek met 57.000 
mensen in zogenoemde courtyard meetings. In Bangladesh betalen ouders van een dochter nog vaak 
een bruidsschat wanneer de dochter trouwt. Dit heeft tot gevolg dat een dochter veel duurder is dan 
een zoon - en het is een van de redenen dat ouders nog steeds liever een zoon krijgen dan een 
dochter. Daarom voerden vrijwilligers met bijna 44.000 mensen gesprekken over de negatieve 
effecten,van,het,betalen,van,bruidsschatten.  

 
BRAC-evaluatie 
Samen met de grote Bangladeshi organisatie BRAC werkte The Hunger Project in 2014 en 2015 aan 
het versterken van het lokale bestuur in 61 Unions. In 2016 werd een externe evaluatie over dit 
programma gepubliceerd. Uit de evaluatie blijkt dat de raadsleden een beter begrip hebben van de 
werking van de Union en de wettenwaardoor zij beter functioneren en zich meer richten op de 
mensen in hun Union. Daarnaast heeft het project groot effect gehad op de mensen in de Unions 
zelf. Door ontwikkeling vanuit de gemeenschap zelf te stimuleren, via het trainen van lokale 
vrijwilligers, vrouwelijke leiders en jongeren activisten. Een ‘organized social force’.  

Meisjesdag 
Dit jaar werd er weer een mijlpaal bereikt in het aankaarten van de rechten van meisjes in 
Bangladesh. Na een succesvolle lobby van The Hunger Project Bangladesh en vele andere 
organisaties wordt sinds 2000 jaarlijks de National Girl Child Day gevierd op 30 september. Vanaf dit 
jaar heeft het Ministerie van Vrouw en Kind Zaken alle lokale overheden opgedragen deze dag 
grootschalig op lokaal niveau te vieren met manifestaties en protesten. Ook The Hunger Project 
vierde deze feestelijke dag weer groots met manifestaties en evenementen op 420 plekken door het 
hele land, samen met onder andere de minister van Vrouw en Kind Zaken. 

Trainen,van,nieuwe,dorpsraadsleden 
In 2016 investeerde een Nederlandse familiestichting in training van nieuw gekozen 
dorpsraadsleden in Bangladesh. Daardoor kunnen pas gekozen leden in 110 Unions kennis opdoen 
over hun mandaat, de grondwet en de Sustainable Development Goals. Belangrijk, want deze 
volksvertegenwoordigers krijgen vanuit de overheid nauwelijks aansturing of begeleiding in hoe zij 
deze nieuwe rol moeten vervullen. Tijdens een driedaagse intensieve training maken de 
dorpsraadsleden strategische plannen voor hun Union en leren hoe ze hoe ze hun doelen samen 
met de gemeenschap kunnen bereiken.  
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4. Monitoring, evaluatie en leren  
 

Hoe weten wij of ons werk verschil maakt? Of onze programma’s écht een einde maken aan honger 
en armoede? In al onze programmalanden besteden we veel aandacht aan monitoring, evaluatie en 
leren (MEL). We volgen gemeenschappen gedurende meerdere jaren en we leren wat wel en wat 
niet werkt. Het laat ons, en alle betrokkenen zien welk verschil ons werk maakt. Zo brengen we de 
impact van ons werk steeds beter in kaart - en passen we waar nodig onze programma’s aan. 
 
Participatieve aanpak 
MEL is een complexe taak voor elke organisatie. Een belangrijke voorwaarde zijn betrouwbare data. 
Zodat we kunnen analyseren waar de gemeenschappen ‘staan’ op het gebied van bijvoorbeeld 
voeding of toegang tot gezondheidszorg - in vergelijking tot regionale of nationale gemiddelden. 
 
The Hunger Project vindt het belangrijk dat alle directe betrokkenen, de teams en gemeenschappen 
in de programmalanden, zélf de impact kunnen meten. Dat betekent dat we veel tijd investeren in 
het trainen van onze partners in gemeenschappen. We maken gebruik van participatieve monitoring 
en evaluatiemethoden. Lokale vrijwilligers verzamelen en analyseren zelf hun gegevens. Niet alleen 
de ‘recht toe recht aan’ te meten indicatoren, maar ook de ‘zachte’ zaken van ontwikkeling. Zo is het 
bijvoorbeeld lastig om vast te stellen of de partners in de gemeenschappen geloof hebben in hun 
eigen kunnen en potentieel zonder hun mening daarover te horen. Daarom verzamelen de lokale 
vrijwilligers niet alleen cijfers, maar gaan ze ook het gesprek aan met de gemeenschap om te weten 
hoe zij de programma’s ervaren en kunnen verbeteren. 
 
Resultaten bespreken met de gemeenschap 
Resultaten worden gedeeld en besproken met de gemeenschappen zelf. Bijvoorbeeld door samen 
de resultaten te vergelijken met landelijke gemiddelden - of beter nog, met de doelen die de 
gemeenschap zelf heeft vastgesteld, of met resultaten van dorpen in de buurt. Zodat ze kunnen zien 
waar anderen staan, en wat er mogelijk is. We moedigen hen aan om deze resultaten in te zetten bij 
het vaststellen van nieuwe prioriteiten, zodat zij het heft echt in eigen hand kunnen nemen.  

Met hoog analfabetisme en hoge ongecijferdheid kan het bespreken van de resultaten een grote 
uitdaging zijn. Vaak is het dan niet genoeg om een getal te horen, maar kan het zien een groot 
verschil maken. Helemaal als dat interactief gebeurt. Met tien mensen op een rij, waarvan er acht 
staan en twee zitten, wordt het concept ‘80%’ opeens een stuk concreter.  
 
Voor deze community data presentations nodigen we ook altijd vertegenwoordigers van de lokale 
overheid uit. Daarmee waarborgen we de betrokkenheid van de overheid bij het behalen van de 
lokale doelen, en laten we zien hoe ons participatieve MEL systeem ook voor hen van waarde kan 
zijn.  
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Dilemma’s rondom monitoring & evaluatie  
Doordat gemeenschappen grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor de dataverzameling, geven we 
ook een stukje controle over de snelheid en accuraatheid uit handen. Dat is een uitdaging, want de 
externe verantwoording van programma’s vereist soms meer snelheid en precisie.  
 
Een ander dilemma is de balans tussen ´alles zelf evalueren´ en meer ‘neutrale’ externe evaluaties. 
Omdat we een integrale aanpak voorstaan waarvan we de effectiviteit graag willen bewijzen, vinden 
we het belangrijk dat onze impact ook door externe deskundigen vastgesteld wordt. Daarom 
nodigen we met enige regelmaat onderzoekers van buitenaf uit, zoals Radboud Universiteit 
Nijmegen, Yale University, Afrika Studie Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Externe 
evaluaties vereisen voldoende budget, beperken zich meestal tot enkele projectgebieden, en richten 
zich soms op net andere indicatoren dan die we zelf hanteren. Met beperkte middelen investeren 
we waar mogelijk in externe evaluaties, maar kiezen we vooral voor de opbouw en het onderhoud 
van een consistent intern MEL systeem dat al onze programma’s overziet. In elk programmaland 
reserveren we daarvoor daarom ongeveer 5% van het budget hiervoor. 
 
Meten is niet altijd weten  
Op alle plekken waar we werken onderzoeken we iedere drie tot vijf jaar zelf de effecten van ons 
werk. Deze evaluaties richten zich op lange termijn veranderingen (impact) of directe verandering in 
de gemeenschap (outcomes). Met sets van indicatoren kunnen we het effect van ons werk in en 
tussen verschillende landen vergelijken.  
 
Bij het meten van impact spelen verder een aantal methodologische dilemma’s een rol. The Hunger 
Project werkt altijd voor lange tijd in een gebied, met een veelvoud aan activiteiten en interventies. 
Onze geïntegreerde programma’s richten zich immers op veel aspecten van armoede. Daarbij is het 
lastig om de exacte impact van individuele activiteiten over lange tijd te bepalen, of om vast te 
stellen welke activiteiten de meeste impact hadden. Bovendien zijn onze programma’s gedurende 
de langjarige uitvoering vaak aangepast, met nieuwe indicatoren, en ontbreken daardoor voor veel 
projectgebieden complete nulmetingen.  
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Attributieprobleem 
Wij werken in een veld waar veel andere organisaties actief in zijn, en weten dat de gerealiseerde 
impact ook beïnvloed kan worden door andere programma’s in hetzelfde gebied. Het is moeilijk om 
via controlegroepen te onderzoeken wat er zou zijn gebeurd zonder The Hunger Project. Dit is het 
zogenaamde ‘attributieprobleem’. Oorzaak en gevolg is vaak moeilijk vast te stellen, omdat zoveel 
spelers en factoren een rol kunnen spelen.  

Toch proberen we onze invloed zo objectief mogelijk te meten. Bijvoorbeeld: voor ons 
kindhuwelijkenprogramma Her Choice evalueren we de impact met controlegroepen, of eigenlijk, 
‘controledorpen’. Onze kennispartner Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) is 
binnen dit programma verantwoordelijk voor de nulmeting, tussentijdse impactmeting en de 
eindevaluatie.  
 
Vernieuwend voorwaarts  
Om het hoofd te bieden aan de methodologische dilemma’s gebruiken we de nieuwste inzichten 
voor MEL binnen de sector. Zo zijn we bijvoorbeeld in staat om via historische secundaire gegevens 
nulmetingen te reconstrueren. We combineren kwantitatieve methoden (surveys, SPSS) met 
kwalitatief onderzoek (interviews, groepsdiscussies, observaties) en maken hierbij gebruik van 
nieuwe technologieën, zoals iFormBuilder, waarmee onderzoekers snel, eenvoudig en accuraat 
surveyantwoorden kunnen invoeren op tablets. Het iFormBuilder platform gebruiken we onder 
andere voor ons SnapShot Data Project, een gestandaardiseerde vragenlijst om de voortgang van 
epicentra te meten en te fotograferen.  
 
In Bihar, India, trainden we in 2016 de eerste groep vrouwelijke dataverzamelaars die het veld in 
gingen met iFormBuilder. Ook gebruiken we steeds vaker mobiele telefoons als 
onderzoeksinstrument: goedkoop en toegankelijk. Het lastige van mobiele telefoons is echter dat ze 
bereik nodig hebben, wat in afgelegen gebieden niet altijd het geval is. Dit jaar experimenteerden 
we daarom met ThunderPlug, een applicatie waarmee data kunnen worden gesynchroniseerd naar 
de ‘cloud’ zonder toegang tot internet.  
 
MEL acties in 2016 uitgelicht  
Gegevens over programma’s worden systematisch verzameld door MEL medewerkers in de 
programmalanden, in samenwerking met het MEL team bij The Hunger Project Global. Deze data 
worden gescreend op juistheid en zijn via een online database beschikbaar voor alle medewerkers 
van The Hunger Project wereldwijd. Zo kunnen we bijvoorbeeld precies zien welke trainingen 
hebben plaatsgevonden in specifieke epicentra in Afrika of in dorpen in India. In totaal gaat het om 
de resultaten van meer dan 200 indicatoren in meer dan 300 projectgebieden, die ieder kwartaal 
worden gerapporteerd en gecontroleerd. Hoeveel deelnemers namen deel aan de workshops, en 
hoeveel mannen en vrouwen? Hoeveel geld werd gespaard en geleend in de rurale banken?  
 
In 2016 werden bovendien 31 interne evaluaties van de effecten van onze interventies uitgevoerd in 
elf landen, via outcome evaluations. Ook vonden twee externe evaluaties plaats, in India en 
Bangladesh. Het rapport van de evaluatie in India verschijnt naar verwachting in 2017. De evaluatie 
in Bangladesh is in het voorgaande hoofdstuk behandeld.  
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Indicatoren van zelfredzaamheid  
In 2016 is ons nieuwe systeem voor indicatoren van zelfredzaamheid van epicentra volledig in 
gebruik genomen. Naast de officiële erkenning van het epicentrum en landrechten voor het 
epicentrumgebouw moet een epicentrum minstens 80% scoren op een lijst van 52 indicatoren voor 
zelfredzaamheid,,verdeeld,over,acht,doelen: 
 
1. De gemobiliseerde gemeenschap stelt zichzelf doelen en werkt actief aan het behalen van die 

doelen om verder te ontwikkelen 
2. Vrouwen en meisjes zijn in hun kracht gezet 
3. Verbeterde toegang tot veilige drink- en sanitaire voorzieningen 
4. Verbeterde alfabetisering en educatie 
5. Minder honger en ondervoeding, vooral bij vrouwen en kinderen 
6. Verbeterde toegang tot en gebruik van gezondheidsvoorzieningen 
7. Minder huishoudens leven in armoede 
8. Boeren produceren meer en zijn weerbaarder tegen klimaatverandering 
 
De dorpen hebben zelf vastgesteld welke indicatoren voor hen essentieel zijn. Door hun eigen 
targets voor zelfredzaamheid vast te stellen, geven ze hun eigen drempeltoets voor zelfredzaamheid 
vorm. De meting van ontwikkeling op specifieke punten maakt het mogelijk heel gericht aandacht te 
besteden aan bepaalde nog zwakkere aspecten. En we kunnen samen met de gemeenschappen 
vaststellen of de programma’s effect hebben gehad, en of de gemeenschap in staat is om de 
activiteiten zelfstandig voort te zetten. 

 

  

http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2016/07/SR-Indicators-PDF-1-pg.pdf
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Women,Empowerment,Index,in,gebruik 
Vrouwen zijn cruciaal voor het einde van honger. Maar vaak hebben ze nauwelijks toegang tot 
onderwijs, geld of invloedrijke posities. The Hunger Project moedigt vrouwen aan om hun stemmen 
te laten horen en zo een einde aan de honger te maken. Hoewel voor veel organisaties de 
empowerment van vrouwen centraal staat, ontbrak tot voor kort een goede methode om resultaten 
te meten. Daarom lanceerde The Hunger Project in 2015 de Women Empowerment Index (WEI), een 
meetinstrument om vooruitgang in kaart te brengen op het gebied van zelfbeschikking, inkomen, 
leiderschap, toegang tot middelen en kennis en tijdsbesteding. De index maakt gebruik van gegevens 
uit ons MEL-systeem. We meten niet alleen de vooruitgang van vrouwen, maar ook die van mannen. 
Want empowerment van vrouwen gaat niet over vrouwen alleen.  
 
Surveys in 14.000 huishoudens in 53 dorpen in acht Afrikaanse landen, laten zien dat de gemiddelde 
WEI-scores in de epicentra indrukwekkend stijgen: van 59 (van de 100) punten tijden de nulmeting 
naar 66 punten tijdens de tussentijdse meting tot 73 punten bij de laatste meting. Dat is een stijging 
van 24% op de WEI-index. Gemiddeld was de grootste stijging te zien op het gebied van 
zeggenschap: een stijging van 159% ten opzichte van de nulmeting.  

 
In Ghana en Burkina Faso namen we de WEI-scores onder de loep. Tijdsbesteding scoorde in beide 
landen laag; vrouwen besteden hier nog steeds een aanzienlijk deel van hun tijd aan zorg en 
huishouden. De studies lieten zien dat het nodig is om mannen nog actiever te trainen en te 
betrekken als women empowerment animators, en om de mogelijkheden voor kinderopvang te 
vergroten.  
 
The Hunger Project India maakte in 2016 een eigen variant op de Women Empowerment Index, de 
Composite Capacity Index. Deze index is speciaal bedoeld om de stappen voorwaarts van de 
getrainde vrouwelijke dorpsraadsleden te meten - en beter te begrijpen. Zo kunnen we met deze 
index vaststellen welke kennis de getrainde vrouwen hebben (en welke nog nodig is), hoe hun 
positie verandert in het huishouden en in de gemeenschap, en welke resultaten zij boeken. 
  
Veel internationale organisaties hebben interesse getoond in de Women Empowerment Index. The 
Hunger Project heeft op diverse plekken presentaties gegeven over de methode en organisaties als 
de Clinton Foundation en de Sustainable Business Council geholpen bij de invoering of het gebruik 
ervan. 
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Investeren in MEL-medewerkers: uitwisselen en trainen  
Naast het verzamelen en analyseren van data blijven we veel tijd investeren in de training van MEL-
medewerkers om te leren en ervaringen met elkaar te delen. In 2016 bezochten vier MEL-
medewerkers uit programmalanden een training in het buitenland of traden zij op als spreker op 
internationale conferenties, zoals op de Aid & Development Africa Summit en de American 
Evaluation Conference. Twee collectieve leeruitwisselingen met collega’s uit andere programma-
landen vonden plaats: één om de iFormBuildermethode te leren gebruiken, en één om de nulmeting 
van het kindhuwelijkenprogramma uit te voeren. Alle MEL-medewerkers betrokken bij het 
kindhuwelijkenprogramma zijn getraind door de AISSR/UvA.  
 
Verder maakten we in 2016 intensief gebruik van ons online platform voor uitwisseling van 
informatie wereldwijd, en hielden we een tiental webinars, bijvoorbeeld over hoe we best practices 
kunnen documenteren, hoe we de resultaten van externe evaluaties kunnen interpreteren en hoe 
we de strategieën van andere landenkantoren kritisch kunnen bevragen. Deze webinars blijven 
online,beschikbaar,voor,alle,medewerkers,van,The,Hunger,Project.  
 

 
Mooiste mislukkingen op een rij 
In juni 2016 organiseerden we een interne ‘Fail Fest’, een competitie op zoek naar de ‘briljantste 
mislukking’ - om zo actief lessen te trekken uit fouten of problemen in de organisatie en 
programma’s. De internationale jury, die uit medewerkers en investeerders bestond, ontving een 
twintigtal mooie mislukkingen uit verschillende landen, waarin gevallen van ernstige 
miscommunicatie en verkeerde inschattingen tot in detail werden beschreven. The Hunger Project 
Mexico won de prijs met de misstap zich volledig afhankelijk te maken van een risicovolle 
investeerder. Toen deze bank in de financiële crisis omviel, was ook de financiering van het grootste 
deel van de projecten in één klap weg. Fouten maken, toegeven en ervan leren is niet gemakkelijk, 
maar het Fail Fest baande de weg vrij om meer te durven falen, of daar in ieder geval open over te 
zijn.  
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Discussie,over,Yale,evaluatie  
In 2016 hebben we veel discussie gevoerd over een externe evaluatie met zoveel losse eindjes, dat 
een aantal jaren na de laatste onderzoeken het onderzoeksverslag nog niet klaar is voor publicatie. 
De evaluatie is uitgevoerd door Yale University en hun onderzoeksinstituut Innovation for Poverty 
Action (IPA), in opdracht van de Robertson Foundation - een Amerikaanse private filantropische 
stichting. Tussen 2006 en 2015 financierde de Robertson Foundation een deel van een opschaling 
van de epicentrumstrategie in de Eastern Region in Ghana. De evaluatie moest de impact van die 
opschaling te meten. Wij waren in eerste instantie erg enthousiast over die mogelijkheid. Maar 
gaandeweg ebde dat enthousiasme weg, want in lijn met hun expertise werkte IPA met een strak 
geprotocolleerde vijfjarige Randomised Control Trial (RCT), van 2008 tot 2013.  

We hebben veel kritiek op de onderzoeksmethode en de conclusies. Ten eerste omdat we in ons 
aanvankelijke enthousiasme om ons werk meetbaar en vergelijkbaar te maken zelf te veel 
concessies hebben gedaan aan onze eigen strategie. Normaal gesproken selecteren we 
gemeenschappen die zich echt willen inzetten, nu werden ze via een loterij aangewezen. Normaal 
werken we in het lokale tempo, nu moest alles veel sneller en precies tegelijkertijd. Daarnaast is de 
uitgevoerde RCT-opzet onzorgvuldig uitgevoerd, waardoor er onmogelijk zinvolle conclusies uit het 
onderzoek getrokken kunnen worden. In 2016 hebben gerenommeerde RCT-experts van de Vrije 
Universiteit Amsterdam en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (IOB) naar het onderzoek 
gekeken. Zij onderschrijven onze kritische analyse van de gehanteerde onderzoeksmethode. 

Gezien de lopende discussies is het definitieve onderzoeksrapport van Yale/IPA nog niet 
gepubliceerd. Uiteraard kunnen we 
uiteindelijk uit het onderzoeksrapport lessen 
trekken, en uiteraard zullen wij het rapport 
delen zodra het klaar is. Lessen trekken doen 
we altijd, met álle interne en externe 
onderzoeken. Maar voor nu zit onze grootste 
les in het proces zelf. Want naast al onze 
kritiek op de uitvoering en twijfel over RCT als 
zinvolle methode om de epicentrumstrategie 
te evalueren, is het allerbelangrijkste dat we 
nóóit meer onze strategie zullen aanpassen 
aan een onderzoek. En dat is een hele 
waardevolle les.  
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5. Strategie en beleid in Nederland  

The Hunger Project Nederland werkt aan het einde van chronische honger door - samen met onze 
collega’s van de wereldwijde organisatie - projecten en programma’s te ontwikkelen, aan te sturen 
en te verantwoorden, en door hiervoor fondsen te werven. Uitvoering is in handen van onze 
lokale collega’s, en de door hen opgeleide vrijwilligers, in twaalf lage en lage-midden inkomens 
landen. Daarnaast werkt The Hunger Project in Nederland samen met andere organisaties die zich 
bezighouden met dezelfde thema’s. Tenslotte geeft The Hunger Project voorlichting aan het 
Nederlandse publiek over onze visie op de duurzame beëindiging van chronische honger en 
armoede.  

Begin 2016 werkte The Hunger Project Nederland een eigen, Nederlandse versie van de meerjaren-
strategie 2016 -2020 uit, vertaald naar de Nederlandse context, sterktes en zwaktes en andere lokale 
eigenaardigheden, waarin we ook de lessen meenamen uit onze voorgaande meerjarenstrategie 
(2012-2015).  

Het Nederlandse jaarplan voor 2016 is van deze nieuwe strategie afgeleid, met als hoofddoelen: een 
community of practice en slimme partnerschappen bouwen voor community-led development; onze 
impact en effectiviteit vergroten; een ambitieus fondsenwervingsdoel stellen en halen om de 
voorgaande twee en opschaling mogelijk te maken.  

Deze doelen zijn in het jaarplan verder uitgewerkt. We kozen voor een simpel, overzichtelijk jaarplan 
- één A4 - met een heldere focus, maar niet te veel vaste lijnen, om optimaal wendbaar te kunnen 
blijven. Dat werkte prettig. Ook kozen we ervoor om een jaar zonder ons gebruikelijke key 
performance indicator-dashboard te werken, om te ontdekken of we het zouden missen. Dat blijkt 
toch het geval, dus begin 2017 komt het dashboard terug. In hoofdstuk 6 volgt meer uitleg over de 
behaalde resultaten op elk van de doelstellingen.  
 
Fondsenwervingsbeleid  
In 2016 heeft The Hunger Project Nederland ook een nieuw fondsenwervingsbeleid uitgewerkt, 
gebaseerd op de lessen uit de voorgaande jaren, en in lijn met onze nieuwe strategische plannen. 
Fondsenwerving vindt geïntegreerd plaats binnen de organisatie, met een voortdurende 
kruisbestuiving tussen de drie verschillende ‘bronnen’ van fondsen (corporate, institutioneel en 
particulier). Zo komen veel institutionele en corporate fondsen voort uit contacten met individuele 
investeerders, en vice versa. Bovendien ontvangt The Hunger Project ook aanzienlijke bedragen van 
honderden particuliere investeerders via acties van derden, zoals de Run for The Hunger Project. En 
via kleine acties en initiatieven in bedrijven wordt particulier geld opgehaald.  
 
Het feit dat de verschillende financieringsbronnen nauw met elkaar verbonden zijn, stond dan ook 
centraal in het jaarplan 2016, dat we net als in voorgaande jaren hebben opgesteld aan de hand van 
het door ons ontwikkelde CASH-model (Connect, Ask, Stewardship, Horizon). We werkten net als in 
2015 met één pipeline van de fondsenwerving van het leggen van contact, via het doen van een 
voorstel, naar het onderhouden van de relatie met een langetermijnperspectief. 
 
De fondsenwervingsdoelstelling voor 2016 was opnieuw ambitieus: € 5 miljoen, een beoogde groei 
van 25%. Ambitie past goed bij ons. We zien onszelf als ondernemend, en gaan liever uit van kansen 
en mogelijkheden dan van schaarste en beperkingen.  
 
De kern en kracht van de fondsenwerving door The Hunger Project is het menselijke element. 
Investeerders worden zo persoonlijk mogelijk benaderd, zodat er authentieke contacten ontstaan 
met een sterke en langdurige betrokkenheid. Dit betekent dat The Hunger Project zich voor 
fondsenwerving niet richt op het grote publiek, maar met name op ‘warme introducties’.  

http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2016/07/Strategic-Plan-2016-2020-.pdf
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Omdat dit een tamelijk arbeidsintensieve methode is, richt The Hunger Project zich bij particulieren 
dan ook met name op grote giften. We kiezen er voor om niet aan direct mailing of andere 
grootschalige vraagacties te doen, maar altijd maatwerk te bieden. The Hunger Project Nederland 
neemt investeerders mee langs een curve van betrokkenheid, van passief naar actief, in de 
wetenschap dat actieve betrokkenheid over het algemeen leidt tot grotere en langdurige 
investeringen.  
 
The Hunger Project werkte ook in 2016 met een spectrum aan beproefde methoden van 
fondsenwerving:  

 De Katakle-investeerdersgroep van betrokken bedrijven, ondernemers, particulieren en 
ondernemende stichtingen voor het programma in Benin 

 Gerichte fondsenwerving bij stichtingen voor de epicentrumbenadering in Afrika en het 
vrouwelijk leiderschapsprogramma in India en Bangladesh 

 Women Ending Poverty-fonds: persoonlijke fondsenwerving bij particulieren voor het vrouwelijk 
leiderschapsprogramma in India 

 Ondersteuning van acties van particulieren en bedrijven voor eigen fondsenwerving 

 Ondersteunen van lokale fondsenwervende activiteiten in andere Hunger Project-landen  

Omdat er in 2016 door teruglopende financiële ruimte en beleidskeuzes geen subsidieprogramma 
van de Nederlandse overheid werd opengesteld waarvoor wij in aanmerking kwamen, hebben we in 
tegenstelling tot voorgaande jaren geen subsidievoorstel ingediend. Dat had als voordeel dat we 
voor het eerst in jaren geen forse werk-piek hadden in de zomervakantie.  

Vanzelfsprekend nemen wij de privacy en bescherming van de persoonsgegevens van onze 
investeerders en contacten zeer serieus. In lijn met de nieuwe Wet Meldplicht Datalekken, die per 
1 januari 2016 in werking trad, richten wij in samenwerking met onze software-leveranciers 
(Blackbaud - Etapestry) onze privacy gerelateerde processen zo in dat de kans op een datalek zo 
klein mogelijk is. Er zijn geen werkplekken (ook niet op mobiele apparaten of thuiswerkplekken) 
waar zonder inlogcodes en wachtwoorden kan worden gewerkt. Daarnaast worden alle papieren 
waarop mogelijk privacygevoelige informatie staat bewaard in afgesloten kasten, en waar nodig 
veilig afgevoerd en vernietigd door een daarin gespecialiseerde firma. Een aantal van onze financiers 
worden liever niet met naam en toenaam genoemd, onder andere omdat ze bezorgd zijn dat ze dan 
bestormd worden door aanvragen van anderen. Waar van toepassing worden deze financiers dan 
ook niet opgenomen in onze publieke overzichten. 
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The,Hunger,Project,Nederland,en,wereldwijd 
The Hunger Project Nederland is, zoals alle zusterorganisaties in de partnerlanden, een autonome 
organisatie met eigen statuten en een onafhankelijk bestuur en Raad van Toezicht. De 22 
landenkantoren die gezamenlijk de wereldwijde organisatie vormen, stellen met elkaar een 
strategisch meerjarenkader op. Op basis daarvan formuleert elk land zijn eigen strategische plan, en 
een beoogd jaarplan. Daarin staat de omvang van programma’s (aantal gemeenschappen waar we 
willen werken, de verwachte impact) met de verwachte kosten.  
 
De landendirecteuren van de 22 verschillende landenkantoren hebben er voor gekozen om kosten te 
besparen in 2016 door niet fysiek bij elkaar te komen, maar in plaats daarvan regelmatig (tenminste 
elk kwartaal, en vaker waar nodig) via Skype met elkaar te overleggen. Onder andere om 
gezamenlijk het overkoepelende jaarplan en de begroting van The Hunger Project vast te stellen, en 
de voortgang te bespreken. Deze overleggen worden voorbereid door het wereldwijde 
leiderschapsteam, waarin The Hunger Project Nederland zitting heeft. Gezamenlijk wordt vervolgens 
vastgesteld welke programma’s gefinancierd gaan worden, of voor welke onderdelen extra geld 
nodig is. Dit gebeurt op basis van verwachte inkomsten en reeds afgesloten financieringscontracten 
wereldwijd. Hierdoor wordt alle fondsenwerving wereldwijd gericht op dezelfde plannen. De 
toekenning van middelen voor projecten gebeurt dus altijd binnen meerjarige kaders, en meestal 
ook binnen de vastgestelde jaarplannen van de teams in onze programmalanden. Daarvan wordt 
alleen afgeweken, wanneer bijvoorbeeld extra fondsen zijn geworven voor projecten die nog niet in 
het jaarplan stonden vanwege het ontbreken van financiering, maar die uiteraard wel binnen de 
strategie van The Hunger Project passen. 

Het hoofdkantoor in New York heeft hierin formeel een coördinerende rol, die net als alle andere 
taakverdelingen binnen de wereldwijde organisatie is vastgelegd in de zogenaamde Global 
Partnership Agreements (vastgesteld op 18 mei 2013). Die centrale coördinerende rol verschuift in 
de praktijk steeds meer naar een matrixorganisatie; The Hunger Project Nederland coördineert 
bijvoorbeeld vanaf eind 2015 alle fondsenwerving in de programmalanden en de wereldwijde 
institutionele fondsenwerving, en speelt sinds begin 2016 ook een grotere rol in het coördineren en 
verbeteren van de wereldwijde financiële en rapportagesystemen.  

De bestuursvoorzitters van alle landenkantoor hebben twee maal per jaar, en vaker als dat nodig 
wordt geacht, met elkaar overleg. Daarnaast is er een wereldwijd bestuur, met daarin ook 
vertegenwoordigers uit een aantal van de partnerlanden (naast de Verenigde Staten ook leden uit 
Mozambique, Mexico, Zweden, Australië en India). Dit bestuur vergadert vaker en heeft een aantal 
gedelegeerde commissies. Ook deze vergaderingen worden door het leiderschapsteam voorbereid. 

Wanneer The Hunger Project Nederland een programma financiert, sluit het een interne 
overeenkomst met het uitvoerende team van het betreffende landenkantoor. In deze overeenkomst 
staan de verschillende verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld over de hoogte van de financiering en 
rapportagedata. Betalingen worden rechtstreeks aan het betreffende programmaland gedaan op 
basis van onderbouwde betalingsverzoeken, die ook zijn gecontroleerd door de wereldwijde 
organisatie. Voor deze betalingen hanteren we bovendien een eigen intern goedkeuringssysteem. 

Ieder kwartaal heeft The Hunger Project Nederland inzicht in de bestedingen per project en de 
uitgevoerde activiteiten, via ons wereldwijde online M&E systeem en financiële systemen. Daarnaast 
ontvangen we voor alle projecten halfjaarlijkse (en waar nodig frequenter) inhoudelijke en financiële 
rapportages. We hebben rechtstreeks contact over de voortgang van projecten via e-mail, Skype, 
wereldwijde vergaderingen en veldbezoeken. 

  

http://www.thp.org/who-we-are/leadership/board-of-directors/
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Praktijk,van,de,samenwerking 
Net als in het voorgaande jaar werd er in 2016 veelvuldig samengewerkt binnen de wereldwijde 
organisatie. De wederzijdse informatievoorziening en werkrelatie is intensief doordat de directie van 
The Hunger Project Nederland wekelijks, namens alle partnerlanden, aan het senior 
managementoverleg (Global Leadership Team) deelneemt. In de zomer van 2016 heeft in goed 
onderling overleg directeur Jouwert van Geene deze rol overgenomen van mede-directeur Evelijne 
Bruning. De medewerkers hebben bovendien veelvuldig overleg door actief deel te nemen aan 
internationale taakgroepen, door het jaar heen via e-mail en Skype, door deel te nemen aan interne 
webinars en regelmatige online stafvergaderingen, en incidentele tussentijdse bijeenkomsten in 
New York en in programmalanden. 
 

 
Ook in 2016 hielp The Hunger Project Nederland actief met het versterken van andere 
landenorganisaties en programma’s. We ondersteunden The Hunger Project Benin in het 
onderhouden van de werkrelatie met de Nederlandse ambassade. We coördineerden en schreven 
mee aan subsidievoorstellen van een aantal Afrikaanse programmalanden en van The Hunger 
Project India en Bangladesh, en versterkten de fondsenwervingscapaciteit van onze collega’s in 
Europa en in Afrika. We droegen daarnaast € 264.000 af aan onze collega’s in de Verenigde Staten 
als bijdrage in de kosten voor hun rol en taken in het programma management, monitoring, 
evaluatie,en,leren,en,financieel,beheer.  
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Risicomanagement en risicospreiding  

De programma’s van The Hunger Project zijn lange termijn-programma’s. Het veranderen van 
sociale, economische en culturele condities is een tijdrovend proces. Zo duurt het in de Afrikaanse 
landen gemiddeld acht tot tien jaar voordat de lokale gemeenschappen binnen de 
epicentrumstrategie onafhankelijk van The Hunger Project functioneren. Daarnaast worden in India 
vrouwen die gekozen zijn in de lokale bestuursraden gedurende hun vijfjarige zittingsperiode 
getraind. Aangezien grotere financiers slechts zeer zelden investeringen toekennen die een dergelijk 
lange periode overbruggen, is goed risicomanagement van belang. Bovendien hebben veel 
investeerders een uitgesproken voorkeur voor nieuwe, in plaats van al lopende initiatieven en 
neemt het aantal specifieke (‘geoormerkte’) financieringen voor onderdelen van ons geïntegreerde 
werk toe. Macro-economische omstandigheden, zowel in de fondsenwervende landen als in de 
programmalanden, beïnvloeden bovendien de inkomsten en de uitgaven. Dit alles houdt een fors 
risico in ten aanzien van de financiering: wanneer de inkomsten teruglopen of wegvallen, kunnen 
programma’s immers niet voortgezet worden. Daarom blijven we als wereldwijde organisatie ook 
onverminderd zoeken naar ongeoormerkte middelen, die daar kunnen worden ingezet waar ze het 
dringendst nodig zijn. Naast de particuliere bijdragen in Nederland is daarom ook de vaste bijdrage 
van,Nationale,Postcode,Loterij,zeer,belangrijk.  

 
Voor 2016 is het streefbedrag uiteindelijk vastgesteld op € 5 miljoen. Op basis van een realistische, 
maar ambitieuze groeiprognose, waarin de gerealiseerde inkomsten in de voorgaande jaren zijn 
meegewogen. Het voornaamste risico voor het halen van dit doel zagen wij in de sterk toenemende 
en gesubsidieerde concurrentie. The Hunger Project Nederland heeft in de afgelopen jaren een 
uitstekend track record opgebouwd in het fondsenwerven onder bedrijven en vermogende 
particulieren, en was tot 2014 dan ook integraal privaat gefinancierd. Maar mede door de zich 
wegens bezuinigings- en politieke druk steeds verder terugtrekkende Nederlandse overheid richten 
gesubsidieerde, grotere en meer naamsbekendheid genietende ontwikkelingsorganisaties zich 
steeds meer op het bedrijfsleven en de particuliere fondsenwervingsmarkt. Daarnaast bestaat het 
risico dat bij ons werk betrokken partijen (dienstverleners, investeerders) die zich juist aangetrokken 
voelden door de ‘kleinheid’ van The Hunger Project, zich bij groei van de inkomsten en de 
organisatie liever zullen richten op andere, kleine initiatieven. En hoewel we het persoonlijke in onze 
relaties altijd benadrukken, bestaat het risico bij een groeiende organisatie als de onze dat het niet 
altijd mogelijk is om de continuïteit van die warme relaties te bewaren. Met onze zelf ontwikkelde 
fondsenwervingsstrategieën denken we er desalniettemin goed in te slagen om onze voorsprong in 
de concurrentieslag om de private financier te benutten, en om te zetten in slimme 
samenwerkingsverbanden. We zijn immers in 2016 ook weer gegroeid in inkomsten (meer daarover 
in het volgende hoofdstuk).  
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Maatregelen om risico’s te ondervangen  

 Inkomstenspreiding uit verschillende doelgroepen (bedrijven, fondsen, particulieren); 

 Structurele investeringen via meerjarige toezeggingen, automatische incasso’s en notariële 
aktes; 

 Opbouwen van lange termijnrelaties met investeerders, gericht op meerjarige investeringen 
en sponsoring; 

 Persoonlijke benadering van investeerders met duidelijke aanspreekpunten binnen de 
organisatie;  

 Voldoende reserve om een half jaar in onontkoombare organisatiekosten te kunnen 
voorzien;  

 Zorgvuldige afstemming en intensieve samenwerking tussen The Hunger Project Global, The 
Hunger Project Nederland en de programmalanden met betrekking tot de programma’s, 
budgetten en geldstromen. 
 

 
 
 

Audit: maatregelen van controle van de financiële administratie 

 Interne controle door directie en bestuur van The Hunger Project Nederland met daarbij een 
passende functiescheiding tussen bestuur, Raad van Toezicht en financiële administratie; 

 Deugdelijke bewaking en monitoring door The Hunger Project Nederland van geldtransfers 
naar de programmalanden; 

 Controle van jaarrekeningen door erkende accountantsfirma’s in de programmalanden;  

 Jaarlijkse controle van de jaarrekening door Dubois & Co Registeraccountants. 
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6. Resultaten Nederland  

Dit hoofdstuk volgt de doelstellingen van het strategisch plan 2016-2020 en het jaarplan 2016, zoals 
beschreven in het vorige hoofdstuk. Daarna gaan we in op een aantal omgevingsfactoren. 

1) Een community of practice en slimme partnerschappen bouwen voor community-led 
development 

Geslaagd. Na de succesvolle lancering van een wereldwijde alliantie voor community-led 
development door The Hunger Project Global in 2015, startten we deze beweging in 2016 ook in 
Nederland. We brengen organisaties bij elkaar die ook ontwikkeling vanuit de gemeenschap zelf 
stimuleren. Met als doel om deze aanpak hoog op de agenda te krijgen bij ngo’s, de politiek en grote 
instellingen. We lanceerden de alliantie voor commity-led development in Nederland in november. 
Onder andere Heifer, Oxfam, Save the Children, Aflatoun en Tear deden mee. Meer hierover in 
hoofdstuk 7. 
 

 
Ook in 2016 onderhield The Hunger Project succesvol haar bestaande partnerschappen. Zoals met 
het Girls not Brides netwerk, The Broker en AgriProFocus (waar The Hunger Project een bestuursrol 
vervult, en intensief betrokken was bij het formuleren van de nieuwe strategie). Ook sloten we ons 
aan bij de steeds dynamischer wordende branchevereniging Partos, met name vanwege hun inzet 
voor de World’s Best News beweging, die wij van groot strategisch belang achten (meer daarover 
hieronder, bij omgevingsfactoren). Evelijne Bruning trad eind 2016 toe tot het bestuur van Partos. 
Raad van Toezicht-voorzitter Carel van Bemmelen werd lid van de stuurgroep van World’s Best 
News. 
 

2) Vergroten van impact en effectiviteit The Hunger Project 

Geslaagd. In 2016 werd op een aantal punten wezenlijke vooruitgang geboekt. Meer hierover in de 
specifieke hoofdstukken over Resultaten en impact (hoofdstuk 3), Monitoring, evaluatie en leren 
(hoofdstuk 4), Interne organisatie en de wereldwijde organisatie (hoofdstuk 8). 
 

3) Een ambitieus fondsenwervingsdoel van € 5 miljoen halen om de voorgaande twee doelen 
en opschaling mogelijk te maken 

Geslaagd. The Hunger Project Nederland heeft met € 4,6 miljoen inkomsten in 2016 de spectaculaire 
groei van de voorgaande jaren stevig geconsolideerd. Als we daarbij de € 450.000 inkomsten van The 
Hunger Project Benin (die rechtstreeks aan ons lokale kantoor wordt uitgekeerd door de 
Nederlandse ambassade) meetellen, is ook ons ambitieuze groeidoel van € 5 miljoen voor 2016 
gerealiseerd. Resultaten om zeer tevreden mee te zijn. En dat zijn we dan ook.  
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In vergelijking met voorgaande jaren:  

Jaar 2016 2015 2014 2013 2012 

Doel € 5.000.000 € 4.500.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 
Inkomsten € 4.577.884 € 4.031.704 € 3.569.832 € 2.838.484 € 3.101.326 
Groei t.o.v. 
voorgaande jaar 

14% 13% 26% -8% 32% 

Naar programma’s € 4.147.648 € 3.200.688 € 3.276.225 € 2.179.961 € 2.554.931 
% van inkomsten 91% 79% 92% 77% 84% 
NL ambassade Benin € 450.000 € 760.000  € 500.000 € 500.000  

 

In het volgende deel van dit verslag (Financiën) gaan we uitgebreid in op de inkomsten, de 
verschillende soorten investeerders en de ontwikkeling van hun bijdragen in de tijd, en op de kosten 
en de bestedingen.  

Kort samengevat bestaat het overgrote deel van de inkomsten van The Hunger Project Nederland 
ook in 2016 uit inkomsten via het warme netwerk van onze bestaande contacten: van mensen, 
bedrijven en andere partijen die we kénnen, en waar we een langjarige relatie mee hebben, of mee 
aan het opbouwen zijn. Onze aanpak is voldoende succesvol om die groep gestaag en rustig uit te 
breiden. De inkomsten via andere fondsenwervende organisaties en bedrijven namen in 2016 licht 
af, terwijl de inkomsten via de Nederlandse overheid (SRGR-fonds: kindhuwelijken) juist toenamen. 
Al met al hebben we hiermee een gezond portfolio van kortere en langjarige financieringen. 

Omgevingsfactoren  
Als wereldwijde organisatie met Amerikaanse wortels en een hoofdkantoor in New York, volgden we 
de verkiezingen en ontwikkelingen daar met veel spanning. De aanpak van het Trump-bewind is 
polariserend en heeft weinig op met goed en eerlijk nieuws. The Hunger Project is apolitiek, maar 
spreekt zich uit tegen polarisering en voor het behoud van rechten en gelijkheid voor iedereen.  
 
Ook in Nederland volgen we de politiek op de voet, en doen we alles wat we kunnen om positieve 
geluiden over ontwikkeling in de wereld naar voren te krijgen. Daarom zijn we mede-initiatiefnemer 
en aanjager van World’s Best News. We bieden de beweging gratis werkruimte op ons kantoor, 
zetten tijd van onze medewerkers en ons netwerk van bestuurders en bedrijven in, en verspreiden 
natuurlijk ook zelf het World’s Best News verhaal.  
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Wereldwijde financiën 
We sloten 2016 af met een wereldwijd tekort, doordat zowel de dollarkoers als de inkomsten in een 
aantal andere landen tegenvielen. Daarom hebben we aan het eind van het jaar moeten besluiten 
om wereldwijd afscheid te nemen van 20% van onze programmamedewerkers. En dat is een hard 
gelag. 
 
Zelf blijven we wel gezond groeien, en hebben we ook de expliciete ambitie om dat te blijven doen. 
We merken nog steeds dat veel maatschappelijke organisaties onder druk staan door teruglopende 
inkomsten en reorganisaties - dat heeft nadelige invloed op hun bereidheid tot samenwerken, en op 
hun ruimte om ons werk te financieren. We blijven koersen op positieve verbindingen en 
boodschappen en dynamiek, omdat we uiteindelijk gezamenlijk meer kunnen bereiken. Onze links 
met het bedrijfsleven zijn wat dat betreft voorlopig duidelijk vruchtbaarder.  
 
Om het hoofdkantoor van The Hunger Project in New York te compenseren voor de kosten van hun 
rol op het gebied van programmamanagement, reserveert The Hunger Project Nederland een deel 
van haar inkomsten. Deze afdracht stellen we voor geoormerkte middelen vast op reële kostenbasis. 
In onderling overleg zijn deze reserveringen in voorgaande jaren steeds vrijgevallen voor financiering 
van programma’s in de programmalanden. In 2016 is een bijdrage overgemaakt naar The Hunger 
Project Global voor gemaakte programmakosten door de Africa Department van € 125.649. Verder is 
€ 135.109,24 aan Global betaald, specifiek voor werkzaamheden voor Her Choice, gefinancierd door 
de Nederlandse overheid. 
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7. Bewustwording en lobby  

Lobby,en,aanjagen 
In 2016 stelde The Hunger Project voor het eerst, voor één dag per week, een connector aan voor 
het werk met het veel geduld vragende domein van politiek, beleid en overheid. En om een 
beweging voor community-led development op te starten. Dat laatste leidde tot een eerste 
bijeenkomst met enthousiaste deelnemers van een tiental organisaties; de beweging moet in 2017 
verder concreet vorm krijgen.  

Directeur Evelijne Bruning trad in 2016 twintig keer op als gastpreker, expert of discussieleider. 
Bijzonder was daarbij met name de centrale rol die we opnieuw werden gevraagd te spelen in het 
voorzitten van de zeer inspirerende tweede aflevering van de Voedsel Anders Conferentie. Daar 
kwamen ruim duizend experts van over de hele wereld twee dagen bijeen in Wageningen om 
intensief met elkaar samen te werken. Aan onder andere nieuwe vormen van landbouw, en 
toekomstbestendige voedselsystemen. En aan onderling vertrouwen en het bouwen van een 
netwerk van gelijkgestemden.  

Ook werd The Hunger Project voor het eerst in onze geschiedenis uitgenodigd om een voordracht te 
geven als expert op het gebied van voedselzekerheid door een Tweede Kamer commissie. Het 
Centraal Bureau Fondsenwerving vroeg ons om de lancering van hun nieuwe keurmerk op te 
luisteren. En de filantropie coördinator van het ministerie van Veiligheid en Justitie vroeg om onze 
input voor hun nieuwe denken over filantropie. Bovendien vroeg branchevereniging Partos - nog 
voordat we besloten lid te worden - de directeur van The Hunger Project om aan te schuiven bij een 
diner pensant met de topambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking.  

De voornaamste rollen die we daarbij voor onszelf zien weggelegd zijn die van aanjager van de durf 
om te dromen dat het anders kan, van boodschapper dat er forse vooruitgang is geboekt op het 
terrein van armoede en honger en talloze andere vraagstukken. Dat we daarom met elkaar de 
schouders moeten en kunnen zetten onder het laatste deel van dat grootste oplosbare probleem 
van onze tijd. En een derde rol is die van verbinder tussen diegenen die dat niet alleen zien, maar 
ook in actie willen omzetten. In 2016 leken die krachten schaars, en eerder kleiner en banger te 
worden dan zichtbaarder. Mede daarom hechten we zo veel belang aan de World’s Best News 
beweging, die we zo veel mogelijk ondersteunen. Met gratis werkruimte, met secretariële 
ondersteuning, en met bedrijven en contacten en bestuurders uit ons netwerk. Juist omdat geen 
enkele organisatie in zijn eentje deze boodschap geloofwaardig uit kan dragen. Maar sámen met 
andere voorlopers die tegen de gangbare cynische stroom van de publieke opinie in durven te 
zwemmen, zou dat wel degelijk goed mogelijk moeten zijn. Ook al lijken politiek en overheid 
voorlopig nog niet aan te haken. We houden hoop dat veel meer partijen uiteindelijk het belang 
hiervan zullen zien en om durven zetten in gezamenlijke acties.  
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Communicatie,- doel,en,stijl 
De communicatie in 2016 is gebaseerd op de communicatiestrategie die in 2012 werd vastgesteld 
waarin afspraken rondom stijl, positionering en voorwaarden zijn vastgelegd. 

Communicatie geeft kleur aan The Hunger Project. De manier waarop The Hunger Project 
communiceert is onderscheidend: positief, inspirerend, eerlijk en verbindend. We juichen 
actievoerders en vrijwilligers toe, en onderhouden warme contacten met onze achterban. Vertellen 
en delen ons verhaal en onze missie, en inspireren mensen online en offline. We vinden het 
belangrijk dat ook in de communicatie de kracht van mensen centraal staat. Met focus op 
oplossingen en potentie. De communicatietoon van The Hunger Project is optimistisch en hoopvol, 
en de beelden onderschrijven de kracht van de mensen waar het om gaat. En de tone of voice is 
herkenbaar: opgewekt en met een dikke laag sparkle.  

The Hunger Project maakt strakke keuzes waar wel en geen geld aan wordt uitgegeven. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat er in principe niet betaald wordt geadverteerd, en er zoveel mogelijk wordt 
samengewerkt met sponsoren. Ook in 2016 waren verschillende web-bureaus, tekstschrijvers, 
vertalers, correctors en fotografen weer bereid om hun werk kosteloos, of tegen zeer gereduceerd 
tarief, aan te bieden.  
 
Daarnaast speelt online communicatie een grote rol voor The Hunger Project; van social media tot 
de website en de maandelijkse nieuwsflitsen. Social media geeft de mogelijkheid om de 
naamsbekendheid te vergroten en de stem van The Hunger Project bij een steeds groter publiek te 
laten klinken.  
 
Events en acties 
In 2016 legden we in onze communicatie de nadruk op de thema’s zelfredzaamheid, Moringa en 
kindhuwelijken. In verschillende events stonden deze thema’s dan ook centraal.  
 
Mama Moringa 
De eerste helft van 2016 stond in het teken van Moringa. We nodigden 1.000 jonge ouders uit voor 
het Mama Moringa diner op 7 mei - een voedzaam diner dat in het teken stond van gezonde 
voeding. We werkten samen met het campagnebureau Food Cabinet. Met een campagne website, 
ambassadeurs, posters door heel Amsterdam, media-aandacht van onder andere Koffietijd, JAN, 
Jamie Magazine, OneWorld en veel online aandacht bereikten we ruim vier miljoen mensen.  

 
In de Kromhouthal in Amsterdam werden de jonge ouders getrakteerd op heerlijk en gezond eten 
van verschillende food trucks. De aanwezigen werden getest op hun kennis over honger en 
ondervoeding door tv koks Nadia Zerouali en Merijn Tol. Evelijne Bruning vertelde op het podium 
over The Hunger Project en het Moringa programma. Op de achtergrond werd onze gloednieuwe 
animatievideo over Moringa getoond. En in samenwerking met Moringa’s Finest konden de 
bezoekers heuse Moringabomen bekijken en Moringapoeder uit verschillende programmalanden 
proeven.  
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Her Choice – kindhuwelijken 
Met onze partners in de Her Choice-alliantie hebben we een gezamenlijk communicatieplan 
ontwikkeld. ICDI neemt de lead, met als resultaat online communicatie via een eigen website, social 
media en blogs. In november was Her Choice mede-oprichter van de Nederlandse tak van Girls Not 
Brides. Samen met drie andere drie allianties op het gebied van kindhuwelijken organiseerden we 
een bijeenkomst in de Tweede Kamer, een event onder leiding van Mabel van Oranje en 
publiceerden we een opiniestuk in Het Parool.  

Run for The Hunger Project - zelfredzaamheid 
Zondag 6 november was de tiende editie van de Run for The Hunger Project in het Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Tijdens deze jubileumeditie renden meer dan 800 mensen vanaf het 
Olympisch Stadion in Amsterdam door de koude wind naar het Amsterdamse Bos. En daarbij werd 
een prachtbedrag van € 141.137 opgehaald! De Run for The Hunger Project is mogelijk gemaakt 
door,NPM,Capital,en,verschillende,sponsoren.  
 
Tijdens deze jubileumeditie stond zelfredzaamheid in Benin in het zonnetje. We maakten onder 
andere een mini-magazine, infographic én - samen met het Arnhemse videoproductie bedrijf NOBS - 
een video over zelfredzaamheid in Benin. Met 52.217 bonen in de hoofdrol, net zoveel als er mensen 
wonen in de drie zelfredzame epicentra. Deze bonen werden na het filmen overigens verwerkt tot 
bonenrijst bij het Smulhuis in Utrecht. 
 
Bezoek uit de programmalanden 
Door bezoek van verschillende buitenlandse collega’s konden we ons werk nog meer een podium 
geven. We organiseerden rondom hun bezoeken afspraken met media, investeerders, vrijwilligers en 
beleidsmakers. Megan Colnar, hoofd Monitoring & Evaluatie bij The Hunger Project Global 
presenteerde onze participatieve M&E aanpak onder andere op een bijeenkomst van deskundigen in 
Wageningen. Het bezoek van Badiul Majumdar, directeur van The Hunger Project Bangladesh, 
leverde twee mooie artikelen op in de Volkskrant en op OneWorld. En Emmanuel Midété, 
mobilisation officer in Benin, verzorgde VCA-workshops bij Kampong Hockey, de Nationale Postcode 
Loterij en de Afrikadag.  
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Food Ingredients Beurs Frankfurt 
Van 29 november t/m 1 december verzamelden food professionals uit alle hoeken van Europa zich 
op de Health Ingredients beurs (onderdeel van Food Ingredients) in Frankfurt. Al drie jaar lang is The 
Hunger Project hét goede doel van Food Ingredients. Ook dit jaar hadden we een mooi, gesponsord 
plekje op deze gigantische beurs en ruimte als spreker in het inhoudelijke programma - dit jaar in 
nauwe samenwerking met The Hunger Project Duitsland. We doen er elk jaar talloze nieuwe 
contacten en ideeën op.  
 
Acties 
Onder de naam Aground & Abandon overleefden collega’s en goede vrienden Han en Bart tien 
dagen op een onbewoond eiland in Indonesië, zonder eten of drinken. Ze haalden daarmee geld op 
voor The Hunger Project en slaagden erin om hun verhaal in talloze lokale kranten en nieuwszenders 
te plaatsen. 
  
HAK-medewerker Jan van Andel fietste drie jaar lang gesponsord voor The Hunger Project. Hij fietste 
in totaal 60.000 kilometer en haalde daarbij meer dan € 70.000 op voor Benin. In 2016 fietste hij 
voor het laatst gesponsord, en bij de Run for The Hunger Project overhandigde hij zijn cheque.  
 
Ook de mannen van Friends for The Hunger Project maakten tijdens de Run hun jaaropbrengst 
bekend en overhandigden een cheque van € 4.500. Deze vriendengroep rent al sinds 2008 het hele 
jaar gesponsord voor The Hunger Project Benin. Maar 2016 was het laatste jaar. Onder andere door 
de nodige blessures vinden de mannen het tijd voor wat nieuws. Ze broeden op nieuwe acties voor 
Benin - wordt dus vervolgd.  

 
 
  Rechts: Jan van Andel (Friends 

Cycle For The Hunger Project) 

 

 

 

 

Onder: Han en Bart (Aground and 

Abandon) 
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Nominaties en prijzen 
De Transparant Prijs is een onderscheiding van PwC voor maatschappelijke organisaties die het 
publiek het beste informeren over hun maatschappelijke impact. Na jarenlang een keurige 
middenmoter te zijn geweest, werden we in 2015 eigenlijk geheel onverwacht zesde, en kregen we 
bovendien een Triple-A score toebedeeld van de jury. In 2016 deden we het nóg beter: we werden 
tweede. Wij zijn supertrots en blij met onze tweede plaats, en zien het als een stimulans om zo 
transparant mogelijk verslag te blijven doen van ons werk.  
 
We werden met ons animatiefilmpje over honger genomineerd voor de IDLeaks Hoogvlieger Awards 
- als “goed voorbeeld van genuanceerde, eerlijke, menswaardige en respectvolle communicatie over 
ontwikkelingssamenwerking”. Hoewel we niet wonnen, zijn we zeer vereerd met de nominatie.  
 
En The Hunger Project scoorde ook in 2016, voor het vierde jaar op rij, consistent de hoogst mogelijk 
haalbare punten bij de Goede Doelen Monitor (GeefWijzer) en de Nationale Goede Doelen Test: 
100%. Die lijst komt tot stand door vergelijkend onderzoek op een lange lijst van onderwerpen als 
transparantie, aanpak van activiteiten en de kwaliteit van de organisatie.  

 

The,Hunger,Project,in,de,media 
Naast al het rumoer rondom Mama Moringa kregen ook andere events en samenwerkingen rondom 
Moringa media-aandacht. Zoals onderwijsprojecten op middelbare scholen in Ede en Amstelveen, 
een Wereldvoedseldag evenement bij het ministerie van Economische Zaken en voor een breder 
publiek in Rotterdam. Daarover verschenen onder andere meerdere blogs, een artikel in een 
Amstelveense,krant,en,een,interview,op,Radio,1.  
 
Actievoerders zoals Jan van Andel van Friends Cycle for The Hunger Project en de mannen van 
Aground & Abandon deden succesvol hun verhaal in regionale en lokale media. Hun initiatieven 
verschenen in onder andere de Leeuwarder Courant, Harderwijker Courant, Omroep Fryslân, 
Omroep Flevoland, het AD en Brabants Dagblad. 
 
Verschillende betrokken investeerders deden hun verhaal over The Hunger Project in media, zoals 
Henny Westland (CEO Westland Kaas Groep) in De Gooi- en Eemlander, Felix Meurders in Dagblad 
de Limburger, Natasja van den Berg over vrouwenrechten in India op Radio 1 en een deelnemer aan 
de Benin investrdersreis in Groot Heerenveen.  
 
Onze animatievideo over honger werd bovendien in de zomer dagelijks gesponsord uitgezonden bij 
Omroep West, en bereikte daarmee 600.000 inwoners van Zuid-Holland.  
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8. Interne organisatie  
In 2016 groeide The Hunger Project van dertien naar zeventien betaalde medewerkers; in totaal tien 
FTE, doordat verreweg de meeste medewerkers er voor kiezen om in deeltijd werken. Het team uit 
2015 werd aangevuld met twee nieuwe Impact Brokers en een Backbone Global Finance & 
Reporting.  

 
Tevredenheidsscore 
Net als in voorgaande jaren werkte The Hunger Project Nederland ook in 2016 met een interne 
tevredenheidsscore. Alle deelnemers aan het tweewekelijkse teamoverleg geven een persoonlijke 
score (van 1 tot 10), waarin het de teamleden geheel vrij staat om de werksfeer en recente 
teleurstellingen of tegenslagen op werk- en privégebied te wegen tegenover de geboekte 
vooruitgang en successen. Het gemiddelde van alle individuele scores wordt gepubliceerd als een 
soort ‘team-thermometer’. Scores fluctueren, maar het jaargemiddelde kwam precies op het 
streefgetal 7,5 uit. Dit was iets lager dan het gemiddelde van 7,6 in 2015. 

 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim in 2016 was 3,0%. Dat is hoger dan in voorgaande jaren (2015: 2,7% en 2014: 
0,6%); deze toename werd grotendeels veroorzaakt door een in 2015 ontstane hardnekkige, niet 
werk-gerelateerde aandoening van een van onze teamleden, die inmiddels gelukkig volledig hersteld 
is. In een klein team werkt dat sterk vertekenend. Voor de rest van het team lag het verzuim op 
1,4%. Beide cijfers liggen ruim onder het landelijk gemiddelde van 4,9 in de sector ‘overige 
dienstverlening’ (CBS t/m 3e kwartaal 2016).  
 
Personeelsbeleid 
In 2016 vonden geen wijzigingen plaats in het personeelsbeleid; we hanteren dezelfde principes en 
beloningsstructuur als voorgaande jaren. Eind 2015 besloten we al dat we voortaan zo veel mogelijk 
zelfsturende principes gaan invoeren in de groeiende organisatie (in lijn met het zeer inspirerende 
management boek ‘Reinventing Organisations’ van Laloux). In 2016 bleek er weinig behoefte te zijn 
aan nieuw personeelsbeleid - er is weliswaar een interne werkgroep gevormd die zich daarmee bezig 
zou gaan houden, maar die is nog niet concreet aan de slag gegaan. We kozen met elkaar voor 
andere prioriteiten: in 2016 hebben we ons met name gericht op Laloux’s principe van ‘heelheid’. 
Daar hebben we uitgebreid aan gewerkt, mede door de inbreng van een vijfdaagse top-training, die 
we pro bono kregen aangeboden van trainers van Always a Choice en Augere. Waarin we niet alleen 
meer leerden over onze eigen voorkeuren, en waar die vandaan komen - maar vooral ook die van 
elkaar. En hoe we elkaar daar op kunnen aanspreken. Zodat we voorbij al onze eigenaardigheden 
kunnen klimmen naar nog veel grotere hoogtes. Gerelateerd aan personeelsbeleid had dat als 
zichtbare impact dat we voortgangs- en beoordelingsgesprekken hebben vereenvoudigd, maar dat 
de gevraagde feedback door het gehele team wordt gegeven.  

Verhuizing 
Met het stijgend aantal medewerkers groeiden we uit ons jasje op de zolderetage aan de Korte 
Elisabethstraat waar we de afgelopen vier jaar werkten. Daarom zijn we in april verhuisd naar de 
Arthur van Schendelstraat 500 in Utrecht. Het pand, waar vroeger Burgerzaken van de gemeente 
Utrecht gehuisvest was.  
 
Het gehele pand is zo veel mogelijk duurzaam verbouwd en ingericht. We konden ons deel naar 
eigen wensen inrichten, met een bijdrage in de kosten van de eigenaar. Dat hebben wij zo duurzaam 
mogelijk gedaan met o.a. veel planten, tweedehands bureaustoelen, een vrolijk gekleurd ‘akoestisch 
spuitplafond’ in plaats van plafondplaten, Desso cradle to cradle tapijttegels en zelfgemaakte 
hanglampen van afbreekbaar materiaal. Dankzij een genereuze sponsor konden we bovendien de 
verhuiskosten,relatief,laag,houden.  
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Wij hebben flexplekken ingericht, waar regelmatig vrijwilligers of collega’s van andere organisaties 
aanschuiven. Dat brengt nu al een aangename dynamiek. Wij delen het pand met andere ideële en 
ondernemende organisaties als MVO Nederland, IDH, AgriProFocus, Oikocredit, Max Havelaar, 
Natuur & Milieu, NVDE, BoP Innovation Center, Jantje Beton, GOGLA en Klimaatverbond Nederland. 
Omdat een deel van hen pas eind 2016 in het pand is getrokken en bovendien de 
gemeenschappelijke voorzieningen nog niet 
klaar zijn, is er in 2016 nog niet echt de bedoelde 
frisse doorstroom van nieuwe contacten en 
ideeën ontstaan, en ook nog geen 
gemeenschappelijke inkoop. Maar dat 
verwachten we in 2017 wel degelijk. Het nieuwe 
kantoor is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer. 
 
Gedragscode 
In de personeelswijzer van The Hunger Project 
staan behalve de richtlijnen die we hanteren 
voor presteren en ontwikkelen, belonen en 
groeien ook een aantal centrale waarden gedefinieerd. Vertrouwen staat daarbij centraal.  
 
Visie 

 Wij werken vanuit onze passie om de visie gestalte te geven, ten eerste door 
bewustwording en engagement te creëren bij individuen, bedrijven en partijen in  
onze maatschappij, ten tweede door financiering te verkrijgen voor de programma’s en ten 
derde door het in alle opzichten gezond houden van onze organisatie; 

 Wat ons ook zou kunnen scheiden, we vinden elkaar altijd vanuit de verbinding vanuit onze 
gezamenlijke passie én ons hogere doel: beëindigen van honger en armoede in de wereld.  

 
Uit deze visie vloeien ook gedragingen voort, die je ook als gedragscode zou kunnen omschrijven: 
 
Baanbrekend 

 We denken voorbij bestaande grenzen en zoeken naar wat ontbreekt om tot innovatie en 
optimale effectiviteit te komen;  

 We bevorderen en respecteren ondernemerschap en vernieuwing en overleggen vooraf met 
de directeur in geval van risico’s of wanneer afstemming naar eigen inzicht voor de hand ligt; 

 We staan niet alleen open voor nieuwe manieren om dingen te doen, maar zijn proactief in 
het zien en duiden van kansen voor The Hunger Project én we zetten dat in eigen actie om.  

 
Doeltreffend 

 Bij de keuze voor onze acties wegen we deze tegen de achtergrond van onze missie om 
zowel doelmatig als doeltreffend te kunnen opereren; 

 Wij scheppen er plezier in acties tegen minimale kosten (zero-base benadering van zowel 
geld, tijd als inzet) te ondernemen en daarbij maximale inkomsten te generen; 

 We bewaren daarbij de balans tussen vasthoudendheid en respect voor onze 
gesprekspartner; 

 We zijn ons ervan bewust dat we een visitekaartje voor The Hunger Project naar de 
omgeving zijn; 

 We mobiliseren collega’s waar nodig om resultaten te behalen en zaken voor elkaar te 
krijgen; 

 We zorgen dat informatiewensen van investeerders optimaal worden bediend; 

 We stimuleren effectieve interactie met externe belangstellenden en belanghebbenden. 

http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2016/06/Personeelswijzer-THP-01.pdf
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Inspiratie 

 We zijn geïnspireerd door onze missie en dragen deze inspiratie naar elkaar en naar anderen 
uit; 

 We houden onze organisatie en de kwaliteit van de relaties vitaal; 

 We zijn een vernieuwende organisatie, waarbij we een vruchtbare balans vinden tussen 
resultaatgerichte professionaliteit en bevlogenheid;  

 We voeden de organisatie met onze persoonlijke bijdrage en worden gevoed door zowel de 
inspiratie als de mogelijkheid ons eigen potentieel verder te ontwikkelen. 

 
Verantwoordelijkheid 

 We nemen zelf initiatief en verantwoordelijkheid om het doel, het beëindigen van honger, te 
bereiken; 

 We zijn zichtbaar eigenaar van (deel)projecten, leveren daarin resultaat en leggen 
rekenschap af van hetgeen wij daarin hebben gedaan en bereikt; 

 We zorgen ervoor dat het kantoor van The Hunger Project over alle acties is geïnformeerd 
en het kantoor verschaft periodieke informatie aan haar relaties over het werk van The 
Hunger Project in programmalanden, over de voortgang van projecten en over relevante 
kengetallen; 

 Wij werken volgens de verdeling van taken en bevoegdheden, zoals vastgesteld door het 
bestuur; 

 We dragen de visie van The Hunger Project uit dat mensen met honger zelf de sleutel zijn tot 
het beëindigen van de honger; 

 We zijn een lerende organisatie en reflecteren op onze acties om ons verder te ontwikkelen; 
we geven feedback op directe, constructieve en respectvolle wijze; 

 Wij handhaven met integriteit de grens tussen interne en voor de omgeving bestemde 
informatie.  

 
Verbondenheid 

 Ongeacht de rollen in onze organisatie bevorderen wij partnerschap, gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid; 

 Wij zijn verbonden met de The Hunger Project beweging/organisatie als geheel en met het 
werk in de programmalanden in het bijzonder; 

 We tonen ons enthousiasme en respect voor de inzet die voor The Hunger Project projecten 
wordt geleverd en we erkennen en honoreren de inspanningen en de resultaten die 
geleverd worden in het licht van de genomen verantwoordelijkheden en gemaakte 
afspraken; 

 We staan positief tegenover meningsverschillen in de opiniërende en besluitvormende fase 
vanuit de gedachte dat wrijving glans geeft; 

 We doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat iedereen achter een eenmaal genomen 
beslissing staat; 

 We stellen het groepsbelang van The Hunger Project boven het eigen belang; 

 We bouwen voort op de sterke punten van individuele teamleden. 
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Vrijwilligers 
In 2016 waren er ongeveer veertig vrijwilligers actief binnen The Hunger Project Nederland. 
Sommigen leverden een structurele bijdrage, anderen waren ad hoc inzetbaar bij activiteiten zoals 
de Run for The Hunger Project. De vrijwilligers droegen bij in tijd, maar ook met ideeën en 
contacten. Het vrijwilligersbeleid focust op het inspireren en binden van vrijwilligers, onder andere 
via thematisch-inhoudelijke bijeenkomsten. 
  
Freelancers 
In 2016 werkten er ook freelancers aan tijdelijke opdrachten als fondsenwerving, het schrijven van 
sponsorvoorstellen, lobby en design werk en het pluggen van ons werk in de media.  

 
Directeur-bestuurders 
De directie van The Hunger Project Nederland bestaat sinds 2014 uit twee personen: Evelijne 
Bruning (Dragon of Disruptive Dynamics - Country Director) en Jouwert van Geene (Director Explosive 
Opportunities). De directie vormt gezamenlijk ook het bestuur van de organisatie. Zij voeren zeer 
regelmatig onderling overleg - alle besluiten worden, conform de reglementen, gezamenlijk en in 
overeenstemming genomen. Er is dan ook sprake van een collectieve eindverantwoordelijkheid. 
Toezicht op de directeur-bestuurders wordt gevoerd door de Raad van Toezicht (waarover meer in 
het volgende hoofdstuk), die hen benoemt, jaarlijks beoordeelt, de beloningen vaststelt, en hen kan 
schorsen of ontslaan.  
 
Evelijne werkt sinds eind 2009 voor The Hunger Project en werd destijds geworven via een 
advertentie in de krant. In 2016 werkte zij evenals voorgaande jaren voltijds (40 uur per week), met 
een vaste aanstelling. Haar totale jaarinkomen bedroeg € 84.966 in 2016. Dit is het bruto salaris plus 
vakantiegeld - The Hunger Project kent geen eindejaarsuitkering of variabele beloning.  
 
The Hunger Project betaalt geen overuren uit; het is lang niet altijd mogelijk om de uren die inzet op 
directieniveau vereist, te compenseren met verlof. Evelijne schonk daarom eind 2016 163 overuren 
aan The Hunger Project. Naast haar werk voor The Hunger Project was Evelijne Bruning betrokken 
als bestuurder bij branchevereniging Partos en de stichtingen AgriProFocus en Both Ends. 
 
Jouwert werkt sinds midden 2010 voor The Hunger Project; hij werd destijds geworven via een 
Linked-in oproep aan het netwerk van de directeur. Sinds 2014 is hij ook mededirecteur en 
bestuurder. In 2016 werkte Jouwert voltijds (40 uur per week) per week, met een vaste aanstelling. 
Dit was een uitbreiding van zijn Nederlandse aanstelling met acht uur per week. Deze acht uur 
werden in voorgaande jaren rechtstreeks betaald door The Hunger Project Global, via een aparte 
freelance overeenkomst. Vanaf midden 2016 nam Jouwert Evelijne's plek over in het wereldwijde 
leiderschapsteam van Hunger Project Global, namens de fondsenwervende landen van The Hunger 
Project. Verder richtte hij zich dit jaar vooral op versterking van wereldwijde fondsenwerving en 
programma's van The Hunger Project. Zijn totale jaarinkomen in 2016 bedroeg € 73.237. Jouwert 
schonk eind 2016 48 resterende overuren aan The Hunger Project. 
 
Volgens onderzoek van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland zijn deze beloningen 
aanmerkelijk lager dan het gemiddelde salaris van een goede-doelen-directeur (€ 99.905 in 2015), 
ruim onder de door Goede Doelen Nederland gehanteerde maximumnorm (van € 144.000) en zeer 
ruim onder de grens van € 178.000 conform de Wet Normering Topinkomens.  
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Duurzaamheidsbeleid  
Als een organisatie die zich inzet voor een duurzaam einde aan chronische honger, vinden wij het 
belangrijk dat al het andere om ons heen ook zo eerlijk en duurzaam mogelijk is. Voor woon-
werkverkeer en dienstreizen worden het OV en de OV-fiets gebruikt, en alleen waar dat onmogelijk 
is een (bij voorkeur Greenwheels of andere deel-) auto. Uit ethische en duurzaamheids-
overwegingen kiezen wij voor de Triodos Bank voor ons betalingsverkeer. We drukken zo veel 
mogelijk met eco-inkt, en gebruiken FSC-gecertificeerd papier. Daarnaast printen we niet als het 
eigenlijk niet hoeft.  
 
Iedere dag haalt een teamlid verse broodjes, sla, beleg en melk voor de lunch. We proberen zo 
bewust mogelijk in te kopen en kiezen voor biologische zuivel en vleeswaar. Op maandag, ‘Meatless 
Monday’, kopen we geen vlees en vis-beleg. Want we kunnen best een dag in de week zonder. We 
verspillen zo min mogelijk voedsel. Vrijdag is restjesdag. En oud brood wordt voor het weekend nog 
geroosterd en opgegeten of gaat met iemand mee naar huis. 

Met een team vol koffieliefhebbers zijn wij op zoek gegaan naar een duurzaam koffiemerk, met 
eerlijke en lekkere koffie. Sinds wij in ons inmiddels-niet-meer-zo-nieuwe pand zitten, drinken wij 
mede op aanraden van een van de andere huurders koffie van Peeze, die ook het Max Havelaar 
Fairtrade keurmerk draagt.  

Wij zijn bewust bezig om alles om ons heen ook zo groen en duurzaam mogelijk te maken, maar het 
kan natuurlijk altijd beter. Daarom blijven wij onszelf uitdagen om nóg duurzamer te worden.  

Klachten 
In 2016 ontving en registreerde The Hunger Project Nederland - net als in de afgelopen jaren - geen 
klachten (0). Ook bij het CBF kwamen er geen klachten binnen over The Hunger Project.  

 
Complimentenbeleid en juich-regeling 
Het einde van de honger is een groot, ver en wat abstract doel. Het is niet ondenkbaar dat je op weg 
naar zo’n groot einddoel onderweg de moed verliest. Des te belangrijker is het daarom om elke 
kleine stap voorwaarts te markeren en te vieren. Mede daarom hanteren we naast de voor de CBF 
erkenning verplichte klachtenregeling ook een complimentenbeleid.  

Tijdens het tweewekelijkse teamoverleg delen en vieren we de complimenten van derden voor 
verrichte werkzaamheden. Dit varieert van complimenten over ons nieuwe jaarmagazine, positieve 
feedback over de organisatie van vrijwilligersavonden tot en met complimenten over de positieve 
manier waarop wij niet-geselecteerde kandidaten voor vacatures afwijzen. Een van de favoriete 
agendapunten in het teamoverleg; het helpt bovendien om te horen wat we goed doen, zodat we 
dat nog beter of vaker zo kunnen doen. Daarnaast vieren we ook tussentijds elk succes, hoe klein 
ook, door op een centrale bel te slaan (het “PING-moment”) en dan hardop te melden wat dat 
succes is, zodat anderen er in kunnen delen.  
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9. Verantwoordingsverklaring toezichthouder  
Het bestuur en de Raad van Toezicht van The Hunger Project Nederland leggen in deze 
verantwoordingsverklaring vast op welke wijze zij invulling geven aan: 

1. de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden; 
2. het continu verbeteren van effectiviteit en doelmatigheid bij het realiseren van de 

doelstelling; 
3. het optimaliseren van de relaties met belanghebbenden. 

Door het ondertekenen van de zogenaamde ‘Bijlage 12’ van het CBF onderschrijven de leden van de 
Raad van Toezicht ook individueel deze drie principes van goed bestuur voor goede doelen. De 
organisatie onderschrijft de Code Wijffels en voldoet aan alle vereisten die deze code stelt. In 2016 
kwam de Raad van Toezicht in totaal vier keer ter vergadering bijeen. Tussentijds was er bovendien 
via e-mail en telefoon en bilaterale ontmoetingen regelmatig overleg tussen de Raad van Toezicht en 
het bestuur. Daarnaast namen verschillende leden van de Raad van Toezicht deel aan bijeenkomsten 
zoals vrijwilligersavonden, borrels, een investeerdersreis naar India, en fondsenwervende 
bijeenkomsten. De directeur-bestuurders overlegden frequent, en hebben net als voorgaande jaren 
om administratieve lasten te beperken daarvan een besluitenlijst bijgehouden in plaats van notulen.  

Functiescheiding,toezicht,,besturen,en,uitvoeren 
Sinds de statutenwijziging van december 2013 werkt The Hunger Project met een Raad van Toezicht. 
De bestuurlijke taken zijn ondergebracht bij de directeur-bestuurders. De verhouding tussen het 
bestuur en de Raad van Toezicht is, voor zover niet in de statuten geregeld, vastgelegd in een 
reglement waarin de verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd. De statuten voldoen volledig 
aan CBF-reglementen en zijn ook in te zien via de website. De leden van de Raad van Toezicht 
ontvangen geen bezoldiging. Wel kunnen de leden een redelijke vergoeding voor ten behoeve van 
de stichting gemaakte onkosten ontvangen. Alle aan de leden betaalde vergoedingen worden als 
zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. Ook in 2016 hebben de leden hun eigen kosten 
gedragen. 

Naam/functie (geboortejaar) (her) benoeming/ 
aftreden in 

Beroep/andere functies 

Dhr. C.H. (Carel) van Bemmelen 
(1952)  
Voorzitter/internationale zaken  

2011/2014/2017 Voorzitter Raad van Commissarissen 
Royaan en HAK; lid Raad van 
Commissarissen Auping 

Dhr. R. (Rob) van der Laan 
(1967) 
Auditcommissie 

2014/2017  Partner Bencis Capital Partners; 
zelfstandig ondernemer  

Mw. H.W. (Henny) Westland 
(1968) 
Remuneratiecommissie 

2014/2017  Directeur Familiebedrijf Westland 
Kaas 

Dhr. J.K. (Jan) van Oord  
(1957) 
Remuneratiecommissie 

2014/2017  MerweOord; Pymwymic 

Dhr. K.H.K.L.B. (Kees) Roovers 
(1957) 
Auditcommissie 

2015/2018 Adviseur diverse (familie) bedrijven, 
v/h voorzitter SV Kampong Hockey 

Dhr. W.J. (Wietse) Nieuwenhuis  
(1975) 
Vertrouwenspersoon  

2015/2018 CEO Triple i Sourcing Group BV 
(oprichter Inbak) 

Samenstelling Raad van Toezicht en (rooster van) aftreden in 2016 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2016 niet gewijzigd.  
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1. Evaluatie van Raad van Toezicht en directie-bestuur 
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren; in 2016 gebeurde dat aan het 
begin van het jaar. Zij doet dit in een bijeenkomst waarin de leden elkaar feedback geven, en 
gekeken wordt naar de samenwerking met de directie-bestuur. De notulen van deze bijeenkomst 
zijn aan de notulen van de Raad van Toezicht toegevoegd. Het functioneren van de directie wordt 
jaarlijks geëvalueerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij legt zijn bevindingen voor aan 
de Raad van Toezicht en bespreekt met hen mogelijke interventies. In 2016 heeft deze evaluatie aan 
het einde van het jaar plaatsgevonden. De evaluaties leidden niet tot ingrijpende veranderingen.  
 
2. Effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen 
The Hunger Project Nederland heeft ten doel een einde te maken aan chronische honger en 
armoede door vooruitstrevende, duurzame, grassroot strategieën waarin vrouwen centraal staan. 
De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in het wereldwijde en het mede daarop gebaseerde 
Nederlandse strategisch plan voor 2016-2020. Jaarlijks worden er bovendien een jaarplan en 
jaarbegroting vastgesteld. De realisatie wordt in beeld gebracht in tussentijdse voortgangs-
rapportages, en uiteindelijk gepubliceerd in het bestuursverslag.  
 
The Hunger Project Nederland hanteert het uitgangspunt dat de uitgaven voor financiering van 
programma’s in programmalanden gemaximaliseerd moeten worden. Het kostenpercentage voor de 
fondsenwerving in 2016 bedroeg net onder de 4%. Deze kosten zijn daarmee consistent en langjarig 
laag (ter vergelijking, 2015: 5%, 2014: 6%, 2013: 7%). Dat is en blijft zeer ruim onder het door het 
CBF gestelde maximum van 25%. Het bestedingspercentage (besteding aan de doelstelling gedeeld 
door de baten) was in 2016 96% van de totale inkomsten (2015: 83%, 2014: 95%). Daarmee halen 
we ook ruim de eigen interne richtlijn van ten minste 85% gemiddeld over drie jaar. Meer feitelijke 
informatie over effectiviteit en doelmatigheid staat in het financiële deel van dit bestuursverslag.  

3. Communicatie met belanghebbenden 

The Hunger Project legt jaarlijks verantwoording af door middel van een bestuursverslag volgens de 
Richtlijn RJ 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor Jaarverslaggeving. 
Voor 2016 doen we dat voor het eerst volgens de nieuwe richtlijn (RJ-uiting 2016-13).  
The Hunger Project Nederland beschikt over een klachtenprocedure. Over de resultaten wordt 
verslag gedaan in het bestuursverslag (eerder in dit hoofdstuk).  
 
The Hunger Project Nederland streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte 
aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en 
klachten. De communicatie richt zich op méér bewustzijn van thema’s, benadering en resultaten van 
The Hunger Project. The Hunger Project hecht grote waarde aan transparantie en probeert door 
middel van rapportages en verhalen steeds een helder beeld te geven van de bestedingen. Voor 
degenen die een gedetailleerde verantwoording willen, is het bestuursverslag gratis beschikbaar via 
de website. 
  

http://jaarverslag.aidsfonds.nl/fondsenwerving-en-communicatie/#omgang


66 
Bestuursverslag 2016 - Stichting The Hunger Project 

4. Transparantprijs 
In 2016 werd The Hunger Project tweede in de categorie grote goede doelen bij de Transparantprijs 
met haar jaarverslag over 2015. We kregen voor het tweede jaar op rij de triple-A status voor onze 
jaarverslaglegging.  
 
5. CBF certificering ‘erkend goed doel’  
The Hunger Project Nederland is sinds 1 januari 2010 houder van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) Keur. Op 1 juli 2016 behoorde The Hunger Project tot de eerste groep goede 
doelen die zich kwalificeerden voor de in samenspraak met de sector herziene toezichtsnormen voor 
een ‘erkend goed doel’. Dit betekent dat The Hunger Project sinds 2010 herhaaldelijk positief door 
het Centraal Bureau Fondsenwerving is beoordeeld en getoetst op de onderdelen bestuur, beleid, 
fondsenwerving, bestedingen en verslaglegging. Ook het doorlopend verbeteren van effectiviteit en 
efficiëntie van de bestedingen en het optimaliseren van de omgang met vrijwilligers is onderdeel van 
de toetsing.  

Evelijne Bruning als gastspreker bij het CBF feest van (h)erkenning  
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Financiën  
 
1. Inkomsten  

The Hunger Project Nederland heeft met € 4,6 miljoen inkomsten in 2016 niet alleen haar hoogste 
inkomen ooit gehaald, maar met 14% méér inkomsten dan het voorgaande jaar ook de groeilijn van 
de voorgaande jaren voortgezet. Als we de € 450.000 inkomsten van The Hunger Project Benin (die 
rechtstreeks worden uitgekeerd door de Nederlandse ambassade) meetellen, hebben we ook ons 
ambitieuze groeidoel van € 5 miljoen inkomsten gehaald. Bovendien is een groot deel van de 
inkomsten “bestendig”: dat wil zeggen dat ze niet eenmalig zijn, maar dat op basis van contracten, 
periodieke schenkingsovereenkomsten en doorlopende incassomachtigingen een langjarige 
zekerheid bieden. De Nederlandse inkomstencijfers van de afgelopen jaren laten zien dat we in feite 
steeds het doel van het jaar ervoor hebben gehaald; een resultaat om zeer tevreden mee te zijn.  
 

Jaar 2016 2015 2014 2013 2012 

Doel €   5.000.000 € 4.500.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 
Inkomsten € 4.577.884 € 4.031.704 € 3.569.832 € 2.838.484 € 3.101.326 

Groei  
(t.o.v. voorgaande jaar) 

14% 13% 26% -8% 32% 

NL ambassade Benin €      450.000 €    760.000 €    500.000 €    500.000 0 

 

 
Organisaties zonder winststreven: 38% 
De grootste pilaar van de totale jaarinkomsten zijn, net als in voorgaande jaren, de ‘organisaties 
zonder winststreven’. Dat is een soort verzamelcategorie voor private inkomsten: allereerst voor 
stichtingen die zelf ook geld werven - voor een deel onder particulieren, en voor een deel onder 
bedrijven (bijv. Run for The Hunger Project, Millennium Netwerk Fryslân). Daarnaast komt een 
aanzienlijk deel in deze categorie van vermogensfondsen; in de meeste gevallen zijn die opgericht 
door ondernemers. Hoewel absoluut (met -7%) iets gedaald ten opzichte van vorig jaar, vormen 
deze inkomsten met 38% nog steeds het grootste deel van het totaal. Door de stijging van andere 
inkomstenbronnen is de relatieve daling ten opzichte van 2015 groter, toen deze inkomsten 47% van 
het totaal vormden.  

5% 
7% 

21% 

38% 

29% 

Inkomstenverdeling THP NL 
2016 

Particulieren

Bedrijven

Loterijorganisaties

Organisaties
zonder
winststreven

Overheid
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Overheid:.29%  
De totale inkomsten groeiden in 2016 met name door het nieuwe SRGR-Kindhuwelijkenfonds van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken; een grote, meerjarige subsidie. The Hunger Project 
Nederland werkt hierin van 2016 tot en met 2020 samen met ICDI, de VU en met penvoerder 
Stichting Kinderpostzegels in de alliantie Her Choice. In 2014 ontving The Hunger Project voor het 
eerst in haar geschiedenis subsidiegeld uit een competitieve aanbesteding van de Nederlandse 
overheid (uit het Kindhuwelijkenfonds). Voor 2015-2017 werd een tweede financiering toegekend, 
uit.het.Klein.Mensenrechtenfonds. 
 
Omdat The Hunger Project Nederland voor de realisering van dit project in 2015 driejarige interne 
contracten heeft afgesloten met The Hunger Project India en The Hunger Project Bangladesh, zijn 
deze inkomsten volledig opgenomen in het jaarresultaat van 2015.  

Nationale Postcode Loterij: 21% 
The Hunger Project Nederland ontving ook in 2016 een vaste reguliere bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij van € 500.000. Het beneficiëntschap is in 2016 verlengd met een periode van vijf 
jaar. Daarnaast heeft The Hunger Project Nederland in 2015 een eenmalige extra financiering van 
€ 1.277.518 ontvangen van de Nationale Postcode Loterij, voor het ‘Wonderboom Moringa-project’ 
in Ethiopië, Malawi en Oeganda; 2016 was het tweede jaar van dit extra project. De inkomsten 
worden pas in het betreffende boekjaar meegeteld, als ze ook werkelijk zijn uitgegeven. 

Bedrijfsleven:.7% 
De inkomsten uit deze categorie daalden absoluut (-36%) én relatief (-6%) ten opzichte van de 
voorgaande jaren (ter vergelijking, 2015: 13%, 2014: 13%, 2013: 19%, 2012: 30%, 2011: 36%). Voor 
een aantal bedrijven komt dat door economische omstandigheden, waardoor zij de commitments 
die zij eerder afgaven helaas niet langer konden waarmaken. Een aantal bedrijven zijn destijds voor 
vier jaar ingestapt in het ondernemersnetwerk Katakle, en hebben na afloop van hun deelname niet 
verlengd. De grootste invloed op deze daling is het feit dat een groeiend aantal ondernemers en 
ondernemende families ervoor kiest om vanuit een stichtingsvorm te investeren. Zeker voor de 
grotere investeringen is dat een steeds gangbaarder vorm. Hun investeringen tellen mee in de 
categorie ‘organisaties zonder winststreven’.  

Particulieren:,5% 
De investering van particulieren steeg absoluut met 8% ten opzichte van het voorgaande jaar , maar 
bleef 5% van de totale inkomsten (ter vergelijking, 2015: 5%, 2014: 12%, 2013: 9%, 2012: 8%). Er zijn 
steeds meer particulieren die ons weten te vinden, maar meer investeerders geven kleinere 
bedragen. Dus hoewel het totale aantal particuliere investeerders - ook ten opzichte van vorig jaar - 
toeneemt, neemt het totale bedrag dat zij gezamenlijk investeren nog niet substantieel toe. Deze 
inkomstensoort blijft belangrijk, omdat ze voor een groot deel ongeoormerkt is, en naar behoefte 
vrij besteedbaar.  

2. Kosten en de kostentoerekening  
The Hunger Project Nederland heeft als beleid dat er zo veel mogelijk - tenminste 85% van de 
inkomsten - wordt besteed aan programma’s (meer daarover in de volgende paragraaf). Er is geen 
specifiek beleid om te sturen op een percentage voor kosten van fondsenwerving of beheer en 
administratie, behalve dat we die zo laag mogelijk houden. In totaal hebben we in Nederland in 2016 
€ 1.122.027 uitgegeven aan kosten. Dat is ruim binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
jaarbegroting van € 1.168.381. Ook bleven we zeer ruimschoots binnen de normen van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving: onze wervingskosten zijn net boven de 3% (CBF-norm: maximaal 25%) en 
zijn daarmee consistent en langjarig laag (ter vergelijking, 2015: 5%, 2014: 6%, 2013: 7%). De 
salariskosten van de directie worden beschreven en toegelicht in hoofdstuk 8, en zijn ruim onder de 
maximumnormbedragen van de VFI en alle andere richtlijnen. 
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In de kosten-verdeelstaat worden de directe en indirecte kosten toegewezen aan de doelen, aan de 
post kosten voor fondsenwerving, of aan de post 'beheer en administratie'. Bij directe kosten is de 
relatie tussen de geleverde prestatie en de behaalde doelen direct aanwijsbaar. De directe kosten 
worden voor 100% toegerekend aan de bijbehorende hoofdgroep. Bij indirecte kosten is er geen 
directe relatie tussen de geleverde prestatie en de behaalde doelen. Deze indirecte kosten worden 
over de verschillende hoofdgroepen toegerekend op basis van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel 
voor alle personeelskosten is gebaseerd op de urenstaten van de medewerkers. Meer details over 
de kosten en kostentoerekening zijn terug te vinden in de volledige jaarrekening.  

 
De kosten voor beheer en administratie zijn in 2016 gestegen tot € 262.784. Dat is 64% van de 
totale uitvoeringskosten. Net als in voorgaande jaren lopen deze kosten op (ter vergelijking, 2015: 
49%, 2014: 42%, 2013: 45%, 2012: 33%). Dit wordt mede veroorzaakt door de groeiende behoefte 
op het gebied van planning, verantwoording en rapportage aan een groeiende hoeveelheid 
financiers en partners, die bovendien complexere eisen stellen aan hun rapportages. In 2016 is mede 
daarom de administratie uitgebreid met een senior financieel expert, onder andere voor de 
financiële afwikkeling van het subsidieprogramma Her Choice en het verder verbeteren van de 
financiële systemen en rapportages binnen de wereldwijde organisatie.  

Binnen de kosten voor beheer en administratie neemt huisvesting met ingang van 2016 meer ruimte 
in dan in voorgaande jaren. Begin april hebben we onze kleine zolderetage ingeruild voor een 
volwaardig kantoor in een deel-pand met gelijkgestemde huurders. Kijken we naar de kosten voor 
beheer en administratie als percentage van de totale lasten (inclusief besteding aan de doelstelling), 
dan blijven deze kosten met 5% laag (ter vergelijking, 2015: 5%, 2014: 4%, 2013: 6%).  
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3. Besteding aan doel  
In 2016 konden we € 4,1 miljoen besteden aan programma’s. Dat is een recordbedrag. Dat komt 
onder andere doordat ook bestemmingsreserves uit voorgaande jaren werden overgemaakt. In 2016 
is bovendien bewust meer fondsenwervend personeel ingezet om een sprong te maken in de 
institutionele fondsenwerving wereldwijd. Wij ondersteunen dan ook vanuit Nederland steeds meer 
partnerlanden bij hun fondsenwerving. Dit heeft ook 2016 al tot aanzienlijke successen geleid in 
diverse landen. Deze inkomsten tellen niet mee in onze jaarrekening; de kosten natuurlijk wel. Die 
worden binnen de organisatie niet verrekend of vergoed. Steeds meer werkzaamheden worden 
binnen de wereldwijde organisatie daar uitgevoerd waar dat het beste mogelijk is - en kan worden 
gefinancierd. The Hunger Project Australië financierde bijvoorbeeld in 2016 een ‘director for global 
partnerships’. 

 
 
The Hunger Project Nederland geeft geen gesplitste weergave van de besteding per inhoudelijk 
thema (zoals ‘water’, of ‘leiderschap’). Dit is omdat wij een integrale aanpak hebben. Vanuit de 
overtuiging dat alleen door op álle noodzakelijke terreinen in te zetten op vooruitgang, er werkelijk 
en duurzaam een einde kan worden gemaakt aan honger en armoede. Juist daardoor kunnen we 
ook succesvol een aanspraak maken op ‘thema-gelden’ zoals een specifieke subsidie voor 
kindhuwelijken of een financiering voor Moringa: omdat we de aanpak daarvan met succes 
inbedden in lopende, langjarige interventies die op een veel breder terrein voor verandering en 
vooruitgang zorgen.  
 
The Hunger Project Nederland scherpte in 2014 haar eigen kostennormen aan. In voorgaande jaren 
gold als interne norm dat maximaal 15% van alle inkomsten besteed mocht worden aan kosten in 
Nederland. Die regel bleek niet alleen moeilijk te vergelijken met de kengetallen van andere 
organisaties, maar deed ook onvoldoende recht aan het feit dat een deel van de kosten in Nederland 
ook worden gemaakt voor de doelstelling van The Hunger Project. Daarom geldt sinds 2014 dat ten 
minste 85% van de inkomsten besteed moet worden aan de doelstelling van The Hunger Project 
Nederland (gemiddeld over drie jaar). Deze nieuwe norm is ruimschoots gehaald: we komen voor de 
periode 2014-2016 uit op 92%. Het bestedingspercentage baten (besteding aan de doelstelling 
gedeeld door de baten) is in 2016 namelijk uitgekomen op 98% van de totale inkomsten (2015: 83%, 
2014: 95%). Het bestedingspercentage lasten (besteding aan de doelstelling gedeeld door de lasten) 
is in 2016 uitgekomen op 92% van de totale lasten (ter vergelijking, 2015: 90%, 2014: 91%).  
 
Mede dankzij de investering van de Nederlandse ambassade in Benin (ruim € 2 miljoen over vier 
jaar), kon The Hunger Project Nederland in 2016 een groter deel van de vrij besteedbare inkomsten 
(zoals de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij) in andere programmalanden inzetten. In 2016 
waren voor het werk Malawi en Benin de meeste geoormerkte gelden beschikbaar. Van al onze 
inkomsten ging 27% naar The Hunger Project Malawi, en 18% naar het werk van The Hunger Project 
Benin. Daarnaast droeg The Hunger Project Nederland in 2016 bij aan de programma’s van The 
Hunger Project in Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, India, Mexico, Oeganda en Senegal. 
Meer,details,zijn,te,vinden,in,de,volledige,jaarrekening.  
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4. Omvang en verloop van reserves en fondsen 

 
Continuïteitsreserve 
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn, en om zeker 
te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan 
voldoen. Begin 2016 heeft het bestuur besloten de continuïteitsreserve te verlagen met € 25.000 
(naar € 369.500). Voor 2017 handhaven we datzelfde bedrag. Er is afgestapt van het principe de 
helft van alle jaarkosten van de werkorganisatie te dekken. De salarissen van verschillende 
medewerkers worden betaald uit langjarige overheidssubsidies, en er zijn ook kosten die bij 
onverhoopte problemen onmiddellijk stopgezet kunnen worden. Het bestuur wil niet meer gelden 
onttrekken aan de doelstelling dan strikt noodzakelijk. De reserve is en blijft daarmee ruim binnen 
de richtlijn van de commissie Herkströter, die een bovengrens hanteert van 1,5 maal de jaarkosten 
van de werkorganisatie.  

Bestemmingsreserve  
De stichting kent een bestemmingsreserve. In deze reserve worden de middelen gereserveerd die 
geen oormerk hebben, anders dan dat zij ten goede dienen te komen aan de programmalanden. In 
2016 is er € 335.890 onttrokken aan de bestemmingsreserves. En dat stemt tot tevredenheid - het 
was immers bestemd om te worden besteed.  

 
Bestemmingsfondsen programmalanden  
De stichting kent bestemmingsfondsen voor projecten en/of programmalanden. In deze 
bestemmingsfondsen worden de middelen gereserveerd die een oormerk hebben voor projecten 
en/of programmalanden. De middelen worden aangewend conform de afspraken die gemaakt zijn 
met de investeerders. In 2016 is in totaal € 665.630 op de balans opgenomen als bestemmingsfonds. 
Meer details zijn te vinden in de volledige jaarrekening in paragraaf 8.  
 
Beleggingsbeleid  

Het uitgangspunt is om ontvangen investeringen zo snel mogelijk te gebruiken voor hun doeleinden. 
De rapportagestructuur en de betalingsprocedure zijn op dit uitgangspunt afgesteld. Er wordt niet 
belegd. De gelden worden gespreid bewaard op meerdere lopende rekeningen en spaarrekeningen 
zonder opnamebeperkingen, zodat bij een onverhoopt faillissement van een bank voor een 
aanzienlijk deel aanspraak kan worden gemaakt op het depositogarantiestelsel van De 
Nederlandsche Bank. The Hunger Project Nederland kiest daarbij bewust voor banken met een 
goede score op de eerlijke bankwijzer. Lopende bankzaken worden daarom zo veel mogelijk via de 
Triodos Bank afgehandeld.  
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5. Geldstromen binnen de wereldwijde organisatie 
De inkomsten van The Hunger Project Global bleven in 2016 wereldwijd gelijk aan 2015: $ 20,5 
miljoen.12Terwijl we een groei van $ 1 miljoen hadden voorzien. Belangrijke factoren waren de 
aanhoudende ongunstige wisselkoers van de dollar, en dalende inkomsten in de Verenigde Staten. 
Helaas maakten de aanhoudende stijgende inkomsten in Nederland en in andere fondsenwervende 
landen dit onvoldoende goed. Programmalanden werven ook aanzienlijk fondsen, inmiddels $ 3,3 
miljoen (16% van de inkomsten). De inkomsten van The Hunger Project Nederland naderen met 24% 
het aandeel van de Verenigde Staten (25%) op het totaal van inkomsten wereldwijd. Inmiddels heeft 
Nederland al wel het grootste aandeel van directe bestedingen aan programmalanden van The 
Hunger Project wereldwijd. 

Om het kantoor van The Hunger Project Global in New York te compenseren voor de kosten van hun 
rol op het gebied van programmamanagement, draagt The Hunger Project Nederland een deel van 
haar inkomsten af. Deze afdracht stellen we voor geoormerkte middelen vast op reële kostenbasis. 
In 2016 is voor gemaakte programmakosten in totaal een bijdrage overgemaakt van € 260.758 naar 
The Hunger Project Global. Hiervan is € 135.109 specifiek voor Her Choice werkzaamheden. De 
overige € 125.649 was bestemd voor kosten van programma-management, monitoring evaluatie en 
leren, en financieel beheer. The Hunger Project USA draagt, net als de andere partnerlanden-
kantoren, haar eigen nationale kosten voor fondsenwerving, beheer en administratie uit de eigen 
inkomsten.  

 

6. Meerjarenbegroting  
In 2016 heeft het bestuur en de Raad van Toezicht van The Hunger Project Nederland een nieuwe 
fondsenwervingsstrategie vastgesteld voor 2016-2020. Daarin is ook, net als in voorgaande jaren, 
een ambitieuze groeidoelstelling opgenomen. Hoe we die denken vorm te geven is al eerder 
uitgewerkt (in hoofdstuk 5), en staat bovendien nog uitgebreider toegelicht in het meerjarenplan. 

De onderstaande meerjarenbegroting is in lijn met dit plan opgesteld. Indien noodzakelijk passen we 
natuurlijk onze meerjarige ramingen jaarlijks aan naar de meest actuele inzichten. Zo valt het 
bijvoorbeeld moeilijk te voorspellen of er in de toekomst überhaupt nog nieuwe overheidssubsidies 
beschikbaar zullen komen voor ons soort werk. Maar we denken zeker te kunnen rekenen op de 
groeiende inzet van ondernemende partijen die voor ons zullen blijven kiezen, zolang wij maar 
blijven bewijzen veel impact te hebben op het einde van honger en armoede. En daar hebben we 
alle vertrouwen in.  

  

                                                           
1
 Deze voorlopige cijfers moeten nog worden bevestigd door de Amerikaanse accountant. 

http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2016/07/Strategic-Plan-2016-2020-.pdf
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7. Jaarrekening     
 
1. Inleiding  
Stichting The Hunger Project Nederland (de Stichting) heeft als doel een bijdrage te leveren aan het 
beëindigen van honger in de wereld. De activiteiten van de Stichting zijn tweeledig. Het betreft in de 
eerste plaats het werven van fondsen ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting en de 
internationale organisatie. In de tweede plaats is de Stichting actief op het gebied van 
bewustwording en voorlichting.  
 
De Stichting is onderdeel van een internationaal netwerk en als zodanig verbonden met de 
moederorganisatie The Global Hunger Project (THP GO), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 
New York, Verenigde Staten. De Stichting is, als alle zusterorganisaties in de partnerlanden, een 
zelfstandig opererende instelling.  
 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de Raad van Toezicht van de Stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en 
dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is 
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 
bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De Belastingdienst heeft de Stichting 
aangemerkt als ANBI, fiscaal nummer 8160.48.903. Dit betekent dat giften aan de Stichting 
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.  
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2. Balans per 31 december 2016 
(na resultaatbestemming)  
 
 

         

           ACTIVA 
 

Ref.  
 

31-12-2016 
  

31-12-2015 

      
   

€ 
  

€ 

          VASTE ACTIVA 
         Materiële vaste activa 

  
5.1 

 
32.217 

  
5.138 

Totaal 
     

32.217 
  

5.138 

          VLOTTENDE ACTIVA 
        Vorderingen 

   
5.2 

 
493.460 

  
652.548 

Liquide middelen 
  

5.3 
 

2.418.190 
  

2.166.847 

Totaal 
     

2.911.651 
  

2.819.395 

          

          

          TOTAAL ACTIVA 
     

2.943.868 
  

2.824.533 

  
         

          PASSIVA 
 

Ref. 
 

31-12-2016 
  

31-12-2015 

      
   

€ 
  

€ 

          RESERVES  
        

  

Continuïteitsreserve 
  

5.4 
 

369.500 
  

369.500 

Bestemmingsreserves 
  

5.4 
 

167.926 
  

503.816 

      
537.426 

  
873.316 

FONDSEN 
         Bestemmingsfondsen 

  
5.4 

 
665.630 

  
619.020 

      
665.630 

  
619.020 

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 
       Vooruit ontvangen bedragen 

  
5.5 

 
2.500 

  
2.500 

Overige schulden 
  

5.6 
 

1.738.312 
  

1.329.697 

      
1.740.812 

  
1.332.197 

          TOTAAL PASSIVA 
     

2.943.868 
  

2.824.533 
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Ref. 

 
Actueel 2016 

 
Budget 2016 

 

Actueel 
2015 

      
€ 

 
€ 

 
€ 

           BATEN 
          

 
Baten van particulieren 6.1 

 

             
230.280  

 
250.000  

 

           
213.740  

 
Baten van bedrijven 

 
6.2 

 

               
340.262  

 
500.000  

 

         
530.691  

 
Baten van loterijorganisaties 

 
6.3 

 

                   
946.546  

 

              
1.250.000  

 

                          
931.648   

 
Baten van subsidies van overheden 

 
6.4 

 

                        
1.307.247  

 

                          
1.000.000    

 

                   
470.803  

 
Baten van verbonden (internationale) organisaties 6.5 

 
- 

 

                          
-    

 

                          
-    

 Baten van andere organisaties zonder winststreven 6.6  1.753.548  2.000.000  1.876.009 

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN   4.577.884  5.000.000  4.022.891 

 Baten als tegenprestatie voor levering van diensten 6.7  -  -  - 

 Overige baten 6.8  -  -  - 

SOM VAN DE BATEN 
    

                
4.577.884    

          
5.000.000    

           
4.022.891  

            
LASTEN 

          

 
Doelen 

  
6.9 

      

  
Programma's 

   

                
4.147.648  

 

          
4.200.000  

 

           
3.200.688  

  
Bewustwording 

  

                      
315.161  

 

              
130.000  

 

               
149.968  

      

                
4.462.809  

 

          
4.330.000  

 

           
3.350.656  

      

 
Werving baten 

 
6.10 

      

  
Wervingskosten 

 

                   
148.285  

 

              
385.000  

 

               
185.697  

           

 
Beheer en administratie 

 
6.11 

 

                   
262.784  

 

              
225.000  

 

               
180.213  

           

SOM DER LASTEN 
     

                
4.873.878  

 

          
4.940.000  

 

           
3.716.566  

           SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN         

 Saldo financiële baten en lasten 6.12  6.714  -  8.813 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 
    

                 
(289.280) 

 

                   
60.000  

 

               
315.138  

           
           

3. De staat van baten en lasten over 2016 
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BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN 
RESERVES 
  Continuïteitsreserve              -  -  (25.000) 
 
  Bestemmingsreserve     (335.890) -     62.562 
 
  Bestemmingsfonds         46.610 -  277.577 

                   
        (289.280) -  315.138 
 
4. Waarderingsgrondslagen          
           
Algemeen           
De jaarrekening is opgesteld conform de nieuwe opzet voor Richtlijn 650-editie 2017 
"Fondsenwervende instellingen". De jaarrekening is opgesteld in euro's en wordt vergeleken met de 
door het bestuur vastgestelde begroting 2016 en de realisatie 2015. De vergelijkende cijfers uit 2015 
zijn.aangepast.volgens.de.nieuwe.richtlijn. 
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
 
Materiële vaste activa          
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten 
van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging 
inclusief installatiekosten. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen 
die op balansdatum worden verwacht. De Stichting heeft alleen activa ten behoeve van de 
bedrijfsvoering. 
 
Vorderingen           
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 
 
Liquide middelen          
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. 
 
Reserves en fondsen          
Het eigen vermogen van Stichting The Hunger Project Nederland wordt ingedeeld in reserves en 
fondsen. 
 
Continuïteitsreserve          
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 
stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Begin 2016 heeft het bestuur besloten de continuïteitsreserve met € 25.000 te verlagen (tot 
€ 369.500), te weten 50 procent van de noodzakelijke jaarkosten van de werkorganisatie. Dat is ruim 
binnen de richtlijn van de commissie Herkströter, die een bovengrens hanteert van 1,5 maal de 
jaarkosten van de werkorganisatie. 
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Bestemmingsreserve          
Het bestuur heeft een deel van de reserves afgezonderd ten behoeve van de besteding aan de 
programma's. 
 
Bestemmingsfonds          
De bestemmingsfondsen betreffen middelen welke een oormerk door derden kennen voor 
specifieke programma's. De Stichting zal deze bestemmingsfondsen pas uitkeren op het moment dat 
er zekerheid kan worden geboden dat de uitgaven in overeenstemming zijn met de wens of eisen 
van de gever. Het fonds kan uitsluitend worden aangewend voor het bestemde doel.  
 
Inkomsten           
De inkomsten bestaan uit de opbrengst van bijdragen, investeringen en eventuele subsidies, die 
worden toegeschreven aan het financiële jaar waarop ze betrekking hebben. Baten van de Stichting 
worden verantwoord wanneer zij zijn toegezegd voor het betreffende boekjaar.  
Van de geoormerkte gelden wordt 15% of een vooraf met de investeerder overeengekomen bedrag 
ingehouden.om.de.uitvoer.van.de.programma's.mogelijk.te.maken. 
 
Subsidiebaten           
Subsidies worden als baten toegerekend voor het bedrag waarvoor aanspraak gemaakt kan worden 
op basis van de uitgevoerde activiteiten en de kosten die daarmee samenhangen in 
overeenstemming met de ingediende begroting en de subsidieaanvraag. Het verschil tussen de als 
subsidiebaten toegerekende bedragen en de door de subsidiegever verstrekte voorschotten wordt 
in de balans verantwoord als vordering of schuld. 
 
Ook de toekenning van een extra project van de Nederlandse Postcode Loterij, een project van 3 jaar 
waarvan er nog 1 jaar te gaan is, is verwerkt zoals de subsidiebaten. 
 
Lasten doelstelling          
De lasten in het kader van de doelstelling bestaan voor een belangrijk deel uit bijdrages aan de 
landenprogramma's. Op incidentele uitzonderingen na is er geen sprake van een contractuele 
onvoorwaardelijke subsidietoekenning aan de betreffende landenprogramma's. Op basis van de 
eigen fondsenwerving en de aanvragen die zijn ingediend en die binnen de wereldwijde organisatie 
besproken worden, worden bedragen overgemaakt aan de landenprogramma's. Op het moment dat 
deze betaling plaatsvindt, wordt dit als een besteding aan de doelstelling onder het betreffende 
programmaland verantwoord. In de gevallen waarbij er wel sprake is van een contractuele 
onvoorwaardelijke subsidietoekenning, worden de lasten verantwoord op het moment dat er sprake 
is van een afgesloten overeenkomst. 
 
Giften in natura           
Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld 
waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt 
geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 
Vreemde valuta           
De vreemde valuta op de balans zijn omgerekend naar euro's tegen de wisselkoers op het moment 
van balansdatum. Valutaverschillen die hun oorsprong vinden in koersverschillen op de balansdatum 
zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening. 
 
Financiële baten en lasten          
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.  



79 
Bestuursverslag 2016 - Stichting The Hunger Project 

 
 
 

 
 

 

 

  

5.1  Materiële vaste activa €   32.217 
        

           

           

  
Meubilair 

 
Kantoormachines 

 

Hard- & 
software 

 
Totaal 2016 

 

Totaal 
2015 

  
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

      

 

    
Beginbalans 01-01-2016                  817  

 
474 

 
3.847 

 

                   
5.138  

 

                   
6.276  

Investeringen 2016 23.674  
 

 -  
 

11.968 
 

                   
35.642  

 

                   
2.813  

Afschrijvingen 2016 
                   

(4.169) 
 

                 (271) 
 

                      
(4.123) 

 

                
(8.563) 

 

                 
(3.951) 

Eindbalans 31-12-2016 
                    

20.322  
 

203 
 

11.692 
 

                   
32.217  

 

                   
5.138  

           

           Met betrekking tot de afschrijvingen zijn de volgende percentages gehanteerd: 
    Meubilair 

 
20,0% 

        Kantoormachines 20,0% 
        Hardware & software 33,3% Aanleg glasvezel en netwerkrealisatie 20% i.v.m. huurcontract van 5 jaar 

           

           

           5.2 Vorderingen 
 

 €  493.460  
   

31-12-2016 
  

31-12-2015 

      
€ 

  
€ 

Te ontvangen rente 
    

5.452 
  

7.681 

Waarborgsom huur     -   5.214 

Vooruitbetaalde kosten     96.377   18.489 

Nog te ontvangen van debiteuren     391.631   378.787 

Nog te ontvangen van Wilde Ganzen 
    

- 
  

48.717 

Subsidie overheid 2016     -   193.660 

Totaal 
     

493.460 
  

652.548 

5. Toelichting op de balans 

Er zijn evenals voorgaande jaren geen vorderingen, leningen en voorschotten aan bestuurders of directie uitgekeerd. 
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5.3 Liquide middelen 

 
€  2.418.190  

   

 
31-12-2016 

  

 
31-12-2015 

      
€ 

  
€ 

          Triodos betaalrekening 
    

31.803 
  

106.296 

Triodos spaarrekening 
    

946.270 
  

875.917 

ABN-Amro betaalrekening 
    

886 
  

84 

ABN-Amro spaarrekening 
    

219.929  211.225 

ABN-Amro USD-rekening 
    

- 
  

- 

ING betaalrekening 
    

100 
  

2.341 

ING spaarrekening 
    

173.526 
  

367.100 

ASN spaarrekening 
    

1.045.615 
  

603.848 

Kas 
     

60 
  

36 

Totaal 
     

2.418.190 
  

2.166.847 

                     

 
 
 
 
5.4 Reserves en fondsen  €  1.203.055  

        

    

Continuïteits  
reserve 

 

Bestemmings  
reserve 

 

Bestemmings  
fonds 

 
Totaal 

    
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

           Beginbalans 31-12-2015 
  

369.500 
 

503.816 
 

619.020 
 

1.492.335 

Mutaties 
   

-    
 

(335.890) 
 

46.610 
 

(289.280) 

Eindbalans 31-12-2016 
  

369.500  
 

167.926  
 

665.630  
 

           
1.203.055  

  
        

 
 
 

   
 

     
 

Bestemmingsfondsen  

      
31-12-2016 

  

        
€ 

  

           Benin 
       

542.848 
  Malawi         106.250  

 India * Tamil Nadu en Karnataka       16.531  

         665.630  

 

5.5.Vooruit.ontvangen.bedragen 

De vooruit ontvangen bedragen betreffen schenkingen die zijn toegewezen aan toekomstige jaren. In 2016 bedroegen deze 

schenkingen € 2.500 (2015: € 2.500). 
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31-12-16 31-12-15 
5.6 Overige schulden   € 1.738.312          €        €  
 
Crediteuren          23.654      4.369 
Vakantiegeld/vakantiedagen reservering       50.859    31.599 
Te betalen belastingen en sociale lasten       23.228    17.256 
Overige schulden en overlopende passiva     148.686    15.182 
Subsidie Overheid       900.404          -  
Verplichting India       174.989  349.462 
Verplichting Bangladesh         17.168    65.958  
Extra Project Nationale Postcode Loterij 2016 en 2017   399.324  845.870  
 
Totaal                    1.738.312             1.329.697 
 
Voor het Klein Mensenrechtenfonds zijn met de partners India en Bangladesh contracten afgesloten voor het 
gehele programma van drie jaar. De nog niet besteedde programmagelden staan als verplichting onder 
Overige schulden op de balans. 
 
 
Ontvangen voorschot Nationale Postcode Loterij (100%) toekenning extra project in 2015 €    1.277.518 
Toegerekende baten boekjaar 2015 op basis van gerealiseerde bestedingen   €       431.648 
Toegerekende baten boekjaar 2016 op basis van gerealiseerde bestedingen   €       446.546 
Te besteden bijdrage Nationale Postcode Loterij in volgende boekjaren   €       399.324 

  

6. Toelichting op de staat van baten en lasten 

         Baten 
 

€  4.577.884  
       

     
Actueel 2016 

 
Budget 2016 

 
Actueel 2015 

6.1 Particulieren  €     230.280  
  

€ 
 

€ 
 

€ 

Particulieren donaties en giften 
   

230.280 
 

250.000 
 

213.740 

6.2 Bedrijven  €     340.262        

Bedrijven donaties en giften 
   

340.262 
 

500.000 
 

530.691 

6.3 Loterijorganisaties €     946.546  
       Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage) 
  

500.000 
 

500.000 
 

500.000 

Nationale Postcode Loterij (project bijdrage)   446.546  500.000  431.648 

6.4 Subsidie Overheid  €  1.307.247  
       Ministerie van Buitenlandse Zaken 

   
14.967 

 
- 

 
470.803 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
   

1.292.280 
 

1.250.000 
 

- 

6.6 Organisaties zonder winststreven €  1.753.548        

Fondsen                       donaties en giften    1.753.548  2.000.000  1.876.009 

         

    4.577.884  5.000.000  4.022.891 

Met ingang van 2016 heeft de Stichting subsidie ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit het 
Kindhuwelijkenfonds binnen de alliantie Her Choice met Stichting Kinderpostzegels als penvoerder. Deze subsidie heeft 
een looptijd van vijf jaar. Sinds 2015 ontvangen wij ook subsidie uit het Klein Mensenrechtenfonds van hetzelfde 
ministerie, waarvan in december 2014 de eerste tranche is betaald. De looptijd van deze subsidie is drie jaar. De 
subsidie wordt voor beide projecten definitief toegekend aan het einde van de looptijd. 
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6.1, 6.2 en 6.6  Verantwoording 
investeerders 
 
Programmalanden Investeerders 

 

  
Baten uit fondsenwerving 

    

  

Particulier  Bedrijven  Fondsen 

Niet geoormerkt Particulieren 
  

 106.683 
 

-    
 

     -    

Benin 
 

Particulieren 
  

 56.782 
 

-    
 

     -    

India 
 

Particulieren 
  

 66.815 
 

-    
 

     -    

Niet geoormerkt Bedrijven 
  

 

  
27.821 

 
     -    

Benin 
 

Bedrijven 
  

     -    
 

305.866 
 

      -    

India  Bedrijven      6.575   

Niet geoormerkt Fondsen 
  

       -    
   

10.453 

Benin 
 

 Fondsen  
  

 
    -    

   
564.296 

Malawi 
 

 Fondsen  
  

 
    -    

   
125.000 

Malawi 
 

 Stichting Dioraphte  

 
    -    

   
943.754 

India 
 

 Ribbink van den Hoek fam. stg.  

 
     -    

   
13.045 

India 
 

 Fondsen  
  

 
    -    

   
17.000 

Bangladesh 
 

 Fondsen  
 

  

 
    -    

 
  

 
80.000 

    
 €      2.324.091  

 
230.280 

 
340.262 

 
1.753.548 

Ontvangen in 2015 voor 2016 
  

 €             2.500  

      Ontvangen in 2016 voor 2017 
  

 €           -2.500  

      
     

      Totale baten particulieren, bedrijven en fondsen 2016 
 

 €       2.324.091  

       
 
 
 
6.9  Besteed aan doelstellingen  €     4.462.809  

        

           6.9.1 Programma’s ter bestrijding van 
honger en armoede  €     4.147.648  

   
Actueel 2016 

 
Budget 2016 

 

Actueel 
2015 

      
€ 

 
€ 

 
€ 

Benin 
     

731.638 
 

900.000 
 

727.794 

Malawi 
     

1.125.419 
 

1.180.000 
 

663.943 

Bangladesh 
     

405.358 
 

285.000 
 

127.506 

India 
     

174.566 
 

350.000 
 

334.134 

Ghana  
     

301.235 
 

200.000 
 

221.815 

Senegal 
     

47.841 
 

11.500 
 

13.260 

Oeganda 
     

269.765 
 

320.000 
 

124.004 

Burkina Faso 
     

177.859 
 

185.000 
 

   19.651 

Ethiopië 
     

250.205 
 

260.000 
 

62.286 

Mexico      7.209  7.500  40.000 

The Global Hunger Project       260.758  280.000  442.020 

Overig 
     

395.796 
 

220.000 
 

424.274   

      
4.147.648 

 
4.199.000 

 
3.200.688 
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6.9.2 Bewustwording  € 315.161 
   

Actueel 2016 
 

Budget 2016 
 

Actueel 
2015 

      
€ 

 
€ 

 
€ 

Divers 
     

315.161 
 

130.000 
 

149.968 

      
315.161 

 
130.000 

 
149.968 

           Bestedingspercentage baten 
    

97,5% 
   

83,3% 

Bestedingspercentage lasten 
    

91,6% 
   

90,2% 

           Het bestedingspercentage baten (besteding aan de doelstelling gedeeld door de baten) is in 2016 uitgekomen op 98% van de totale 
inkomsten (2015: 83%; 2014: 95%). Sinds 2014 geldt dat ten minste 85% van de inkomsten besteed moeten worden aan de doelstelling 
van de Stichting (gemiddeld over 3 jaar). Hieruit vloeit voort dat er geen specifiek beleid is voor het percentage wervingskosten en het 
kostenpercentage voor beheer en administratie. 

Het bestedingspercentage lasten (besteding aan de doelstelling gedeeld door de lasten) is in 2016 uitgekomen op 92% van de totale 
lasten (2015: 90%; 2014: 91%).  

            
6.10 Wervingskosten 

        

      
Actueel 2016 

 
Budget 2016 

 

Actueel 
2015 

      
€ 

 
€ 

 
€ 

Wervingskosten 
    

148.285 
 

385.000 
 

185.697 

Baten fondsenwerving 
    

4.577.884 
 

5.000.000 
 

4.022.891 

Percentage wervingskosten 
   

3,2% 
 

7,7% 
 

4,6% 

           De wervingskosten zijn lager dan begroot, doordat de Impact Brokers in 2016 een groot deel van hun tijd de uitvoering van programma’s 
ondersteunden en rapporteerden. 

           6.11 Kosten beheer en administratie 
        

      
Actueel 2016 

 
Budget 2016 

 

Actueel 
2015 

      
€ 

 
€ 

 
€ 

Kosten beheer en administratie 
    

262.784 
 

225.000 
 

180.213 

Totale lasten 
     

4.873.878 

 

4.940.000 

 

3.716.566 

Percentage kosten beheer en admin. t.o.v. totale lasten 
 

5,4% 
 

4,6% 
 

4,8% 

       

De toekenning van betalingen aan programma's komt tot stand op basis van vooraf door de internationale organisatie vastgestelde 
budgetten. De betalingen volgen de gerealiseerde opbrengsten. Op grond van richtlijn 650 zijn de contractuele verplichtingen aan de 
partners India en Bangladesh voor de programma’s uit hoofde van het Klein Mensenrechtenfonds en de Ribbink Van den Hoek Familie 
Stichting.voor.de.periode.2016-2017.opgenomen.in.de.jaarrekening.2015.   
 
In overleg met de wereldwijde organisatie zijn de reserveringen voor kosten die gemaakt worden voor THP Global (voor bijvoorbeeld 
management, monitoring en evaluatie etc.) beschikbaar gesteld aan de THP Global Department programmafinanciering. Er is in 2016 
€ 125.648,61 aan THP Global afgedragen. Specifiek voor Her Choice werkzaamheden is € 135.109,24 betaald aan Global. 

De kosten beheer en administratie zijn hoger dan begroot door de groeiende behoefte op het gebied van planning, verantwoording en 

rapportage aan een groeiende hoeveelheid financiers en partners, die bovendien complexere eisen stellen aan hun rapportages. In 

2016 is mede daarom de administratie uitgebreid met een senior financieel expert, nadat eind 2015 een coördinator fondsenwerver in 

deeltijd is aangesteld. 
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6.13 Kosten totaal 

 
 

         

      
Actueel 2016 

 
Budget 2016 Actueel 2015 

6.13.1 Personeel 
 

 €         817.416  
   

€ 
 

€ 
 

€ 

           Salarissen 
 

 €         532.003  
        

           Salarissen 
     

480.129 
 

498.000 
 

336.962 

Vakantiegeld 
     

51.874 
 

40.000 
 

30.451 

Totaal 
     

532.003 
 

538.000 
 

367.413 

            
 
 
Vergoeding directeuren 
 

         Naam Evelijne Bruning 
     

2016 
  Functie Directeur The Hunger Project Nederland 

     
€ 

  Dienstverband Fulltime 
  

Bruto salaris 
   

78.672 
  Uren per week 40 

  
Vakantiegeld 

   
6.294 

  Part time % 100% 
        

84.966 

Periode 1-1-2016 
  

SV lasten (werkgeversdeel) 
 

9.656 
  

 
t/m 31-12-2016 

 
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 

 
9.166 

  

          
18.821 

    
Totaal 

     
103.787 

 
 
 
Naam 

 
 
 
Jouwert van Geene 

        Functie Directeur The Hunger Project Nederland 
        Dienstverband Fulltime 

  
Bruto salaris 

   
67.812 

  Uren per week 40 
  

Vakantiegeld 
   

5.425 
  Part time % 100% 

        
73.237 

Periode 1-1-2016 
  

SV lasten (werkgeversdeel) 
 

9.656 
  

 
t/m 31-12-2016 

 
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 

 
7.804 

  

          
17.460 

    
Totaal 

     
90.697 
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Sociale lasten 
 

 € 140.747  
  

Actueel 2016 
 

Budget 2016 
 

Actueel 2015 

     
€ 

 
€ 

 
€ 

Pensioencompensatie 
   

55.376 
 

59.000 
 

38.808 

Sociale lasten 
    

85.370 
 

100.000 
 

61.957 

     
140.747 

 
159.000 

 
100.765 

          Andere personeelskosten  € 144.667  
       

          Reiskosten Nederland 
   

25.810 
 

28.200 
 

21.985 

Reiskosten buitenland 
   

53.417 
 

55.000 
 

64.496 

Personeelsverzekeringen 
   

12.474 
 

12.000 
 

11.751 

Zwangerschaps- en ziektegeld 
   

(32.592) 
 

 (2.500) 
 

(11.797) 

Overige personeelskosten 
   

10.004 
 

27.300 
 

19.879 

Uitbesteed werk 
    

75.554 
 

40.000 
 

81.889 

     
144.667  

 
160.000 

 
188.204 

          Totaal personele kosten 
   

817.416 
 

857.000 
 

656.382 

 
  
 
 
                            2016    2015 

Management     2,0  1,8 FTE   
Administratie     2,1  1,6 FTE   
Fondsenwervers / Impact Brokers   4,1  2,8 FTE   
Communicatie     1,5  0,9 FTE  

  
Totaal      9,6  7,1 FTE   

 
 
 
6.13.2 Huisvestingskosten  €  63.417  

 
      Actueel 2016 

 
Budget 2016 

 
Actueel 2015 

      
€ 

 
€ € 

Huur en energieverbruik 
    

47.545 
 

43.500 
 

22.073 

Schoonmaak 
     

3.143 
 

3.750 
 

3.398 

Andere huisvestingskosten 
    

12.728 
 

5.250 
 

5.179 

      
63.417 

 
52.500 

 
30.651 

           
De groei van de Stichting maakte een verhuizing noodzakelijk van een kleine zolder met weinig faciliteiten naar een modern 
kantoorgebouw aan de Arthur van Schendelstraat. Om de kosten te drukken is gekozen voor een casco ruimte, die met veel 
creativiteit, tweedehands meubelen, Ikea en een investeringsbijdrage van verhuurder Bouwinvest is omgetoverd tot een 
bijzonder aantrekkelijk kantoor. Niettemin zijn de huisvestingskosten hoger uitgevallen dan begroot, doordat er wat 
inrichtingstegenslagen waren en er langer sprake was van dubbele huur. 
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ICT management 

 
 €             7.504  

        Automatiseringskosten 
    

7.504 
 

12.000 
 

7.388 

            
Kantooruitgaven 

 
 €             5.451  

        

           Kantoormiddelen 
    

466 
 

500 
 

308 

Kantine 
     

3.414 
 

1.400 
 

1.692 

Print en drukwerk 
    

1.468 
 

2.500 
 

1.990 

Overig 
     

103 
 

200 
 

1.395 

      
5.451 

 
4.600 

 
5.385 

 
 
Communicatiekosten € 

          
165.655 

    

  
 

        Website 
     

  230  
 

1.500  
 

    742  

Drukwerk 
     

 7.626  
 

5.500  
 

5.976 

Beeld en verhaal 
     

7.327  
 

15.120  
 

11.218 

PR 
     

149.099  
 

136.110  
 

  89.680   

Representatie extern 
    

1.280  
 

750  
 

  802 

Events 
     

 94  
 

13.000  
 

5.880 

Totaal 
     

165.655  
 

171.980  
 

114.300 

           Totaal kantoor en algemene kosten 
   

232.631  
 

237.030  
 

162.271 

 

  

 €            232.631 Actueel 2016 Budget 2016 Actueel 2015 

     

Algemene kosten €  54.021    

Bank- en transferkosten  1.900 1.400 1.148 

Belastingen 489    700 402 

Advieskosten 29.908 24.000 12.000 

CBF  5.720 5.000 6.685 

Conferenties  2.253 2.500 2.034 

Lidmaatschappen/vakliteratuur 7.131 7.400 7.439 

Representatie intern  383 200 383 

Internet 3.895 2.000 -1.413 

Telefoon/porto 4.509 3.850 3.550 

Bestuurskosten       33    0 0 

Overig  (2.202) 1.400 144 

             54.021  48.450  35.198 

6.13.3 Kantoor en algemene kosten 

 

De uitgaven communicatie zijn gestegen door de communicatie voor het Moringa-project gefinancierd vanuit het Extra Project 
van de Nationale Postcode Loterij. Een van de doelen is de vergroting van de bewustwording ten aanzien van het belang van 
gezonde voeding in de eerste duizend dagen van een mensenleven door middel van inkoop publiciteit en het voeren van een 
nationale campagne. De Nationale Postcode Loterij stelt gelden beschikbaar voor deze activiteiten. 
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6.13.4 Afschrijvingen  €            8.563  

        

           Inventaris 
     

4.169  
 

- 
 

   389  

Kantoormeubilair 
    

271  
 

- 
 

  335  

Hardware & software 
    

4.123  
 

- 
 

3.227 

      
 8.563  

 
6.000  

 
3.951 

7.  Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
           
           
Huurverplichting           
Op 1 maart 2016 is een nieuwe huurovereenkomst voor 5 jaar aangegaan met Bouwinvest voor de Arthur van Schendelstraat 
500. Dit brengt voor 2017 tot en met 2020 een huurverplichting met zich mee van € 159.637 plus een jaarlijkse indexering. 
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8. Specificatie en toerekening aan de doelstelling 
 

Doelstelling Doelen 

 

Wervings- Beheer & Totaal Begroting Totaal 

  
    

Administratie 2016 2016 2015 

  Landen Bewust   
      Programma's wording   
    

Kosten   
 

     
 

    

    
 

  
 

  
 

    

Directe kosten   
 

  
 

  
 

    

Subsidies en bijdragen 3.491.094  
 

  
 

  3.491.094  4.000.000  2.863.311  

Afdrachten aan verbonden org. 260.758     260.758 330.000  

Uitbesteed werk 29.890  30.498  15.167  
 

  75.554  40.000  81.889  

Publiciteit & communicatie              150.671                         150.671 150.000  114.300  

    
 

  
 

  
 

  
 Indirecte kosten   

 
  

 
  

 
  

 Personeel 306.543  112.750  109.151   213.418  741.862 817.000  574.493  

Huisvestingskosten 24.732  9.512  9.512   19.659  63.417  52.500  30.651  

Publiciteit & communicatie 6.875  2.644  5.465 14.985 21.980  

Kantoor en algemene kosten 24.416  10.446  10.526  21.588  66.975  65.050  47.971  

Afschrijvingen en rente 3.339  1.284  1.284  2.654  8.563  6000  3.951  

Totale kosten 4.147.648  
   

315.161  148.285  
 

262.784  4.873.878 
  

5.498.380  3.716.566  

 
 
In de kosten-verdeelstaat worden de directe en indirecte kosten toegewezen aan de doelen, aan de 
wervingskosten, of aan de post 'beheer en administratie'.  Bij de directe kosten is de relatie tussen de 
geleverde prestatie en de behaalde doelen direct aanwijsbaar. De directe kosten worden voor 100% 
toegerekend aan de bijbehorende hoofdgroep. Bij indirecte kosten is er geen directe relatie tussen de 
geleverde prestatie en de behaalde doelen. Deze indirecte kosten worden over de verschillende hoofdgroepen 
op basis van een verdeelsleutel toegerekend. De verdeelsleutel voor alle personeelskosten is gebaseerd op de 
urenstaten van de medewerkers. 
 
Dit jaar zijn de kosten voor publiciteit en communicatie verdeeld in een direct en een indirect deel. Een deel is 
namelijk direct toe te rekenen aan bewustwording en voorlichting. De Stichting heeft van de Nationale 
Postcode Loterij voor het voeren van een bewustwordings campagne extra gelden ontvangen. Ook vanuit de 
Her Choice subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is bijgedragen aan de kosten van voorlichting. 
De gemengde kosten zijn toegerekend op basis van de hierboven genoemde verdeelsleutel. 

 

Totaal aantal FTE in 2016: 9,6  

 
Fondsenwerving Doelen 

   

Beheer en 
administratie 

 

   
Programma’s Her Choice Mensenr. Bewustw. 

   Directie 4%  14% 1% 0% 5% 8% 
  Fondsenwervers 10%  10% 5% 1% 1% 10% 
  Communicatie 1%  0% 0% 0% 9% 2% 
  Officemanager 1%  0% 0% 0% 0% 5% 
  Financiën 0%  3% 5% 0% 0% 6% 
  

   kosten 
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                               9. Meerjarenbegroting 2015-2019 
 

      
2015 

 
2016 

 
Begroting 

 
Begroting 

 
Begroting 

          
2017 

 
2018 

 
2019 

      
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

BATEN 
              

 
Baten van particulieren 

 
213.740  

 
230.280  

 
350.000  

 
500.000  

 
600.000  

 
Baten van bedrijven 

 
530.691  

 
340.262  

 
400.000  

 
500.000  

 
600.000  

 
Baten van loterijorganisaties 

 
931.648  

 
946.546  

 
900.000  

 
1.200.000  

 
     1.200.000  

 Baten van subsidies van overheden  470.803  1.307.247  1.250.000  1.500.000  1.500.000 

 Baten van verbonden organisaties  -  -  -  -  - 

 
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven  1.876.009  1.753.548  2.100.000  2.300.000  3.100.000 

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN  4.022.891  4.577.884  5.000.000  6.000.000  7.000.000 

 

Baten als tegenprestatie voor levering van 
diensten 

 
-  

 
-  

 
-    

 
                      -    

 
                      -    

 
Overige baten 

   
- 

 
-    

 
-    

 
                      -    

 
                      -    

SOM DER BATEN 
    

       4.022.891  
 

            4.577.884  
 

       5.000.000  
 

       6.000.000  
 

       7.000.000  

               

               LASTEN 
              

 
Doelen 

             

  
Programma's 

 

            
3.200.688  

 
            4.147.648  

 
       4.200.000  

 
       5.000.000  

 
       6.100.000  

  
Bewustwording 

 
         149.968  

 
             315.161  

 
         130.000  

 
         175.000  

 
         175.000  

    
             

 
       3.350.656 

 
            4.462.809  

 
       4.330.000  

 
       5.175.000  

 
       6.275.000  

                         



90 
Bestuursverslag 2016 - Stichting The Hunger Project 

 

 

 
 
Werving baten 

            

  
Wervingskosten            185.697  

 
148.285  

 
           200.000  

 
           250.000  

 
           300.000  

            

 
Beheer en administratie 

 
           180.213 

 
                262.784  

 
           325.000  

 
           350.000  

 
           375.000  

               SOM DER LASTEN 
    

       3.716.566 
 

         4.873.878 
 

       4.855.000  
 

       5.775.000  
 

       6.950.000  

               SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN           

 Saldo financiële baten en lasten  8.813  6.714  5.000  5.000  5.000 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 
 

         315.138 
 

                
(289.280)  

 

             
150.000  

 

             
230.000  

 
             55.000  

               
           

      
2013 

 
2014 

 
Begroting  
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91 
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Partners in 2016 

Veel dank voor de liefdevolle inzet en bijdrage van al onze investeerders, sponsors en partners die 
samen met ons werken aan het einde van honger. Uit privacy-overwegingen noemen we hier geen 
namen van particulieren, hoewel zij voor ons natuurlijk net zulke belangrijke partners zijn.  

 

Academisch Medisch Centrum (AMC)  

Aflatoun 

Afrika Studie Centrum 

AgriProFocus 

Aground and Abandon 

Andersson Elffers Felix 

Apotheek Tanthof 

Augere 

Axel-Invest 

B & M Beheer 

Bier & Co 

Boomerang 

Bureau Feith 

Care 

Community for Development-History 

Connexys 

Cool Bear 

Corporate Facility Partners 

Datiq 

Davitamon Sport 

De Bioderij 

De Boer 

De Brauw Blackstone Westbroek 

De Droomfabriek 

Den Eelder 
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Desso 

Direction Europe 

DJ Ruben Hood 

Emma Health & Beauty Care 

Emmaus Haarzuilens 

EW Timmerwerken 

Fair Trade Original 

Farm Brothers 

FD Mediagroep 

Fifty/Fifty Tekst 

Financieel Bedrijfsmanagement  FBM 

First Things First  

Food & Business Knowledge Platform  

Food Cabinet 

Food Ingredients Global  

Food Policy Netwerk  

Frans van Seumeren Holding  

Friends Cycle For The Hunger Project 

Friends Run For The Hunger Project 

FutureFlow 

Girls not Brides 

Grand Hotel Karel V 

HAK 

Heifer 

Het Beukenwoud  

Hilbrink projectstoffering 

HITMA Groep (Indutrade Benelux) 

House of Sports  

ICCO 

International Child Development Initiatives (ICDI) 
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Inbak  

Investore Holding 

Itsourbusiness 

Jaguar The Fresh Company 

JAH Consultants 

JAN 

Janssensfonds 

Johannes Odé Fotografie 

Kaga Ontwerp & Communicatie 

Kerstkaartencompany 

Kitty Corrects 

Koninklijke De Kuyper 

Kracht van Beleving 

Lodiers & Partners 

Lubbers Holding Zwolle 

Lysan Zanglespraktijk 

Marieke Hannen | Media Design 

Mariken Stolk 

MerweOord 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Moringa Garden 

Moringa’s Finest 

Moyee 

My Foodstyle 

Nalatenschap Klootwijk van de Worp 

Nationale Postcode Loterij 

NautaDutilh 

NOBS 

NPM Capital 

Old Amsterdam 
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Olympisch Stadion Amsterdam  

Oxfam Novib 

Partos 

PoDa Beheermaatschappij 

Pro Juventute 

ProDelta Holding 

Protestantse Gemeente Heerenveen 

PUM 

PwC 

QiZiNi 

Red een Kind 

Ribbink van den Hoek Familie Stichting 

Rinagro Smart Farming 

Rob Spape BV 

Roberts Venture  

Roland de Zeeuw Fotografie 

Rootven Management 

Rotary Club Purmerend 

Ruud Kroese Photography 

S.V. Kampong Hockey 

Save the Children 

SDH Executive Search 

Shalom Foundation 

SIB Groningen 

Simavi 

Sint Antonius Stichting 

Soroptimist International Club Friesland-Zuidwesthoek 

Soroptimist International Club Goeree Overflakkee 

Soroptimist International Club Waterland 

Stichting Dioraphte 
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Stichting Kinderpostzegels Nederland 

Stichting Latoer 

Stichting Millenniumnetwerk Fryslân 

Stichting Run for The Hunger Project 

Stichting Talpa 

Stichting Tear 

Stichting VOx Impuls 

Stichting Wereldcoach 

Stoks Magazijnen 

TBWA\NEBOKO 

Tekst 2000 

Tertium 

The Broker 

The Heart Party 

The Hunger Project België 

Tony Chocolonely 

Tractor Girl 

Trustus Capital Management   

Tuff Ledarskapsträning 

Universiteit van Amsterdam/AISSR 

Van Dobben 

Van Nie Beheer 

Van Oord Dredging and Marine Contractors  

Vanderlande Industries 

Vlaams Broodhuys 

Voedingscentrum 

Volkers 

Voluyt 

Wageningen University & Research centre 

Westland Kaas Groep 
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Westlock 

Wijnands Management 

Wilde Ganzen 

Women Ending Poverty 

World of Ideas 

Wunderwald 

Zandbergen World’s Finest Meat 

 

 

 

 








