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TRAINING LOKALE 
VRIJWILLIGERS (ANIMATORS)
Animators nemen het voortouw. 
Zij krijgen én geven trainingen 
en inspireren hun dorpsgenoten 
tot actie.

SLIM SAMENWERKEN MET DE 
LOKALE OVERHEID
De gemeenschappen maken 
afspraken met de lokale overheid 
en traditionele leiders, zodat 
ze toegang krijgen tot diensten, 
voorzieningen en inspraak.

VISIE, COMMITMENT  
EN ACTIE
Workshops dagen dorpsbewoners 
uit om te durven dromen van een 
betere toekomst. Ze ontwikkelen 
een gezamenlijke visie voor het 
dorp en maken actieplannen om 
deze te verwezenlijken.

De dorpsbewoners 
bouwen zelf het 
epicentrumgebouw 
voor de verschillende 
diensten. Het gebouw 
vormt het hart van 
waaruit aan verandering 
wordt gewerkt.

BRUISEND
DIENSTENCENTRUM

Comités van gekozen 
vrijwilligers, met 
daarin evenveel 
mannen als vrouwen, 
organiseren en 
leiden de activiteiten.

EPICENTRUM 
COMITÉ

De dorpsbewoners 
organiseren en leiden 
zelf verschillende 
programma’s waarmee ze 
hun situatie verbeteren.

ZELFGELEIDE
PROGRAMMA’S

LANDRECHTEN

Via inkomsten-
gegenereerde 
activiteiten betaalt 
het epicentrum de 
eigen onkosten.

EIGEN 
INKOMSTEN

De gemeenschap werkt 
nauw samen met de 
lokale overheid en 
andere ontwikkelings-
organisaties.

SLIMME
PARTNERSCHAPPEN

De gemeenschap gaat voortaan zelf verder. Het epicentrum betaalt zijn eigen onkosten. De 
programma’s gaan op eigen kracht verder, gedreven door vrijwilligers. The Hunger Project vertrekt 
en investeert niet langer in het gebied.

GEMEENSCHAP VERKLAART ZICHZELF ZELFREDZAAM

Het epicentrum wordt 
officieel erkend als 
zelfstandige stichting, 
coöperatie of lokale 
organisatie.

OFFICIËLE
ERKENNING

Speciale programma’s 
over gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, 
en het bevorderen van 
vrouwelijk leiderschap.

EMPOWERMENT
VROUWEN

Gebruik van duurzame 
energiebronnen, duurzame 
landbouwmethoden en grotere 
weerbaarheid tegen de gevolgen 
van klimaatverandering.

DUURZAME
LEEFOMGEVING

Via de door vrouwen gerun-
de microfinancieringsbank 
worden mensen getraind 
en kunnen zij veilig geld 
sparen en lenen.

MICRO
FINANCIERING

Voor veilige 
voedselopslag, 
om op terug te 
vallen in tijden 
van schaarste.

VOEDSELBANK

Kleuterschool voor 
jongens en meisjes, 
alfabetiseringslessen 
voor volwassenen.

ONDERWIJS

Bemenst door 
overheids-
personeel.

GEZONDHEIDS-
POST

Waar boeren 
nieuwe landbouw-
technieken leren 
om hun opbrengst 
te vergroten.

GEZAMENLIJKE 
AKKERS

De weg naar zelfredzaamheid.

Het epicentrum wordt 
zelf eigenaar van het 
epicentrumgebouw en 
de bijbehorende grond.

SCHOON WATER  
& SANITATIE
Opgeleide lokale vrijwilligers delen kennis 
en maken sanitaire voorzieningen en 
water bereikbaar voor dorpsgenoten, 
bijvoorbeeld de aanleg van waterpompen. 
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