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Het jaar 2015 was een bewogen jaar, overschaduwd door onder andere de vluchtelingencrisis. En toch stond de wereld 
er eigenlijk nog nooit zo goed voor. Zo zagen we bijvoorbeeld dat veel Millenniumdoelen zijn bereikt. En 2015 was 
waarlijk een goed jaar voor het einde van de honger. Nog maar kort geleden werden wij van The Hunger Project nog 
uitgelachen voor het stellen van zo’n ondenkbaar doel. 

 worden steeds beter in het meten van 
wat er goed gaat en van wat er nog 
beter kan. The Hunger Project stond 
dan ook niet voor niks ook dit jaar weer 
op de eerste plaats van álle Goede 
Doelen van Nederland met de meeste 
kans op impact. 

We bleven in 2015 groeien: in inkom-
sten, in omvang en vooral in resultaten. 
We namen afscheid van dierbaren, 
maar vierden ook feest. We vierden met 
lokale gemeenschappen in Ghana hun 
primeur dat drie epicentra zelfredzaam 
zijn geworden. En we vierden onze 
verjaardag: we werden vijfendertig jaar 
oud. Daarover en over veel meer leest u 
in dit magazine.

Maar eind 2015 ondertekenden de 
wereldleiders een complete nieuwe set 
doelen voor de wereld. Opgesteld in 
het meest participatieve traject dat de 
Verenigde Naties ooit hebben georga-
niseerd. Waaraan ook velen van onze 
collega’s in de 22 Hunger Project-lan-
den hebben bijgedragen. Volgens de 
nieuwe doelen is niet alleen het einde 
van de honger en armoede haalbaar, 
maar wordt ook het belang van een 
geïntegreerde aanpak benoemd. Omdat 
alle grote vraagstukken van onze tijd zo 
nauw met elkaar verbonden zijn. En dat 
is muziek in onze oren. 

We zagen op veel fronten vooruitgang 
in de landen waar we werken. En we 

De wereld weet nu dat het einde van de 
honger in 2030 – dus voor onze vijftigste 
verjaardag – haalbaar is. We zijn er bijna. 
En we vinden het maar wat geweldig dat 
u samen met ons optrekt, op weg naar 
het einde. Want het einde van honger 
krijgen we alleen niet voor elkaar. 

Eerder dan 2030 mag trouwens ook. 
Graag zelfs.  
 
Evelijne Bruning en Jouwert van Geene 
Team The Hunger Project 
 
 
 
 
 

Dit is de publieksversie  

van het jaarverslag 2015 van  

The Hunger Project. Kijk voor 

achtergrondartikelen, video’s en het volledige 

jaarverslag op thehungerproject.nl, of stuur 

een mail naar info@thehungerproject.nl.

Mee investeren in het 

einde van honger?

Dat kan! Kijk op

thehungerproject.nl

voor mogelijkheden.

38 
ACTIES EN HELDEN

11
IMPACT

32 
ONTWIKKELINGEN  

IN BENIN

* Alle inkomsten, kosten en  
onkosten vindt u in onze jaarrekening, 
hier in verkorte versie. En op  
www.thehungerproject.nl ook in  
volle glorie.



THE HUNGER PROJECT IN VOGELVLUCHT

PROGRAMMA 
LANDEN

TWAALF

PARTNER
LANDEN

TIEN

GROOTSTE KANS OP IMPACT

Mobiliseren van mensen  

om zelf in actie te komen.

Empowerment  

van vrouwen.

Samenwerking met  

lokale overheden.

FILOSOFIE

Benin, Burkina Faso, Ethiopië, 
Ghana, Malawi, Mozambique,  

Senegal, Oeganda, Peru, 
Bangladesh, India, Mexico 

Nederland, Australië, België,  
Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, 

Nieuw-Zeeland, Zweden,  
Zwitserland, Verenigde Staten  

(hoofdkantoor in New York)

VISIE

Een einde maken aan chronische 
honger en armoede door 
vooruitstrevende, duurzame, 
grassroot strategieën waarin 
vrouwen centraal staan. 

Een wereld waarin elke vrouw, 
elke man en elk kind een gezond, 
zelfredzaam en waardig leven leidt.

MISSIE

Onze generatie kan een einde maken aan chronische honger. 
The Hunger Project ziet geen miljoenen monden om te voeden, 

maar miljoenen ondernemende en veerkrachtige mensen. 

ONTWIKKELING VANUIT  
DE GEMEENSCHAP ZELF

Landbouw &  
voedselzekerheid

Water & sanitatie

Duurzaamheid

Microfinanciering

Gezonde  
voeding

Vrouwen  
empowerment

Gemeenschaps-
mobilisatie

Onderwijs

Gezondheid

 Moeder- en 
kindzorg

54

TOTAAL AANTAL 
WERKNEMERS 
WERELDWIJD

390

MILJOEN MENSEN IN

AFRIKA,
LATIJNS-
AMERIKA

AZIË
EN21 DUIZEND

DORPEN

25
IN BIJNABEREIK BIJNA

WERKNEMERS 
(7 FTE) 
IN NEDERLAND

12 INKOMSTEN WERELDWIJD

BESTEDINGEN INKOMSTEN NL

HERKOMST INKOMSTEN 
NEDERLAND

Bewustwording 4%
Fondsenwerving 5%
Interne organisatie 5%
Programma’s 2015 86%

Particulieren 5%
Bedrijven 13%
Overheid 12%  
Fondsenwervende 
stichtingen 30%
Vermogensfondsen 40%

18,7 miljoen euro inkomsten 
wereldwijd*, 4 miljoen euro 
inkomsten in Nederland 

*Dit voorlopige bedrag moet  
nog worden bevestigd door  
de Amerikaanse accountant
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 Samen jarig

The Hunger Project Nederland bestaat 35 jaar. En een betere  reden 
voor een feestje kan ik bijna niet bedenken. Want wat hebben we in  
die tijd met elkaar eigenlijk onwaarschijnlijk veel bereikt…

1980 – 1989 
1 december 1980 gaat The Hunger Project  
Nederland van start. Geïnspireerd door de  
Amerikaanse beweging voeren tientallen 
vrijwilligers gesprekken op straat over het 
einde van honger en halen zij duizenden 
handtekeningen op. 

Tot slot: 2015 -2030 
Bij het vaststellen van de Global Goals wordt 
het einde van honger door de hele wereld als 
haalbaar doel omarmd. Door mensen met 
honger niet als sneue slachtoffers te zien, 
maar ze zelf de regie te geven over hun eigen 
ontwikkeling. 

2011 – 2014 
Door de grote inzet van vrijwilligers, sponsors  
en succesvolle fondsenwerving kunnen we 
een recordbedrag overmaken aan de 
programmalanden. Ook worden we beneficiant 
van de Nationale Postcode Loterij en slepen 
we voor het eerst een paar knoeperds van 
overheids subsidies binnen.

1987 – 2006 
De eerste programmalanden worden opge-
richt. Als eerste in Mexico en India, gevolgd 
door Bangladesh, Senegal, Ghana, Benin, 
Burkina Faso, Malawi, Oeganda, Ethiopië 
en Mozambique.

1990 – 2000  
The Hunger Project pioniert met nieuwe 
grassroot-benaderingen waarin mensen 
centraal staan. Zoals het African Woman 
Food Farmer Initiative, gericht op vrouwelijke 
boeren. 

2003 – 2004  
In Nederland wordt het salaris voor een 
manager gesponsord en gaan groepen  
vrijwilligers op weg naar een meer  
professionele organisatie. 

2008 
Een groep Nederlandse ondernemers reist af  
naar Benin. Er wordt een businessplan 
ontwikkeld om een einde te maken aan de 
honger in Benin: investeerdersgroep Katakle 
is geboren. 

1985 – 1987 
The Hunger Project onderzoekt welke volgende 
stap nodig is om écht een verschil te maken. 
Door bij te dragen aan het beëindigen van de 
hongersnood in Cambodja en Somalië. En door 
de Africa Prize for Leadership for the Sustainable 
End of Hunger in het leven te roepen. 

Ooit waren we voorlopers omdat we een 
ongekend ambitieus plan hadden: het 
einde van de honger. We gingen de 
straat op om onze medeburgers er één 
voor één van te overtuigen dat dat 
mogelijk was. Gekke Henkie, dachten 
de meesten. Dat weerhield ons er 
natuurlijk nooit van om stug door te 
werken.

Als we iets hebben geleerd, in de 
afgelopen 35 jaar, is het dat een 

35 jaar The Hunger Project

1988 – 2000 
Door heel Nederland (maar vooral Limburg) 
worden acties georganiseerd door groepen 
vrijwilligers, zoals voorlichting op scholen en 
inspiratiebijeenkomsten. 

handjevol voorlopers met een onverzet-
telijke overtuiging álles kan bereiken – 
door steeds opnieuw strategisch slim 
hun eigen omgeving te mobiliseren.  
En vervolgens samen op te trekken. 
Samen met al die geweldige onderne-
mers en ondernemende investeerders 
die zich aan ons durfden te verbinden. 

Sinds 2015 denkt de wereldwijde  
gemeenschap ook dat honger binnen 
één generatie de wereld uit kan zijn.  

“Op naar het einde 

van de honger, 

in 2030.” 

Dus op naar het einde van de honger,  
in 2030. En dan heffen wij onszelf met 
liefde op. Hoera!

Evelijne Bruning 
Directeur The Hunger Project Nederland

Ben je binnenkort ook jarig en 
wil je echt een verschil maken?  
Investeer dan je verjaardag! Kijk 
op www.thehungerproject.nl

2004 – 2005 
The Hunger Project voert een campagne om 
de wereld te overtuigen dat de Millennium- 
doelen alleen gehaald kunnen worden met 
bottom-up, gender-focused strategieën. 
In het Millenniu mdoelenrapport wordt de 
epicentrumstrategie genoemd en geroemd.
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Gouden envelop van de Postcode Loterij

In januari, een week voor het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode 

Loterij, werden we op kantoor overvallen door Winston Gerschtanowitz en 

cameraploeg. Hij bracht ons een gouden envelop met daarin een cheque 

van dik 1,3 miljoen euro. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij 

kunnen wij ons Moringaprogramma uitbreiden naar Ethiopië, Malawi en 

Oeganda. 

Woman of Pure StrengthRita Sarin, directeur van The Hunger Project India, werd in februari 

door Vodafone uitgeroepen tot ‘Woman of Pure Strength’. De Vodafone 

Foundation brengt ieder jaar een eerbetoon aan 50 bijzondere, 

inspirerende Indiase vrouwen.

International Youth Day

In veel programma’s van The Hunger Project spelen jongeren een 

belangrijke rol. In Bangladesh zetten jaarlijks duizenden ‘Youth Ending 

Hunger Leaders’ zich in tegen kindhuwelijken en voor het milieu, beter 

onderwijs en meer. Op 12 augustus, International Youth Day, gingen 

honderden jongeren de straten van Dhaka op. Ze voerden samen 

campagne om jongeren meer bij de politiek in Bangladesh te betrekken. 

Global Goals vastgesteld 
In september werden de Global Goals, de opvolgers van de 
Millenniumdoelen, door de Verenigde Naties vastgesteld. Waaronder 
het doel van zero honger in 2030. Geen halvering, zoals bij de 
Millenniumdoelen, maar een einde aan honger!

Feest

In december was het 35 jaar geleden dat The Hunger Project Nederland werd 

opgericht – hiep hoera feest! Dit vierden we met feesthoedjes, ballonnen en 

een heus zelfgebakken taartenbuffet in ons nieuwe, nu nog kale kantoorpand. 

Samen met een heel diverse groep mensen die in de afgelopen 35 jaar 

allemaal hebben meegewerkt aan het einde van de honger.

Landendirecteuren in Nederland In september kwamen alle wereldwijde landendirecteuren van The Hunger  

Project op bezoek, om samen onze strategie voor de komende jaren te 

 bepalen. En ze kwamen precies in de piekweek met het 2015Festival,  

waar ze dus als bonus allemaal bij waren. De week was gevuld met goede 

 gesprekken en  bijzondere ontmoetingen – en nat geregende voeten.

Watersystemen in Mexico 

Dit jaar installeerde The Hunger Project Mexico 63 regenwatersystemen.  

Waardoor 945 families toegang hebben tot drinkwater. Het wateropvang systeem 

is gemaakt van bio-plastic en daardoor bacterie werend en zeer flexibel – 

 belangrijk in een regio waar veel aardbevingen voorkomen. De familie die het 

watersysteem op haar land heeft staan is verantwoordelijk voor het onderhoud 

en goede gebruik ervan. Andere families kunnen bij hen water kopen. Internationale VrouwendagOp Internationale Vrouwendag op 8 maart werden vrouwen wereldwijd 

gevierd en geëerd. In veel programmalanden van The Hunger Project 

werd aandacht geschonken aan deze dag. In epicentrum Jaldu in Ethiopië 

vierden meer dan 200 gasten en sprekers vanuit het hele land dat vrouwen 

de sleutel zijn voor verandering in hun gemeenschap. En in Benin was een 

grote nationale ceremonie met dans en muziek. De directeur van The Hunger 

Project Global en de president van Benin waren de gastsprekers.

Lancering beweging community-led development 

The Hunger Project Global lanceerde eind 2015 een wereldwijde alliantie voor 

‘community-led development’. Om organisaties bij elkaar te brengen 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. 

Onder andere Heifer, Oxfam, Save the Children en CARE International sloten 

zich al aan.

2015
Highlights
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Landrechten  
Bij de start van een epicentrum geven de overheid of lokale 
leiders het land in gebruik. Als de activiteiten op rolletjes 
lopen, wordt het land op naam van het officieel geregistreerde 
epicentrum gezet. Zo worden de mensen rond het epicentrum 
eigenaar van het land – cruciaal voor zelfredzaamheid. Maar 
het verkrijgen van formele landrechten blijkt vaak moeilijker 
dan verwacht, merken we in Benin, Malawi en Oeganda. En 
dat vertraagt de weg naar zelfredzaamheid. De oorzaken zijn 
verschillend: ontbreken van een kadaster met landregistratie, 
ingewikkelde wetgeving en procedures en soms domweg 
onwelwillende ambtenaren. 

Afscheid van lokale partner in India  
In India voeren lokale partners het leiderschaps programma 
voor ons uit – en dat gaat niet altijd goed. We moesten de 
samenwerking met een partnerorganisatie in Tamil Nadu 
beëindigen, toen medewerkers van The Hunger Project 
India ontdekten dat zij in rapporten data en foto’s hadden 
vervalst. Deze partner werkte met 250 gekozen vrouwelijke 
leiders. Hun budget is per direct overgeheveld naar andere 
partners, zodat het werk door kon gaan. Daarmee is onder 
andere een grote conferentie georganiseerd voor 
vrouwelijke raadsleden.  

Extreme droogte in Malawi en Ethiopië 
Ethiopië en Malawi kregen aan het einde van het jaar te 
maken met extreme droogte, met hongersnood als gevolg. 
De regens waren vertraagd, en soms viel er helemaal geen 
regen. Dit had flinke gevolgen voor de oogsten, die veel 
minder opleverden dan normaal. 

Leren omgaan met de gevolgen van klimaat verandering is 
belangrijk. In de epicentra stimuleert The Hunger Project 
duurzame landbouwmethodes en het gebruik van droogte-
bestendige zaden. De voedselbanken bij de epicentra zijn 
bedoeld om de periode te overbruggen tussen het opraken 
van de voorraden en de nieuwe oogst. Dit vergroot de 
weerbaarheid van de epicentra bij droogte en dreigende 
hongersnood. In Malawi werkte dit dermate goed, dat de 

epicentra begin 2015 36.000 kilo graan konden doneren 
aan de slacht offers van heftige overstromingen. Eind 2015 
kwamen de voedselbanken weer in actie: gezien de droogte 
startte de verkoop van mais eerder dan normaal. En hoewel 
de weerbaarheid van de gemeenschap in de epicentra  
sterk is, wordt het afwachten of ze de hele droogteperiode 
kunnen overbruggen. The Hunger Project Ethiopië  
werkt ondertussen aan een partnerschap met UNOCHA 
(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

Impact
Meten is weten

“De evaluatie helpt 

ons om te zien waar 

we vandaan komen, 

wat we nu bereikt hebben 

en wat mogelijk is.”

Lorni, voorzitter van het vrouwencomité 
in Champiti (Malawi).

Hoe weten wij of ons werk een verschil maakt? Of onze programma’s écht een  
einde maken aan honger en armoede? In al onze programmalanden besteden we 
veel aandacht aan monitoring en evaluatie. We volgen dorpen gedurende meerdere 
jaren en we leren wat wel en wat niet werkt. Zo brengen we de impact van ons  
werk steeds beter in kaart – en passen we waar nodig onze programma’s aan.

Naast de vele hoogtepunten van 2015 was er natuurlijk ook een aantal tegenvallers. 

 Soms zit 
het tegen … 

Vooruitblik 
In 2016 delen alle Hunger Project-landen hun briljante 
mislukkingen in een “Fail Fest”, zodat we nog beter 
kunnen leren van elkaars ervaringen. Vallen, opstaan, 
weer doorgaan en ervan leren.



Akotekrom

Nsuta-Aweregya

Atuobikrom

71%

HET AANTAL 
BEVALLINGEN  

ONDER PROFESSIO-
NELE BEGELEIDING 

GROEIDE MET

286%
MEER MENSEN ZIJN 
ZICH BEWUST VAN  
HUN HIV/ AIDS-STATUS

MINDER HUIS
HOUDENS LEVEN 

ONDER DE  
ARMOEDEGRENS

34%78%
MEER 

KINDEREN 
GAAN NAAR 

SCHOOL

EEN GROEI VAN

339%
VAN HET AANTAL 
HUISHOUDENS MET  
EEN VERBETERD TOILET

 90%  
BOEREN PASSEN  

VERBETERDE  
LANDBOUWMETHODEN  

TOE
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  Epicentrum -
 strategie     in

Afrika 

Meer dan 

145.000  
mensen volgden een Vision,  
Commitment and Action-workshop

Meer dan 

105.000  
deelnemers aan workshops over  
hiv/aids en gendergelijkheid

Ruim 

102.000  
mannen en vrouwen werden getraind in  
het Women Empowerment-programma

Ruim 

57.000  
deelnemers aan workshops over 
voedselzekerheid

Bijna 

4.600  
jonge kinderen op de kleuterschool

EPICENTER 

STRATEGY

 Bijna 

615.000 kilo voedsel  
 werd opgeslagen in de voedselbank

 Ruim

 26.000 vrouwen  
 kregen een zwangerschapscontrole

 Van ruim

187.000 kinderen  
 werd het gewicht in de gaten gehouden

Het Afrika Studiecentrum uit Leiden 
onderzocht ons werk in epicentrum 
Bétérou in Benin, met de voor ons 
nieuwe en innovatieve onderzoeks-
methode PADev (Participatory assess-
ment of development). Met als 
voornaamste doel om te leren: hoe  
doen onze programma’s het en wat  
kan er beter? De studie toont aan dat  
de basis van de epicentrumstrategie 
relevant is. Vooral op het gebied van 
voedselzekerheid, gezondheid en  
de positie van vrouwen zijn er goede 
resultaten. En de capaciteit van  
mensen om zelf hun gemeenschap  
te ontwikkelen – en het vertrouwen  

Eind 2015 werden in Ghana de eerste 
drie epicentra zelfredzaam. In een 
zelfredzaam epicentrum hoeft niet per se 
elke bestaande behoefte of vraag te zijn 
beantwoord, maar het gaat duidelijk 
beter met honger en armoede. Het 
belangrijkste is dat de gemeenschap 
zelf, op basis van eigen capaciteit, het 
epicentrum kan leiden. En dat ze met 
elkaar nieuwe uitdagingen kunnen 
oppakken, op weg naar het einde van 
honger en armoede voor iedereen. 
Essentieel voor zelfredzaamheid is 
officiële erkenning van het epicentrum en 
landrechten voor het epicentrum gebouw. 
En een epicentrum moet minstens 80o/o 

dat zij dit kunnen – zijn toegenomen. 
Maar het programma in Bétérou heeft 
niet overal uitgepakt zoals we hadden 
gehoopt. Zo is het effect van de 
activiteiten het grootst in dorpen vlak  
bij het epicentrumgebouw, maar neemt 
dit effect verder weg af. Ook werken  
we vooral met de actieve bevolking, 
maar bereikt onze strategie de aller-
armsten niet. Verder stelt de studie 
kritische vragen over de animators in 
epicentra, over de Vision, Commitment 
and Action-workshops en de kracht  
van de leiderschapscomités. Het 
onderzoek geeft ons munitie om het  
in de toekomst nog beter te doen.  

scoren op een lijst van indicatoren  
voor zelfredzaamheid, verdeeld over  
8 doelen – van armoede bestrijding tot 
empowerment van vrouwen, van het 
mobiliseren van gemeenschappen tot 
verbeterde voedselzekerheid. 

Epicentrum Nsuta-Aweregya, Atuobikrom 
en Akotekrom in Ghana hebben de 
benodigde doelenresultaten behaald. In 
2016 komen daar nog 11 epicentra bij! Een 
aantal heeft de score van 80o/o al behaald, 
maar werkt nog aan de landrechten  
of de officiële erkenning. Op pagina 20  
lees je meer over hoe deze weg naar 
zelfredzaamheid er in de praktijk uitziet. 

Een aantal verbeterpunten is al 
opgepakt. Zo experimenteren we in 
Benin met diensten verder van het 
epicentrumgebouw. En voor de 
allerarmsten kunnen we lobbyen bij de 
overheid voor sociale vangnetten. 
The Hunger Project is erg enthousiast 
over de PADev-methode, als aanvulling 
op de grootschalige enquêtes die we 
zelf in de dorpen uitvoeren. Omdat we 
de uitkomsten niet kunnen generaliseren 
naar heel Bétérou, laat staan naar heel 
Benin, overwegen we om meer van dit 
soort studies uit te voeren. Zodat we de 
resultaten op meerdere plekken kunnen 
vergelijken.

Food for thought in Benin Zelfredzame epicentra 

Populaire trainingen

Dit zijn de gemiddelde resultaten van 20 epicentra waar we in 2015 effectmetingen hebben uitgevoerd. 

Impact
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84.000  
bezoekers van bijeenkomsten 
tegen kindhuwelijken

1.755 
 drop-outs gingen weer naar school

Ruim 

44.000  
bezoekers van bijeenkomsten 
over het belang van onderwijs

368  
kindhuwelijken werden voorkomen

Ruim

5.000  
nieuw gekozen vrouwelijk leiders volgden de Women’s 
Leadership Workshops 

Ruim

17.000  
vrouwelijke raadsleden werkten samen  
in federaties 

De getrainde vrouwen scoren 

dubbel zo hoog 
op zelfvertrouwen en leiderschap

Getrainde vrouwen zorgen voor 

2,5 keer meer 
investeringen in armoedebestrijding  
door de lokale overheid 

De politieke daadkracht van getrainde vrouwen  

is ruim 2 maal groter

Azië

Politieke daadkracht in India
deze vrouwen intensief. Zodat zij 
krachtige lokale leiders worden die hun 
rol effectief kunnen vervullen – en zo 
veel kunnen bereiken.

Uit een externe evaluatie van ons 
leiderschapsprogramma in Madhya 
Pradesh, blijkt dat de getrainde 
vrouwen dubbel zo veel zelfvertrouwen 
hebben als ongetrainde vrouwen, meer 
acties voor hun dorp ondernemen en 
dat hun politieke daadkracht groter 
is. De vrouwelijke leiders worden 

49%meer mensen vindt dat  
vrouwen actief betrokken moeten worden  
bij de politiek

48% meer mensen gelooft  
dat zij zelf hun gemeenschap kunnen 
veranderen.

Het aantal mensen dat helemaal  
niks wist over zijn/haar rechten  
nam af met 51%  

Bangladesh

Bangladesh

BangladeshIndia

Vrouwen in India worden vaak als 
minderwaardig gezien en systematisch 
gediscrimineerd. Toch verandert er iets: 
steeds meer plattelandsvrouwen in 
India gaan de lokale politiek in. Een stille 
en hobbelige revolutie. Want hoewel 
gemeenteraden in India formeel veel te 
zeggen hebben, en over een behoorlijk 
budget beschikken, komt dat geld in de 
praktijk niet vanzelfsprekend op de juiste 
plek terecht. En worden vrouwen niet 
vanzelfsprekend serieus genomen.  
The Hunger Project traint en begeleidt 

Resultaten uit een evaluatie in samenwerking met UNDEF,  
gedaan in 10 MDG Unions in 2013 en 2014 en gepubliceerd in 2015.

Resultaten uit de externe evaluatie van ons 
leiderschapsprogramma in Madhya Pradesh.

daadwerkelijk change agents in hun 
gemeenschappen. De samenwerking 
tussen vrouwelijke leiders onderling 
blijkt de meeste invloed te hebben. 
In de patriarchale structuur van de 
Indiase overheid is het voor vrouwen 
belangrijk om zoveel mogelijk steun 
van anderen te krijgen. Wanneer 
vrouwen samenwerken in federaties, 
lukt het veel vaker om bijvoorbeeld 
betere scholing, watervoorzieningen en 
werkverschaffingsprojecten voor hun 
dorp te regelen. 

India India



Maak het zichtbaar
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Meten is        weten
Door monitoring en evaluatie brengen we de impact 
van ons werk steeds beter in kaart en weten zo hoe 
succesvol we zijn. Het laat ons, en alle betrokkenen 
zien welk verschil ons werk maakt.

Resultaten worden gedeeld en  
besproken met de gemeenschappen. 
Met hoog analfabetisme en ongecijferd-
heid kan dat een grote uitdaging zijn. 
Vaak is het niet genoeg om een getal  
te horen, maar het zien kan een groot 
verschil maken. Helemaal als dat 
interactief gebeurt. Met 10 mensen  
op een rij, waarvan er 8 staan en  
2 zitten, wordt het concept “80%” 
opeens een stuk concreter. 

In epicentrum Zuza in Mozambique heeft 90% van de huishoudens toegang tot schoon water

Vrouwen zijn cruciaal voor het 
einde van honger. Hoewel voor veel 
organisaties de empowerment van 
vrouwen centraal staat, ontbrak 
een goede methode om resultaten te meten. Daarom 
heeft The Hunger Project de Women Empowerment 
Index ontwikkeld. Daarmee brengen we de voortgang 
in kaart op het gebied van zelfbeschikking, inkomen, 
leiderschap, toegang tot middelen en kennis en 
ten slotte tijdsbesteding. Met niet alleen oog voor 
de vooruitgang van vrouwen, maar ook voor de 
mannen. Want de empowerment van vrouwen gaat 
niet over vrouwen alleen. Daarom kijken we ook 
hoe de resultaten zich verhouden tot de situatie 
van de mannen in hetzelfde dorp. Met de Women 
Empowerment Index kunnen we ons werk nog beter 
doen en vrouwen zo goed mogelijk ondersteunen. 

Women 

Empowerment 

Index

Een tweetal opmerkelijke resultaten na de test in  
8 landen in 5000 huishoudens:

•  Gemeenschappen met 
goede resultaten op het 
gebied van bijvoorbeeld 
gezondheid of onderwijs, 
hebben niet per se een 
hoge score op de Women 
 Empowerment Index.

•  De minste resultaten 
worden geboekt op het 
gebied van tijdsbesteding 
– vrouwen spenderen 
nog steeds de meeste tijd 
aan huishoudelijk werk en 
krijgen niet meer tijd voor 
bijvoorbeeld onderwijs.

Alle evaluaties zijn te vinden op www.thehungerproject.nl 

De bovengenoemde resultaten zijn voorlopige cijfers en worden 

medio 2016 officieel vastgesteld. 

“Everything that can 

be counted does not 

necessarily count, 

everything that counts

cannot necessarily be 

counted”

Albert Einstein

Een belangrijke voorwaarde is betrouw-
bare data. Zodat we kunnen analyseren 
waar de gemeenschappen ‘staan’ op 
het gebied van bijvoorbeeld voeding of 
toegang tot gezondheidszorg. Op alle 
plekken waar we werken onderzoeken 
we iedere 3 tot 5 jaar de effecten van 
ons werk. Met sets van indicatoren 
kunnen we vergelijken binnen en tussen 
verschillende landen. En we maken  
zowel gebruik van interne als externe 
evaluaties. 

The Hunger Project vindt het belangrijk 
dat alle direct betrokkenen zélf de 
voortgang kunnen meten. 

Lokale vrijwilligers verzamelen en 
analyseren zelf de gegevens. De 
resultaten koppelen we terug naar de 
belangrijkste betrokkenen: de 
gemeenschappen waar we werken.  
Hoe concreter hoe beter. Bijvoorbeeld 
door te vergelijken met landelijke 
gemiddelden – of beter nog, met de 
targets die de gemeenschap zelf heeft 
vastgesteld, of met resultaten van 
dorpen in de buurt. Zodat ze kunnen zien 
waar anderen staan en wat mogelijk is. 
We moedigen hen aan om met deze 
resultaten prioriteiten te bepalen, zodat 
zij het heft echt in eigen hand kunnen 
nemen. 
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Huiskamergesprek met Rita Sarin

In haar huiskamergesprek sprak Rita 
Sarin, directeur van The Hunger Project 
India, over de opzet van het leider-
schapsprogramma, de invloed van het 
kaste-systeem op het werk van The 
Hunger Project India, over scholing voor 
meisjes, de reacties vanuit de dorpen en 
de gezinnen van de getrainde vrouwen 
en over de ambities voor de toekomst. 

“Bij de eerste training in 2001 moesten 
we echt op zoek naar deelnemers. Nu, 
vijftien jaar later, hebben we een wacht     -
lijst voor duizenden vrouwen.  

Het is mond-op-mond reclame, van 
het ene dorp naar het andere. Door de 
manier waarop ze loopt en waarop ze 

praat, kun je een getrainde vrouw van 
veraf herkennen.”

     15 jaar  
Millenniumdoelen     
   vieren

Op 5 september werd het 
historische elfstedenstadje IJlst 
omgetoverd tot het feestelijk 
centrum van de strijd voor een 
betere wereld. Vijftien jaar na de 
start van de Millenniumdoelen 
van de Verenigde Naties zijn er 
veel successen te vieren. Zo is 
bijvoorbeeld extreme armoede 
gehalveerd en gaan bijna alle 
jongens en meisjes in 2015  
naar school. 

Tijdens deze laatste editie van het 
2015Festival keek heel Friesland terug 
op 15 jaar Millenniumdoelen en werd 

door middel van muziek, theater, sport 
en debat gevierd dat de wereld zich 
nog nooit eerder zo snel en groots heeft 
ontwikkeld als nu. Bijna 5000 bezoekers 
zagen hoe de jaarlijkse Millenniumloop 
met 60 teams een absoluut record-
bedrag opbracht voor The Hunger 
Project. En het programma barstte bijna 
uit z’n voegen, met een live uitzending 
van Spijkers met Koppen en optredens 
van onder anderen Dotan, Spinvis en 
Douwe Bob. 

Het 2015Festival haalde in de afgelopen 
jaren ruim 1,2 miljoen euro op voor het 
werk van The Hunger Project in Afrika. 

Wij investeerden die spectaculaire 
opbrengst in honderden dorpen in 
Ghana en Benin. Met dit geld trainen we 
daar duizenden lokale vrijwilligers. 

Het festival zou niet bestaan zonder haar 
geweldige vrijwilligers, die zich met hart 
en ziel hebben ingezet om het festival op 
te zetten en draaiende te houden.  
Tige tank Fryslân! 

“Het programma 

barstte bijna uit 

z’n voegen.”

Directeuren
Het festival was éxtra bijzonder, 
omdat ook alle directeuren van 
de 22 landen waar The Hunger 
Project werkt, op het festival 
aanwezig waren. Want die week 
waren zij allemaal in Nederland. 
Normaal gesproken vergaderen 
we één keer per jaar in New York, 
waar het hoofdkantoor van The 
Hunger Project staat. Om kosten 

te besparen kwamen ze dit jaar 
naar Nederland, waar we forse 
korting kregen op een fraaie 
vergaderlocatie van de Baak.  
Met als pluspunt dat ze allemaal 
bij het 2015Festival konden zijn - 
van directeur Rowlands uit Malawi 
tot directeur Lorena uit Mexico en 
Badiul uit Bangladesh.
Verspreid over de dag stelden 

verschillende gastvrije IJlstenaren 
hun huiskamers open. Hier vonden 
discussies plaats tussen Hunger 
Project-directeuren en Nederlandse 
experts. Onder het genot van een 
kop koffie en een speculaasje 
luisterden gasten naar gesprekken 
over vrouwencondooms, sociale 
jongerenbewegingen en meer.

“Het festival zou 

niet bestaan zonder haar 

geweldige vrijwilligers”

“Tige tank Fryslân!”

Een lintje voor Jos 
Jos Ikink zet zich al jaren in voor de 
Millenniumdoelen en is de drijvende 
kracht achter het festival en Millennium 
Netwerk Fryslân. Voor haar blijvende 
inzet voor een betere wereld kreeg ze 
van burgemeester Hayo Apotheker een 
Koninklijke onderscheiding: zij is nu 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
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  Op weg
       naar 
zelfredzaamheid

Samen naar een betere toekomst

Epicentrumstrategie
In acht Afrikaanse landen werkten in 2015 
119 clusters van Afrikaanse dorpen – zo’n 
1,7 miljoen mensen – via de epicentrum-
strategie zelf aan het einde van hun 
honger en armoede. Een epicentrum 
bestaat uit 10 tot 15 dorpen op loop-
afstand van elkaar. Fysiek gezien is een 
epicentrum een dienstencentrum in het 
midden van de regio. Met een kleuter-
school, een medische post, een door 
vrouwen gerunde micro financieringsbank, 
een trainingsruimte en een voedselbank.

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 coaching en begeleiding worden 
verzorgd door lokale trainers van The 
Hunger Project. Maar alle programma’s 
worden georganiseerd, geleid en 
uit ge voerd door de dorpelingen zelf, 
door lokale vrijwilligers. Omdat zij 
geloven dat het anders kan in hun dorp, 
en daar voor in actie willen komen.  
Want juist daarin schuilt de kracht van 
blijvende  ontwikkeling.

4 fases van de epicentrumstrategie

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  
epicentrum 
Dorpsbewoners bouwen 
zelf het epicentrumge-
bouw, start workshops.

3. Uitbouw diensten 
epicentrum
Lokale leiders trainen hun 
dorpsgenoten, program-
ma’s voor microfinan-
ciering, gezondheid en 
kleuterschool. 

4. Op weg naar 
onafhankelijkheid 
Eigen inkomsten, afbouw 
ondersteuning van The 
Hunger Project.

Om 10 uur ‘s ochtends gonst het 
epicentrum in Kachindamoto van de 
bedrijvigheid. In de wachtruimte van de 
kliniek zitten 62 mensen op bankjes 
achter elkaar. Buiten knielen twee 
gezondheidswerkers tussen een groep 
vrouwen met ondervoede peuters. Een 
van hen meet de armpjes met een wit 
lint. Uit de grote hal ernaast klinkt de 
luide stem van een docent, die staande 
voor een schoolbord lesgeeft aan 25 
vrijwilligers – ze volgen een driedaagse 
leiderschapscursus. Onder het afdak 
drentelen een paar peuters uit het 
kleuterklasje. Even verderop leggen 
mannen zakken mais onder een 
schommel met een weeghaak. Die gaan 
straks naar de voedselbank, een hoog 
vierkant gebouw naast het epicentrum. 

Succes
Het meest in het oog springende 
succes van het epicentrum is de 
gezondheidskliniek. Daar wordt niet 
alleen door de bewoners van 
Kachindamoto gebruik van gemaakt, 
maar ook door mensen van buiten het 
epicentrumgebied. Van bijna 10.000 
kinderen werd het gewicht in de gaten 
gehouden en meer dan 1300 kinderen 
werden ingeënt.  

De kliniek staat al op eigen benen.  
Het gebouw is overgedragen aan de 
Malawiaanse overheid, die de salarissen 
van het personeel betaalt. Er is een 
samenwerkingsovereenkomst met het 
World Food Programme, dat ervoor 
zorgt dat ondervoede kinderen worden 
gevolgd en bijvoeding krijgen.  

“Wij hebben daar als The Hunger 
Project geen omkijken meer naar”, zegt  
Magdalena Phande van The Hunger 
Project Malawi.  En niet alleen de kliniek, 
maar een groot deel van Kachindamoto 
heeft The Hunger Project inmiddels niet 
meer nodig. De overheid neemt op 
termijn ook de onderwijsprogramma’s 
over. De voedselbank is al zelfstandig: 
daar hoeft geen geld van The Hunger 
Project meer bij. 

Mentaliteit en  leiderschap
Een uitdaging is het epicentrum zelf, het 
hart van Kachindamoto waaruit allerlei 
vrijwilligersprojecten worden opgezet. 
Om dat te kunnen blijven doen, zijn 
straks eigen inkomsten nodig om de 
lopende kosten te dekken. Magdalena 
denkt over een maismolen of rijstmolen. 
Precieze ideeën werken ze de komende 
tijd samen uit. 

Maar geld is niet de grootste zorg. Het 
grootste knelpunt in Kachindamoto is 
een gebrek aan motivatie en 
betrokkenheid. Volgens de leiders van 
verschillende comités is de grootste 
uitdaging het hoge verloop: “Mensen 
worden lid van een comité, maar na 
enkele maanden houden ze er weer 
mee op.” 

Kachindamoto, Malawi

Zonder honger en zonder armoede, maar vooral 
in staat om nieuwe uitdagingen effectief samen 
aan te pakken: zelfredzaam. 

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Lees mee over de 
strubbelingen, successen, ambities, uitdagingen 
en frustraties die daarbij horen. 

“We moeten op zoek 

naar meer sleutel-

figuren om het vuur 

aan te steken.”

De eerste epicentra in Afrika staan op eigen benen. En dat is goed 
nieuws. Het ultieme doel is dat de boerengemeenschappen na  
een aantal jaar training en begeleiding door The Hunger Project zo  
goed met elkaar en met hun lokale overheid samenwerken, dat ze 
voortaan zelf verder kunnen. 

Magdalena Phande
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Christina Charles (41), bestuursvoorzitter en winkeleigenaar
“Ik ben bestuursvoorzitter van de micro - 
financieringsbank. Het is een vrijwillige 
baan. Ik doe het, omdat ik het belangrijk 
vind dat ons gebied zich ontwikkelt. 
Bovendien wil ik een rolmodel zijn voor 
anderen. Een jaar geleden werd de bank 
door de overheid erkend – een belang-
rijke stap op weg naar zelfstandigheid. Nu 
zijn we wettelijk bevoegd om spaar     geld te 
beheren, met een sterkere rechtspositie 
voor de leden. De onderlinge verstand-
houding in ons team is goed. 

Minder leuk is het najagen van wan-
betalers, vooral wanneer we ze niet 
kunnen overhalen om mee te werken. 
Zelf heb ik al een aantal keren een 
lening gekregen. Die gebruikte ik voor 
mijn handel in potten en omslagdoeken. 
Van de laatste lening heb ik een winkel 
gekocht. Hij loopt goed. Ik verdien nu 
genoeg om schoolgeld te betalen voor 
mijn zes kinderen. Vroeger was ik in 
alles afhankelijk van mijn man. Nu niet 
meer.”

Een fase verder dan Kachindamoto, 
bereidt epicentrum Ndereppe in 
Senegal zich inmiddels voor op het 
vertrek van The Hunger Project. Sinds 
de eerste workshops in 2002 is er veel 
gebeurd. In het epicentrumgebouw zijn 
alle diensten en activiteiten gevestigd. 
En dat zijn er veel. De graanbank ligt vol 
met zakken gierst. Bij de microfinan-
cieringsbank sparen en lenen vrouwen-
groepen, enkele mannengroepen en 
individuele leden. Vanuit de gezond-
heidskliniek wordt de gezondheid van 
kinderen gecontroleerd en krijgen jonge 
moeders voorlichting over gezonde 
voeding. De winkel maakt winst en leert 
vrouwen meer over boekhouden en 
ondernemen. En het epicentrumgebouw 
biedt ruimte aan een kapper, een 
schoenmaker, een kleuterschool en een 
lagere school. Bijna 4000 mensen 
volgden trainingen op het gebied van 
alfabetisering, voedselzekerheid, 
ondernemerschap, gezondheid en 
meer. En tientallen lokale vrijwilligers 

trainen hun dorpsgenoten en inspireren 
hen tot actie. 

Vertrouwen
De gemeenschap zelf doet steeds meer, 
The Hunger Project steeds minder. 
Alassane Pouye van The Hunger Project 

Senegal vertelt: “Het doel is dat 
Ndereppe eind 2016 zelfredzaam is. We 
zijn altijd helder en eerlijk geweest dat 
we ook weer weggaan. Natuurlijk geven 
we advies en steun om ons vertrek 
goed voor te bereiden.” 

Net als in Kachindamoto wordt ook in 
Ndereppe een aantal activiteiten straks 
overgenomen door de overheid. Zoals 
de kleuterschool en het gezondheids- 
en voedingsprogramma. De rurale bank 
is onderdeel geworden van een officiële 
bank en krijgt op die manier onder-
steuning. Mbaye Ndiaye, voorzitter van 
het epicentrumcomité: “The Hunger 
Project Senegal heeft dit contact met het 

Epicentrum Ndereppe, Senegal
“De gemeenschap zelf doet 

steeds meer, The Hunger

 Project steeds minder.”

“Frustratie en hoop 

liggen dicht bij elkaar.”

Bij andere ngo’s krijgen ze een 
vergoeding voor deelname. Bij ons 
niet, hier is het helemaal vrijwillig. 
Sommigen vertrekken snel als ze dat 
in de gaten krijgen. Ze willen niet 
investeren in de lange termijn.” 

De leiders zelf zijn al jaren actief, 
soms in meerdere comités tegelijk. 
Dat is tegelijkertijd ook een deel van 
het probleem: de kar wordt getrokken 
door een kleine groep van dezelfde 
mensen. Tijdens een recente 
driedaagse cursus hebben de leiders 
veel gepraat over oplossingen. Vaker 
de dorpen ingaan. Mensen vertellen 

dat ze hun leven in eigen hand 
moeten nemen. “De training die we 
net achter de rug hebben was heel 
goed en inspirerend”, zegt een leider 
van het voedselcomité. “De komende 
tijd gaan we meer bijeenkomsten 
organiseren. We gaan proberen  
de mindset van de mensen te 

veranderen.” Magdalena: “Een ander 
idee is om gericht op zoek te gaan 
naar potentiële leiders – naar meer 
sleutelfiguren om het vuur aan te 
steken. Bijvoorbeeld pensionado’s die 
na een succesvolle carrière in de stad 
zijn teruggekeerd. Dat kan het proces 
nieuw leven inblazen.” 

Frustratie en optimisme liggen dicht 
bij elkaar. Maar ondanks dat het 
allemaal sneller zou kunnen, over-
heerst het optimisme. Het project 
heeft zoveel potentie – Kachindamoto 
komt er wel. Dat duurt alleen nog 
even. 

Kachindamoto
Epicentrum Kachindamoto ligt in de 
Riftvallei in Malawi. In de 28 dorpen 
die op maximaal een uur lopen ervan 
liggen, wonen in totaal ongeveer 
2000 huishoudens. Ze verbouwen 
mais of rijst, of handelen in vis uit  
het meer. 

Het programma van The Hunger  
Project startte in 2008. Sinds 2011 
bevindt Kachindamoto zich in fase 3. 

Het epicentrumgebouw is volop in 
gebruik. De kliniek draait. Het kleuter-
klasje zit vol. In de voedselbank liggen  
stapels mais. Dit is een cruciale fase:  
de initiatieven moeten nu tot wasdom 
komen, zodat het epicentrum na fase 
4 op eigen benen kan staan. Volgens 
de planning zal Kachindamoto in  
2017 of 2018 promoveren naar de 
laatste fase. 

Alassane Pouye 

Mbaye Ndiaye



Dorpsmoeders 
Het 1000-dagen programma richt zich 
op voedselzekerheid en gezondheid 
van de jongste kinderen en wordt 
geleid door ‘dorpsmoeders’. Tijdens 
bijeenkomsten bereiden zij voedzame 
voorbeeldmaaltijden voor de kinderen. 
Ze geven advies en houden in de gaten 
of een kind ondervoed is. Omdat het 
een vrij nieuw programma is, krijgen ze 
nu nog steun van Marie Cecile Diam van 
The Hunger Project Senegal. “Als het 
nodig is, schuif ik aan bij een bijeen-
komst. Maar de dorpsmoeders zijn echt 
de oren en ogen van het dorp!”

Mareme Faye is een van die dorps-
moeders. “Ik heb geleerd hoe ik de 
voorbeeldmaaltijden moet maken. De 
moeders kunnen mij advies vragen, 
maar ik geef ook ongevraagd advies. 
Bijvoorbeeld als een zwangere vrouw 
haar controles overslaat of een kind 
geen vaccinaties krijgt. En een onder-
voed kind verwijs ik door naar de 
gezondheidspost.” 
Ze werken nauw samen met de lokale 
gezondheidspost. Marie Cecile: “De 
verpleegkundige van de gezondheids-
post komt regelmatig langs voor overleg 
met de dorpsmoeders. Hun rol wordt 
steeds groter. Als The Hunger Project 
straks weggaat, dan nemen de gezond-
heidspost en de dorpsmoeders het 
programma volledig over.”
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Winstgevende winkel
In het epicentrumgebouw van Ndereppe 
wordt een winkel gerund door vrouwen 
uit de dorpen. De winkel, een sociale 
onderneming, is in 2012 gestart met een 
beginkapitaal van The Hunger Project en 
bedruipt zichzelf sindsdien.
Bij toerbeurten beheren de vrouwen de 
winkel; dat levert ze werkervaring en 
inkomsten op. Ze worden getraind in 
rekenen en boekhouden. Ndeye Kane 
vertelt over de vier maanden waarin zij 
winkelmanager was: “Door in de winkel 
te werken is mijn kennis erop vooruitge-

gaan, vooral in rekenen en boekhouden. 
Dat komt goed van pas, want ik wil met 
mijn verdiensten uit de winkel een eigen 
handeltje opstarten.”
Maandelijks wordt 10.000 CFA (15 euro) 
van de winkelopbrengst geïnvesteerd 
in het epicentrum, voor lopende kosten 
zoals onderhoud aan het gebouw en 
stroom. Van het restbedrag gaat een 
derde naar de deelneemster, en twee 
derde naar de winkel. 
Ndeye Kane: “We willen in de toekomst 
uitbreiden. Daarom leggen we geld 

opzij voor een grotere voorraadruimte. 
Dan hoeven we minder vaak producten 
te laten leveren, wat transportkosten 
scheelt. Ook willen we graag een 
tweede kleine winkel openen in een 
dorpje verderop. We hebben op dit 
moment 3 miljoen CFA in kas bij de 
rurale bank. We staan er dus goed voor 
met onze winkel!” 

“De ondernemers houden 

zo het epicentrumgebouw 

financieel draaiende.” 

“Ze zijn er bijna, maar 

nog niet helemaal.”

Ndereppe 
Ndereppe is een verzameling van 
dertien dorpen op het platteland van 
Senegal, waar 9500 mensen wonen. 
Sinds 2002 mobiliseert The Hunger 
Project de  dorpsbewoners hun dromen 
over de toekomst te delen en zelf 
concrete en haalbare plannen te maken 
om die te verwezenlijken. 

Nu bevindt Ndereppe zich in de laatste 
fase van de epicentrumstrategie. Daarna 
moeten de microkredietprogramma’s het 
redden zonder investeringen van 
buitenaf. Dan moet het epicentrum  
zijn eigen onkosten betalen en verder 
zonder ondersteunend personeel van 
The Hunger Project. En gaan de

gezondheids-, onderwijs- en voorlich-
tingsprogramma’s op eigen kracht 
verder, gedreven door vrijwilligers.

lokale bestuur gestimuleerd en in het 
begin begeleid. Zo kunnen de 
programma’s en activiteiten blijven 
draaien in de toekomst. Maar er is 
nog genoeg werk te verzetten voordat 
het zover is.”

Leiderschap
Waar de comitéleiders van 
Kachindamoto zich zorgen maken om 
het gebrek aan sterk leiderschap in 
hun epicentrum, ziet Mbaye Ndiaye 
de toekomst met vertrouwen 
tegemoet: “Ik werk intensief samen 
met de betrokken mensen uit 
Ndereppe. Hun commitment en inzet 
staan als een huis, die verdwijnen niet 
als The Hunger Project weggaat.” 
Alassane Pouye: “Wij denken dat 
Ndereppe een voorloper is, omdat er 
een hechte gemeenschap is. De 
mensen hier staan open voor 
verandering, dat werkt erg prettig 
samen. Ze zijn geen begunstigden, 
maar echte partners.” 

Inkomsten
Om de lopende kosten van het 
epicentrum en het onderhoud aan het 

epicentrumgebouw te kunnen 
betalen, worden met allerlei 
activiteiten inkomsten gegenereerd. 
Mbaye Ndiaye: “We vragen bij alle 
activiteiten in het epicentrum een 
bijdrage. Met elkaar – van de kapper 
tot de graanbank – houden de 
ondernemers zo het epicentrum-
gebouw financieel draaiende.” 

Tacko Faye, beheerder van de bank: 
“We maken winst, bijvoorbeeld door 
de 8% rente die mensen over hun 
lening betalen. En ook het mobiel 
bankieren levert inkomsten op, omdat 
per transactie betaald wordt door de 

klant. Een deel van de winst vloeit 
terug naar het epicentrum door onze 
maandelijkse bijdrage.”

Ambitie en toekomstplannen genoeg 
in Ndereppe. Zo wil de winkel 
uitbreiden met een grotere 
voorraadruimte en een kleine winkel in 
een dorpje verderop. En wil de 
boerencorporatie een nieuwe 
voorraadschuur bouwen, zodat nog 
meer boeren zaaigoed kunnen 
afbetalen met oogst. Bovendien 
geven vrijwilligers voorlichting over de 
microfinancieringsbank, want door 
ledengroei (en dus meer 
spaartegoed) kunnen nieuwe 
microkredieten worden uitgegeven. 

Tacko, Ndeye, Mbaye en de vele 
andere vrijwilligers, dorpsmoeders, 
dorpshoofden, klanten van de 
microfinancieringsbank, leden van de 
graanbank en corporatie, beheerders 
van de winkel en hun dorpsgenoten 
zetten er samen de schouders onder. 
Naar een toekomst in Ndereppe 
zonder honger en armoede. Ze zijn er 
bijna – maar nog niet helemaal. 

Tacko Faye

Marie-Cecile Diam

Ndeye Kane (links) neemt de administratie door met de nieuwe winkelmanager Mame Fatou Faye

Op www.thehungerproject.nl 
lees je meer verhalen uit 
 Kachindamoto en Ndereppe. 
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De diepte 
         in over 
   honger

Van de 7 miljard mensen op deze aarde hebben er 795 miljoen chronisch 
honger. Iedere dag sterven bijna 8500 kinderen door ondervoeding. 
 Onnodig, zo stelt niet alleen The Hunger Project, maar ook de Argentijnse 
journalist Martín Caparrós, wiens boek ‘HONGER’ in 2015 bij uitgeverij 
Wereld bibliotheek werd gepubliceerd. 

“Honger kent vele oorzaken. Gebrek aan voedsel hoort daar niet bij. De voedsel productie is  
de afgelopen jaren enorm gestegen, waardoor we inmiddels meer dan genoeg voedsel 
produceren voor 12 miljard mensen. Maar dit bereikt maar een deel van de wereldbevolking.  
Honger is een politieke keuze.” 

In zijn veelgeprezen boek ‘Honger’ 
schetst de journalist waarom honger het 
grootste oplosbare probleem ter wereld 
is. Caparrós: “Ik schrijf al 30 jaar over 
grote sociale vraagstukken. En eigenlijk 
was honger altijd de achterliggende 
 factor. Maar daar werd nooit over 

geschreven. We negeren de 795 miljoen mensen 
die chronische honger hebben. Als we het echt 
belangrijk vonden, was het al opgelost. Daarom 
wilde ik er een boek over schrijven. Vol verhalen 
van mensen met honger. Maar ook met cijfers, 
feiten en analyse.” 

Food for thought
In de week voorafgaand aan Wereld-
voedseldag kwam Martín Caparrós 
naar Nederland. Op publiekspodia in 
Amsterdam, Tilburg en Nijmegen ging 
hij met Evelijne Bruning in gesprek over 
‘Honger’. Waarbij ze elkaar soms goed 
vonden, maar vaak ook heel anders naar 
zaken – vooral oplossingen – keken. 
Evelijne: “Het boek ‘Honger’ liet mij weer 
haarscherp zien waar ons werk over 
gaat, en waarom het zo belangrijk is.”

Dromen
Caparrós beschrijft in zijn boek hoe 
honger kan leiden tot gelatenheid. 
Doordat alle energie wordt besteed 
aan de zoektocht naar een volgende 
maaltijd, is voor dromen geen tijd. Voor 
veel van de mensen met honger is dat al 
generaties lang zo. In zijn boek vraagt hij 
Aisha uit Niger wat ze zou wensen, als 

een tovenaar haar alles kon geven wat 
ze maar wilde. “Het duurt even, alsof ze 
daar nog nooit over heeft nagedacht. 
‘Een koe die veel melk geeft. Als ik een 
beetje melk verkoop, kan ik spullen 
kopen om beignets te maken, die ik op 
de markt kan verkopen, en daarmee 
kan ik me min of meer redden’, zegt ze. 
‘Nee, je mag echt alles wensen!’ ‘Twee 
koeien? Want dan zal ik nooit meer 
honger hebben.’ Honger berooft je van 
de mogelijkheid om anders te denken. 
Die armoede ontneemt je je horizon, 
zelfs je wensen: je bent veroordeeld tot 
de onvermijdelijke grauwheid.”

Oplossing
Waar Caparrós en Evelijne elkaar niet 
vonden, was in de oplossing. Volgens 
Caparrós is honger een politiek probleem 
en moet het huidige economische en 
politieke systeem veranderen – maar op 

Op weg naar het einde van honger in de wereld
Het was een wonderbaarlijk mooi 
moment, toen de Verenigde Naties eind 
2015 een serie nieuwe, wereldwijde 
doelen vaststelde, de Global Goals. 
Want hoe vaak komt het nou voor dat 
een ooit onhaalbaar gedacht ideaal 
wordt omgezet in wereldwijd beleid?

The Hunger Project werkte intensief aan 
de formulering van deze nieuwe doelen 
mee. Samen met miljoenen anderen,  
via de grootste internationale publieke 
consultatie ooit. Het ideaal dat wij 
inbrachten is een wereld waarin elke 
vrouw, elke man en elk kind een 
gezond, zelfredzaam en waardig leven 
kan leiden. Een wereld vrij van honger 
en armoede. En laat ik meteen maar 
bekennen dat wij daar tot voor kort vaak 
nog vrolijk om werden uitgelachen. Alsof 

dat iets eigenaardigs was. Een doel voor 
naïeve, ietwat domme dames bij een 
missverkiezing. Maar eind september 
tekenden de leiders van niet minder dan 
193 landen voor die nieuwe doelen 
– waaronder dus ook het einde van de 
honger en armoede, in 2030. Omdat 
ook zij ervan overtuigd zijn geraakt dat 
dat kán. En dat is een schitterende 
eerste stap. Mede dankzij deze nieuwe 
doelen komt het einde van honger 
eindelijk echt in zicht. 

Evelijne Bruning 
Directeur The Hunger Project Nederland

“Een doel voor naïeve, ietwat domme 

dames bij een missverkiezing.”

Column

“Honger kent vele 

oorzaken. Gebrek 

aan voedsel hoort 

daar niet bij.”

“Honger berooft je van 

de mogelijkheid om 

anders te denken.”

Global Goals
Eind september kwamen de leiders van 193 landen 
bijeen tijdens de VN-top in New York om te praten over 
de Global Goals. The Hunger Project zat op de voorste 
rij bij die cruciale sessie – namens alle maatschappelijke 
organisaties in de wereld. Åsa Skogström Feldt, directeur 
van The Hunger Project Global, sprak ze toe. 

de vraag hoe dat moet, heeft hij geen 
antwoord. Volgens Evelijne is honger 
vooral ook een menselijk probleem. 
Evelijne: “Wij beginnen bij de mensen 
met honger zelf. Zij kunnen niet wachten 
totdat boven hun hoofden om het 
systeem misschien ooit verandert. Wij 
willen laten zien dat het ook anders kan. 
Dat mensen met honger zelf het heft in 
handen kunnen nemen. Wij zien dan 
ook geen miljoenen slachtoffers om te 
voeden, maar miljoenen ondernemende 
en veerkrachtige mensen. Mensen met 
honger zijn daarom wat ons betreft niet 
het probleem, maar de oplossing.”
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Investeerder   in beeld: 
     Stichting 
 Dioraphte

Samenwerking in Malawi
Henk noemt zichzelf een soort ‘padvinder 
voor het bestuur’. Het project in Malawi 
is hier een mooi voorbeeld van. Een 
voorloper van Dioraphte investeerde al 
samen met Fentener van Vlissingen in 
African Parcs, de initiatief nemer van het 
Majete Wildlife Reserve. Henk: “Het is 
natuurlijk heel mooi om van het park een 
beschermd natuur gebied te maken, 
maar wat zijn de gevolgen voor de 
bevolking? Daar leven mensen al jaren 
van de natuur voor voedsel, brandhout, 
gras voor hutten en daken etc. Wat 
gebeurt er als ze er van de ene op de 
andere dag niet meer in mogen? 

Dus ging ik in 2009 met collega Tom 
naar Malawi om te kijken wat we voor de 
bevolking konden doen. Er was al een 
handvol ngo’s actief in het gebied, 
waaronder The Hunger Project. Zij 
hadden daar een goedlopend kantoor, 
een sterk team en waren de beste partij. 
Daarom zijn we met hen in 2010 een 
project gestart op het gebied van 
landbouw, onderwijs en gezondheid. 
Dat loopt goed: inmiddels zijn er drie 
epicentra geopend in Majete en volgen 
er nog twee in 2016. En in 2013 startte 
een afgeleide van het natuurproject: een 
malariaproject in samenwerking met 
Wageningen Universiteit en het AMC.” 

Wat is succes?
Dioraphte was een van de eerste 
fondsen in Nederland die ging werken 
met het principe ‘meten is weten’. Er zijn 
methodes die redelijk efficiënt tonen wat 
werkt en wat niet. Toch stelt het fonds 
aan The Hunger Project geen harde 

Het werk van anderen mogelijk maken
Stichting Dioraphte is onlangs gefuseerd met andere 
fondsen, zodat hun slagkracht nog groter wordt.  
Henk J. Th. van Stokkom is al ruim 20 jaar als  
extern adviseur betrokken bij Dioraphte en sinds 
september 2015 operationeel directeur. Henk:  
“De oprichters zitten zelf niet in het bestuur van de 
stichting. Zij hadden ieder hun eigen ideeën over  
de besteding van hun vermogen.  

Wij zijn op basis van die oorspronkelijke doelen verder 
gegaan om met de beschikbare middelen het werk van 
anderen mogelijk te maken. Zo zijn onze werk terreinen 
en thema’s historisch gegroeid. Uiteraard moet 
Dioraphte ook keuzes maken, want er is een bepaald 
budget te besteden. Bij het selecteren van projecten  
is de wens van de geldgever het uitgangs punt, maar 
logistieke en pragmatische overwegingen en emoties 
spelen ook een rol.”

“Eerst in alle rust 

met de mensen  

praten”

“Ook een tientje per maand

kan enorme impact hebben”

eisen. Henk: “Succes meet je aan 
doelen, niet in geld. Ontwormings-
programma’s bij kinderen zijn 
bijvoorbeeld heel succesvol, omdat het 
met relatief weinig geld veel effect heeft. 
De vader van Barack Obama kreeg een 
studiebeurs in de Verenigde Staten. Als 
hij daar niet naartoe was gegaan, was 
Obama dan president geworden? Dat 
succes kun je niet meten. De 
documentaire ‘A small act’ uit 2010 laat 
goed zien dat ook een tientje per maand 
een enorme impact kan hebben. 

In Majete kunnen we 130.000 mensen 
iets geven, zodat er minder armoede is 
en ze zichzelf verder kunnen helpen met 
een lokaal team. Daarom hebben we 
ook bewust voor The Hunger Project 
gekozen. Zij beginnen in alle rust met de 
mensen te praten: wat willen jullie zelf en 
tegen welke problemen lopen jullie aan? 
We hebben deze aanpak gezien en 
hebben alle vertrouwen in de methode. 
Ze zijn serieus bezig met hun vak, weten 
wat ze doen en hebben hun eigen 
meetpunten. Als de doelen die in het 
begin zijn bedacht gehaald zijn, is  
het een succes. Wij investeren met  

The Hunger Project in mensen en 
hopelijk zien we over 10 jaar dat  
de volgende generatie een beter  
leven heeft.”

Het duurt lang,  
maar er gebeurt wel wat
Bij Dioraphte weten ze heel goed dat 
armoedebestrijding een kwestie van  
een lange adem is. Dat wordt prachtig 
verwoord en verbeeld in ‘Het gezicht 
van de armoede’, dat het fonds ter 
gelegenheid van de fusie financierde.  
In dit boek volgen journalist Dick 
Wittenberg en fotograaf Jan Banning 
tien jaar lang een Afrikaans dorp in 
Malawi, van 2005 tot 2015. Zijn de 300 
inwoners er door de steun uit Nederland 
op vooruitgegaan?, is de vraag die ze 
zich stellen. “Ondanks tegenslagen en 
missers is het antwoord positief. Dat is 
het resultaat dat de stichting Dioraphte 
bij de ondersteuning van organisaties 
steeds voor ogen staat”, concludeert 
het bestuur.

‘Het gezicht van de armoede’  
is te bestellen via  
order@if-publishers.com. Stichting Dioraphte ondersteunt het Majete Wildlife Reserve in 

Malawi. Daar werkt The Hunger Project met tal van partners  
en met steun van Dioraphte hard om chronische honger te 
 beëindigen en de gemeenschappen zelfvoorzienend te maken.

Stichting Dioraphte

De stichting steunt als vermogensfonds goede 
doelen in Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, 
Zuid-Soedan en Malawi. Stichting Dioraphte is 
actief sinds 2002 en in 2015 juridisch gefuseerd 
met Stichting Liberty, Stichting Dijkverzwaring en 
Stichting Continuendo MusartE Foundation. Het 
fonds steunt projecten op het gebied van cultureel 
erfgoed, podiumkunsten, mens & natuur, sociale 
initiatieven en wetenschap & onderwijs.
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 Nieuwe  
partnerschappen,  
 slimme acties

Van elkaar leren in Senegal 
In juli kwamen de leiders van alle epicentra in Senegal bij elkaar 
in Ndereppe, om te leren van dit bijna-zelfredzame epicentrum. 
Er werd uitgebreid gesproken over wat dit epicentrum tot een 
succes maakt en welke activiteiten daaraan bijdroegen. Veel 
aandacht ging uit naar de succesvolle voedselbank van het 
epicentrum: van voedselopslag tot het verstrekken van zaden, 
en met een sterk leiderschapscomité dat de boel goed in de 
gaten houdt. Ten slotte maakten de leiders een plan om met 
alle epicentra samen te werken en niet alleen ervaringen, maar 
ook landbouwproducten zoals pinda’s, rijst en bonen met 
elkaar uit te wisselen. 

Viskwekerijen in Mozambique 
 
In 2014 startte The Hunger Project Mozambique in samen-
werking met het National Institute of Aquaculture Development 
(INAQUA) een succesvol viskwekerijprogramma. Na trainingen 
in 2015 openden meerdere partners hun eigen viskwekerij.  
Het programma wordt geleid door een comité van zes  
vrouwen en kreeg veel media-aandacht in Mozambique.  
Dit wekte ook de interesse van verschillende politici en 
ambtenaren, die epicentrum Zuza bezochten om de 
viskwekerijen te bekijken. Van de lokale overheid in Chokwe 
kregen alle deelnemers aan het programma 2000 babyvisjes.

Winstgevende familietuinen in 
Mexico
In Vision, Commitment and Action-workshops wordt mensen 
gevraagd naar hun dromen en visie voor de toekomst. Hieruit 
zijn in San Luis Potosí onder andere familietuinen ontstaan, een 
initiatief waarin families samen groenten verbouwen. De tuinen 
lopen goed en er wordt meer verbouwd dan de families zelf 
nodig hebben. De resterende oogst verkopen ze en daarmee 
verdienen de families $ 75 per maand extra - een zeer 
welkome bijdrage. 
 

Microfinanciering in Ghana  
en  Oeganda 
Nieuwe partnerschappen gaven een boost aan het microfinan-
cieringsprogramma van The Hunger Project Ghana en Oeganda.  
In Ghana sleepte het team een investering van het Rural and 
Agricultural Finance Programme van de overheid binnen.  
Dit gaf een nieuwe impuls aan 15 epicentra, 800 boerengroepen 
en vrouwelijke en jonge ondernemers. Daarnaast werden de 
microfinancieringscomités en het personeel van The Hunger 
Project Ghana getraind en werd een nieuw ICT-programma 
geïntroduceerd om het werk nog beter te kunnen beheren.  

The Hunger Project Oeganda kon in partnerschap met de  
Rural Challenge Fund haar activiteiten in microleasing uitbreiden.  
Boeren en kleine ondernemers in de epicentra hebben via micro- 
financiering al toegang tot kleine leningen, vooral als werkkapitaal 
voor kleine bedrijfjes. Maar vaak is er ook behoefte aan 
investeringen in wat grotere productiemiddelen, waarvoor de 
financiën ontbreken. Microleasing lijkt op microfinanciering, maar 
dan gericht op producten, en is het leasen van bedrijfs-middelen 
aan mensen met een laag inkomen. Negen officieel erkende rurale 
banken kunnen nu investeren in microleasing en hun eigen 
capaciteit versterken door trainingen en verbeterde ICT. Daardoor 
kunnen nog meer mensen gebruikmaken van hun diensten. 

Actie tegen huiselijk geweld  
in India
In het najaar organiseerde The Hunger Project India samen met 
vrouwelijke leiders de 16-daagse campagne Activism against 
Gender Violence. Onder het thema “Geweldvrije huizen voor een 
geweldvrije samenleving” werd in verschillende districten en steden 
campagne gevoerd. Onder leiding van de vrouwelijke raadsleden 
kwamen vrouwen in actie tegen huiselijk geweld en voor vrouwen- 
en meisjesrechten. Zo werden handtekeningen verzameld tegen 
kindhuwelijken en het selectief aborteren van meisjes. Op de deuren 
van huizen werden No violence in our home-stickers geplakt om dit 
onderwerp extra onder de aandacht te brengen.

Meer meisjes naar school  
in Bangladesh
Samen met de Independent Television Service zette The Hunger 
Project Bangladesh de Best Schools for Girls-campagne op.  
Om meer meisjes naar school te krijgen, het aantal schoolverlaters 
te verminderen en de kwaliteit van onderwijs voor meisjes te 
verbeteren. In de regio Gangachara deden 46 van de 49 middel-
bare scholen mee aan de campagne. Zij organiseerden film-
avonden over meisjesrechten en de gevaren van kindhuwelijken en 
gingen hierover in gesprek met leerlingen, leraren, ouders  
en vertegenwoordigers van het lokale bestuur. Samen zetten zij 
zich in voor het vergroten van mogelijkheden voor meisjes, voor 
veilige scholen en voor meer support vanuit leraren en ouders. 
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Ook in 2015 kwamen de Katakle-leden 
regelmatig bij elkaar bij een van de 
bedrijven uit het netwerk. Voor updates 
uit Benin, om elkaar te ontmoeten en 
voor een inspirerende kijk in de keuken 
van het gastbedrijf. 

Maart: Intelligent Food Solutions Lab 
– van de crisp sensation van de 
 Kwekkeboom ovenkroketten. Met bijna 
alle founding fathers, betrokken bij de 
start van Katakle in 2008.

Juni: Westland Kaas – bekend van Old 
Amsterdam en Maaslander, en in 2014 
uitgeroepen tot familiebedrijf van het jaar.  
Directeur Henny Westland deelde het 
geheim van een geslaagd familiebedrijf. 

September: 2015Festival in IJlst  
– bij de live-uitzending van Spijkers  
met Koppen en met een boot door  
de Friese wateren. Samen met  
Pascal Djohossou, directeur van  
The Hunger Project Benin. 

Oktober: Van Oord – bedrijfsbezoek in 
samenwerking met VNO/NCW Rotter-
dam. Over MVO: “omdat het loont, 
omdat het moet, omdat het hoort.” 

Ontwikkelingen 
  in Benin

De laatste fase
Epicentra Kissamey, Avlamè en Bétérou 
zijn bijna klaar om zonder The Hunger 
Project verder te gaan. 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. Wat nog niet af is zijn  
de landrechten voor het epicentrum-
gebouw, en registratie van het 
epicentrum als gemeenschaps-
organisatie (zoals een coöperatie of 
sociale onderneming).

Katakle 

Soja in Avlamè 
In het epicentrum Avlamè werden 
boeren getraind in een verbeterde 
techniek voor sojaproductie – 
ontwikkeld door de Faculteit van 
Landbouw van de Universiteit van 
Abomey-Calavi. In acht dorpen rondom 
het epicentrum werd een proeftuin 
aangelegd waarbij een gedeelte was 
aangeplant volgens de nieuwe methode 
en een gedeelte volgens de oude 
methode. Zo konden de boeren zelf het 
verschil zien en op een praktische 
manier kennismaken met een nieuwe 
techniek. 

Gezonde voeding
The Hunger Project Benin nam 
prominent deel aan een Nationaal 
Forum over het belang van gezonde 
voeding. Met andere organisaties 
ontwikkelden we een gezamenlijk kader 
voor het aanpakken van ondervoeding 
in Benin. En in oktober vaardigde een 
alliantie van Beninese organisaties onze 
Pascal Djohossou, directeur in Benin, af 
naar het Scaling Up Nutrition evenement 
in Milaan. Hij ging daar - samen met 
partijen als de Verenigde Naties, 
bedrijven en wetenschappers -de diepte 
in over rijk en voedzaam eten voor 
iedereen.

Antoinette Natome,  
jongerenvertegenwoordiger in Dasso

Antoinette is 20 jaar en woont in Dasso. 
Ze zit in het laatste jaar van de 
middelbare school en droomt ervan om 
dokter te worden. Antoinette: “Veel 
meisjes stoppen met school en trekken 
naar Nigeria in de hoop op een beter 
leven. Dat wil ik niet, ik zie hier een 
toekomst voor mezelf. 

Maar daarvoor hebben we meer kansen 
nodig – hier, in Dasso. Het epicentrum is 
daarom niet alleen voor onze ouders 
belangrijk, maar ook voor de jongeren.  
Ik, en vele andere meiden binnen het 
jongeren  programma, nemen ons 
school  werk en de activiteiten die we in 
het epicentrum doen zeer serieus.  
Wij zijn de volgende generatie.”

Eindsprint
Katakle is in Benin aan de eindsprint begonnen. De ontwikkelingen in de epicentra  
zijn boven verwachting en ernstige chronische honger komt bijna niet meer voor.  
Enkele epicentra gaan in 2016 de laatste fase in: op weg naar zelfredzaamheid.  
We blijven die epicentra volgen, maar we investeren geen geld meer in ze.

In de komende jaren zullen meer dorpen die fase bereiken. Het is belangrijk dat 
buurgemeentes zien wat er gebeurt in ‘onze’ epicentra en dat zij een gedeelte van de 
benadering overnemen – met ondersteuning van andere organisaties en de overheid.  
Op zoek naar financiering via andere partijen in Benin zijn al veel initiatieven ontplooid.  
Wij denken dat rond 2018 het programma in Benin verder kan zonder investeringen  
vanuit Nederland. Als afsluiting gaan we in 2018 op reis met alle mensen die Katakle  
en Benin hebben ondersteund. Zodat we met eigen ogen de vooruitgang kunnen zien. 

Met veel vertrouwen in de toekomst!

Carel van Bemmelen

“In 2018 kan Benin 

verder zonder Nederlandse 

investeringen”

Het werk van The Hunger Project in Benin wordt belangeloos gefinancierd door 
een groep Nederlandse ondernemers, ondernemende  s tichtingen en particulieren. 
Samen vormen zij de investeerdersgroep Katakle. 

Column

Carel (rechts) is initiatiefnemer van 
Katakle, voorzitter van de Raad van 
Toezicht van The Hunger Project 
Nederland en directeur van Neerlands 
Glorie
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Campagne 
   voeren voor 
wonderboom  Moringa

Zonnepanelen en  
     computers 
                   in Benin

Zomer 2015 lanceerde The Hunger Project 
in Benin samen met vijftien partners de 
 vierde editie van de nationale Moringa
campagne. Via radio en tv werd heel  
Benin uitgedaagd om zelf met Moringa  
aan de slag te gaan en overal in het land 
waren kookdemonstraties. 

“Sámen pakken we 

ondervoeding aan. 

Zo verspreidt Moringa 

zich als een olievlek.”

“Echt bij de 

basis beginnen”

Prominente politici, burgemeesters en medewerkers van ministeries, 
gemeentes en ngo´s plantten Moringabomen in de moestuinen van boeren
families. En in alle epicentra werden in elk huishouden twee stekjes geplant. 

Bij de campagne waren ook medewerkers van The Hunger Project Malawi, 
Ethiopië en Oeganda aanwezig, om zo veel mogelijk te leren. Zodat zij 
daarna in hun landen een eigen Moringaprogramma konden opstarten. 

Perspectief
Het ICT-project helpt jongeren om zich 
verder te ontwikkelen en hun kijk op de 
wereld te verbreden. Dat past heel goed 
bij Roderik en Anita’s eigen stichting 
Latoer, die onderwijs voor jongeren 
mogelijk maakt. Zo kunnen jongeren 
meer invloed uitoefenen op hun eigen 
toekomst en gemeenschap. Roderik: 
“Op internet kun je in contact komen  
met de rest van de wereld en dat biedt 
oneindig veel mogelijkheden. Als er 
weinig perspectief is, denk je misschien 
minder snel dat jij de wereld kunt  
veranderen. Maar internet en computers 
zijn tools waarmee dat wel zou kunnen. 
Je kunt kijken naar wat jij precies nodig 
hebt, om jezelf en anderen versteld te 
doen staan.” 

Beginnen bij het begin
In maart 2015 ging Anita terug naar 
Benin, om te zien wat voor een effect de 
computers en zonnepanelen op de 
epicentra hadden. Anita: “Je kon goed 
zien dat ze echt bij de basis begonnen 
waren, dat had ik niet helemaal verwacht. 
Voor ons in Nederland zijn internet en 
computers zo normaal, het zijn 
onderdelen van ons dagelijks leven. Maar 
als je er nooit mee in aanraking komt en 
ook niet kunt lezen en schrijven, dan is 
het ineens een ander verhaal. Dan is 
leren lezen en schrijven de eerste stap, 
want zonder die basis is het heel lastig 
om je weg te vinden op het internet. Ze 
doen het in hun eigen tempo en zo wordt 
het uiteindelijk echt iets van henzelf. Dat 
is heel goed en dat willen wij graag. Het 
balletje gaat vanzelf wel rollen en dan 

kunnen de epicentra nog meer groeien 
en bloeien.” 

In totaal hebben in verschillende 
bijeenkomsten al 6960 jongeren, 
waarvan bijna de helft meisjes, kennisge-
maakt met computers en het internet. 
Met dit project is een eerste stap gezet 
naar het digitaliseren van de epicentra in 
Benin – op weg naar meer!

In 2012 gingen Katakle-leden Roderik en Anita mee op reis naar Benin. Tijdens deze  

reis borrelde het idee op om in ICT te investeren. Roderik: “Wij zagen dat de mensen  

van de epicentra zoveel leervermogen in zich hadden en dat maakte ons enthousiast 

om iets extra’s voor ze te doen.” Dit enthousiasme werkte aanstekelijk. Samen met 

andere reisgenoten investeerden Roderik en Anita in computers en zonnepanelen voor 

elk epicentrum in Benin. 

Anita en Roderik



Op www.thehungerproject.nl lees je de verhalen uit Benin en Ethiopië over Moringa. 
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“We hebben veel Moringa in ons dorp. Het was er altijd 
al, alleen gebruikten we het als heg, of als geitenvoer. 
Nu geef ik voorlichting over gezonde voeding en over 
Moringa. En ik geef kookdemonstraties, zodat de 
moeders weten hoe ze het kunnen klaarmaken.” 

Marie Agokounon – Dasso, Benin

“Voedsel gaat heel erg over tradities en gebruiken. Wat 
mensen eten of niet eten is vaak cultureel bepaald. Je moet 
weten welke invloed eten op je gezondheid heeft. Vaak hoef 
je helemaal niet ver te kijken voor een oplossing. Het is er 
vaak al – zoals Moringa. Dat is een echte lokale oplossing.” 

Gisele Denou – The Hunger Project Benin

Moringa en 
ondervoeding
Professor Polycarpe Kayode van de uni-
versiteit Abomey-Calavi: “In Benin is  
1 op de 4 kinderen ondervoed. En er is 
ook veel verborgen honger. Honger die 
je niet direct aan iemand ziet. Hij of zij is 
niet mager en kan er goed uitzien, zelfs 
stevig. Maar honger gaat niet alleen 

over de hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt.  
Het gaat ook om de kwaliteit daarvan, om de voedingswaar-
den. Door gezonder te eten neemt ondervoeding af. En door  
Moringa gaat de voedingswaarde van een gemiddelde maaltijd 
er met sprongen op vooruit. Daarom juichen we het toe dat  
The Hunger Project Moringa op de kaart zet.” 

Moringa, de wonderboom
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. Moringa wordt 
niet voor niets de wonderboom genoemd. The Hunger Project 
voert in Benin, Ethiopië, Malawi en Oeganda actief campagne 
voor het verbouwen en  gebruiken van Moringa.

Partners
Pascal Djohossou, directeur van The Hunger Project 
Benin: “Er is nu een enorme dynamiek rondom 
Moringa. Tijdens de eerste editie waren de 
organisaties die we benaderden nog terughoudend. 
Sceptisch. Daarom is het zo belangrijk dat we steun 
krijgen van de universiteit van Abomey-Calavi en de 
National Council for Nutrition. Hun wetenschappelijke 
‘goedkeuring’ opende deuren, waardoor meer 
partners instapten.” 

Waarom is dat zo belangrijk? 
Djohossou: “Het gaat niet om The Hunger 
Project, het gaat om Moringa.  
Elke partner is een power of action. 
Sámen pakken we ondervoeding aan. 
Want The Hunger Project kan niet alles 
zelf doen. Zo verspreidt Moringa zich als 
een olie  vlek. Niet voor niets is ons motto 
“The power of one, the strength of many.” 

Van start in Ethiopië 

In vijf epicentra in Ethiopië is het Moringaprogramma van start. Enkele resultaten tot nu toe: 

De eerste Moringaplantages zijn aangelegd door de boerengemeenschap zelf. Zij hebben het land voorbereid en gingen 
van start met Moringazaad, stekjes en goed hekwerk. 

De boeren zijn getraind in het maken van biologische onkruidverdelgers en in verbeterde wateropslagmethodes. 

In september ging een groep van vrouwelijk leiders, lokale overheidsfunctionarissen, boeren en de voorzitter van de 
epicentrum commissie op studiereis naar de Konso-regio in Ethiopië, waar al veel met Moringa wordt gewerkt. 

In de epicentra worden workshops gegeven over koken met Moringa.

Extra bijdrage Nationale Postcode Loterij
The Hunger Project boekt in Benin met 
Moringa al een aantal jaren succes in de strijd 
tegen honger. Dankzij extra financiering van 
de Nationale Postcode Loterij kunnen we dat 
de komende jaren opschalen naar Ethiopië, 
Oeganda en Malawi. Tijdens het 
Goed Geld Gala in januari 2015 ontvingen 
we hiervoor een cheque ter waarde van 
bijna 1,3 miljoen euro. Daarmee kunnen 
we een miljoen mensen voorlichten over 
de kracht van Moringa en de noodzaak van goede 
voeding. En kunnen zij een stevige nieuwe stap zetten in hun 
strijd tegen ondervoeding.  

Joel Komakech van The Hunger Project Oeganda zag in Benin 
hoe de campagne daar is opgezet en gaat vol 

vertrouwen in Oeganda aan de slag: 
“We beginnen bij de weegsessies van 
kinderen. Met het planten starten we in 

oktober, tijdens het regenseizoen. En 
we willen graag samenwerken met de 

universiteit en met de overheid. Dat zal de 
Moringa campagne meer geloofwaardigheid 

geven. Zo wordt het beter ingebed, 
waardoor het programma ook na de drie 

jaar steun van de Postcode Loterij door zal 
 blijven gaan.” 

Na 6 maanden kunnen de bladeren  al 
geoogst en gegeten worden.

Tijdens de campagne in Benin werden meer 
dan 42.000 Moringastekjes verspreid.  
En meer dan 500 kilo Moringazaad.

Moringa heeft 92 voedingsstoffen.

“Verborgen honger 

zie je niet direct 

aan iemand.”

“Moringa wordt niet 

voor niets de 

wonderboom genoemd.”
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Acties en helden
Van kilometers fietsen tot muziek draaien tegen de honger - ook dit jaar hebben weer 

veel helden actie gevoerd en geld opgehaald voor The Hunger Project. 

Friends Run for The Hunger Project

Het is inmiddels vaste prik: tijdens de Run for The Hunger Project overhandigen Rolf, 
José, Marcel, Erwin, Erik en Frank – alias de Friends Run for The Hunger Project – 
hun jaaropbrengst. Deze groep vrienden laat gedurende het hele jaar zijn kilometers 
sponsoren en haalt daarmee ieder jaar een fantastisch bedrag op. Dit jaar haalden 
ze samen 12.000 euro op voor Benin. 

Friends Cycle for The Hunger Project

Jan van Andel maakte in een jaar tijd 20.000 kilometers op 
zijn fiets. Daarmee haalde de 62-jarige Hak-medewerker dit 
jaar 22.100 euro op voor Benin (inclusief vermeerdering van 
Wilde Ganzen). Inmiddels is Jan begonnen met zijn volgende 
fiets seizoen en heeft hij al flink wat kilometers achter de rug. 

Jolande van Kempen 

Op 1 november trok Jolande van Kempen haar hardloop-
schoenen aan voor de marathon in New York. “Iedere actie, elke 
nieuwe start begint met een eerste stap. Maar aan iedere eerste 
stap gaat een droom vooraf. Zo droomde ik 10 jaar geleden ooit 
een marathon in New York te lopen. En die droom bleef in  
mijn achterhoofd hangen. Ik voelde dat 2015 het jaar van 
de marathon in New York moest worden. Naast dat ik deze 
marathon voor mezelf liep, liep ik hem ook voor de vrouwen in 
India. Zodat ook zij hun dromen waar kunnen maken. Dit idee 
alleen al gaf mij nog meer kracht en motivatie om niet alleen de 
eerste stap, maar honderden stappen te zetten op het parcours! 
Geweldig dat ik daarmee 1200 euro heb opgehaald. ”

Brasserie Panneke sluit haar deuren

Sinds februari 2014 haalde Brasserie Panneke in Middelburg 
geld op voor The Hunger Project. Eigenaar Swen Buijs bedacht 
een slimme manier waarop hij en zijn gasten meewerkten aan 
het einde van chronische honger wereldwijd. De gasten werd 
gevraagd € 0,20 extra per maaltijd te betalen. En dat spaarde 
Swen op, om zo elke maand een mooi bedrag naar The Hunger 
Project over te maken. Helaas sloot Panneke eind december haar 
deuren: Swen heeft de zaak verkocht. In minder dan twee jaar tijd 
haalde de brasserie € 2.230 euro op voor The Hunger Project. 

Muziek draaien voor het einde van honger  

De Amsterdamse Ruben Altena draait al jaren op bruiloften 
en feesten onder de naam DJ Ruben Hood. Het geld dat hij 
daarvoor krijgt stuurt hij naar een goed doel. En sinds 2013 is 
dat goede doel The Hunger Project. “De focus bij The Hunger 
Project ligt op de kracht van de kleine gemeenschappen – daar 
geloof ik in en raak ik enthousiast van. Ik vind het ook leuk dat het 
niet de meest bekende organisatie is. Als ik bij mensen draai, op 
een bruiloft of op een feestje, dan kan ik in de voorbereiding altijd 
even kort uitleggen wat The Hunger Project doet – in de hoop 
dat mensen The Hunger Project zelf verder willen ontdekken.” 

Run for The Hunger Project

Zondag 1 november was de 9e editie van de Run for The 
Hunger Project in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Meer 
dan 800 renners, kids-renners en wandelaars deden mee en 
haalden samen maar liefst 197.130 euro op voor Benin. 

De 100 deelnemende business teams van onder andere  
PWC, Stern, Hak en Indutrade liepen 5 of 10 kilometer voor  
The Hunger Project Benin. De Run for The Hunger Project is 
mogelijk gemaakt door NPM Capital en verschillende sponsors. 

Wil jij je ook inzetten voor The Hunger Project? Kijk op thehungerproject.nl/support-ons/actie. 
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Een einde 
  aan 
    kindhuwelijken 

Geef meisjes 
een kans

Toch krijgen veel meisjes die kans 
niet. Want elke dag worden 39.000 
meisjes gedwongen om te trouwen. 
Zo zijn ze opeens geen meisje meer. 
Kindhuwelijken staan meisjes in de 
weg. Getrouwde meisjes stoppen 
eerder met school. Ze worden vaker 
slachtoffer van huiselijk geweld. En ze 
lopen allerlei gezondheidsrisico’s – zo 
zijn complicaties bij zwangerschap en 
bevalling een grote doodsoorzaak van 
meisjes tussen de 15 en 19 jaar. 

Oorzaak en gevolg
En dat niet alleen. Kindhuwelijken, 
honger en armoede gaan hand in hand. 
Oorzaak en gevolg, gevolg en oorzaak. 
Jonge meisjes krijgen te vroeg kinderen,  
die – omdat het lichaam van hun  
moeder nog niet volgroeid is – vaak 
ondervoed zijn en een levenslange 
achterstand oplopen. En die op hun 
beurt zelf ook ondervoede kinderen 
krijgen. En zo gaat dat al generaties lang. 

Meisjes zitten daardoor gevangen 
in een vicieuze cirkel van honger en 
ondervoeding. The Hunger Project wil 
deze cirkel doorbreken. Door kind-
huwelijken te stoppen. Door ondervoede 
baby’s te voorkomen. En door precies 

datgene te doen wat we al jaren zo 
goed doen. Want juist onze aanpak, 
op meerdere fronten, is de oplossing. 

Doorbreek de cirkel
Zoals de inzet van getrainde lokale 
vrijwilligers, die als dorpsgenoten 
toegang hebben tot kwetsbare meisjes 
en hun families. Door te zorgen dat 
meisjes naar school gaan. En door 
families de kennis te geven om hun 
eigen inkomsten te vergroten. Want 
wanneer ouders hun gezin kunnen 
onderhouden, worden de dochters later 
uitgehuwelijkt. 

En als een meisje toch jong is getrouwd 
en jong zwanger raakt, krijgt ze alle 
steun die ze nodig heeft. Ze leert hoe 
ze ondervoeding kan voorkomen, want 
juist in de eerste 1000 dagen van een 
leven is voeding cruciaal. Zo krijgt ze 
een zo gezond mogelijke baby, die kan 
uitgroeien tot een sterk meisje. Zo wordt 
de cirkel doorbroken. 

The Hunger Project geeft meisjes een 
kans. Om uit meisjes te halen wat 
erin zit. Zodat ze kunnen uitgroeien tot 
krachtige leiders, die hun mannetje 
staan in de strijd tegen honger. 

Vrouwen en meisjes zijn de sleutel tot het einde van 
honger. Juist zij kunnen het verschil maken. Want als  
zij opstaan als leider, plukt de hele gemeenschap daar 
de vruchten van. 

In ontwikkelingslanden is een  
op de drie meisjes voor haar 
18e getrouwd.

Meisjes uit arme gezinnen heb-
ben twee keer zo veel kans om 
jong te trouwen als meisjes uit 
rijkere families.

Bijna de helft van de meisjes in 
ontwikkelingslanden wordt voor 
haar 18e zwanger.

“Kindhuwelijken 

staan meisjes 

in de weg.”

“Kindhuwelijken, honger en 

armoede gaan hand in hand.”
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Toen ze haar dochtertje liet inenten bij 
de kliniek van het epicentrum, kwam 
ze terecht bij een bijeenkomst over 
de gevaren van kindhuwelijken. Na 
enige overreding deed Rachel mee. “Ik 
schaamde me en was de hele tijd aan 
het huilen, tot een van de vrijwilligers me 
vroeg waarom. Ik vertelde dat het leek 
alsof ze over mij spraken, want alles wat 
ze vertelden maakte ik ook mee.”

Via via werd Rachael lid van de 
toneelgroep van het epicentrum. Hoewel 
ze te verlegen was om haar eigen 

verhaal te doen, durfde ze dit als actrice 
wel. Een vrijwilliger vroeg Rachael om 
haar ervaringen te delen op de radio. 
“Hoewel ik me nog steeds schaamde, 
deed ik toch mee en vertelde open en 
eerlijk over wat mij overkomen was. 
Ik raad jongeren aan veel beter op 
te passen en hun onderwijs vóór te 
laten gaan.” De pesterijen zijn over, en 
Rachael is zelfs een beetje beroemd in 
het district. Haar dorpsgenoten zijn trots 
dat zij zich inzet om kindhuwelijken en 
tienerzwangerschappen te voorkomen. 
Rachael: “Ik voel me veel beter en heb 

vrede met de situatie zoals zij is. Ik ben 
blij met alle hulp die ik heb gekregen en 
dat ik zelf ook weer anderen kan helpen. 
Mijn dochtertje is nu zes maanden oud. 
Als ze twee jaar is, ga ik weer terug naar 
school.”

Bekijk onze animatievideo  
over kindhuwelijken op  
www.youtube.com/thpnederland 

Rachael: alleenstaande tienermoeder 
Rachael Mutonyi uit Mbale in Oeganda was pas 14 jaar toen ze zwanger werd 
van een man, die haar beloofde dat hij met haar zou trouwen. Maar de man 
verdween met de noorderzon en Rachael werd op haar 14e een alleenstaande 
moeder. Haar oud-klasgenootjes pestten haar omdat ze ongetrouwd en zo 
jong moeder was en niet meer naar school kon. 

Acties tegen kindhuwelijken
In Bangladesh werken duizenden lokale vrijwilligers aan het einde van kindhuwelijken. Zij maken de meisjes bewust van hun rechten. 
En ze gaan in gesprek met traditionele leiders en ouders. Ook vrijwilligers in Burkina Faso en Oeganda roepen in hun dorpen op tot 
een einde aan kindhuwelijken. 

Vijf resultaten: 

Bangladesh: bijna 5000 vrouwen en mannen zijn getraind als change agent. Ze ondernemen concrete acties, zoals het 
 registreren van huwelijken en geboorten, zodat er niet onopgemerkt huwelijken met minderjarigen worden gesloten.

Burkina Faso: radioshows en een drukbezochte conferentie zetten het vraagstuk van kindhuwelijken op de kaart. 

Burkina Faso: op scholen spraken ouders en hun kinderen, onder begeleiding van de leerkrachten, over kindhuwelijken.  
Met succes: de jongeren waren erg enthousiast dat zij zich eens uit mochten spreken over dit onderwerp, dat toch vooral 
hen aangaat. 

Oeganda: in zes epicentra zijn toneelgroepen opgericht. Die verzorgen optredens met dans, zang en korte scènes over 
 kindhuwelijken, in de epicentra, scholen en buurgemeentes. 

Oeganda: landendirecteur Daisy Owomugasho reisde naar Bangladesh om te leren van de jarenlange ervaringen rond 
 kindhuwelijken.

“Ik deelde 

mijn verhaal 

op de radio.”

“Alles wat ze tijdens 

de bijeenkomst vertelden

maakte ik ook mee.”

Karatelessen voor meisjes in Oeganda

Her Choice

In 2014 kregen we al een eenmalige bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor ons werk 
in  Bangladesh, Burkina Faso en Oeganda. In september 2015 besloot de overheid de komende 5 jaar 
nog eens 6,5 miljoen euro in ons werk te investeren. Want “Her Choice”, ons samenwerkingsverband met 
 Kinderpostzegels en ICDI, is geselecteerd als officiële strategische partner om kindhuwelijken tegen te 
gaan. Zodat we met ons werk door kunnen gaan en slim kunnen uitbreiden. Het is de grootste subsidie  
die The Hunger Project ooit heeft gekregen. En daar zijn we heel erg blij mee. 



Directie
Evelijne Bruning en Jouwert van Geene vormen als tweekoppige directie samen 
het bestuur van The Hunger Project. Evelijne werkt sinds december 2009 voor The 
Hunger Project; Jouwert sinds midden 2010. Zelfs bij elkaar opgeteld verdienen 
ze nog onder de maximale norm voor een directeur; meer details daarover in het 
jaarverslag en de jaar rekening op www.thehungerproject.nl. 

Team
In 2015 namen we afscheid van Wilma. Elisabeth, Mirjam, Marjon, Catelijne, Karima 
en Lavender bleven vaste teamleden. Het team werd bovendien flink uitgebreid met 
nieuwe medewerkers: Hilde, Hanneke, Pieter en Annemarie – en met bekenden: Ineke 
(voorheen vrijwilliger) en Elleke (voormalig stagiaire). Ook Natasja, Jos en Imke werden 
lid van het kantoorteam, maar dan als vrijwilligers. We gingen van 5,8 betaalde FTE 
eind 2014 naar 7,1 FTE eind 2015. We huurden dan ook minder externe expertise in 
dan in voorgaande jaren. 

Vrijwilligers
Ook dit jaar kon The Hunger Project weer rekenen op de tomeloze inzet van een  
fors aantal vrijwilligers. De leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies 
ondersteunen op eigen kosten de taken van de organisatie. Maar ook bij 
evenementen en campagnes zetten vrijwilligers hun expertise in. Of het nu ging om 
een juichteam, (online) communicatie, fotografie, PR-advies, redigeren van teksten, 
fondsenwerving of complete evenementen. Mede door deze inzet kunnen wij ‘lean’ 
opereren en de kosten in Nederland zo laag mogelijk houden. 

Raad van Advies
Deze invloedrijke Nederlanders zetten zich ook in 2015 actief in om The Hunger Project te adviseren bij strategische 
vraagstukken en onze organisatie te promoten. Ze kwamen in 2015 niet bijeen, maar leverden op individuele basis 
 diensten en advies: 

Jan Willem Baud  voormalig voorzitter van de directie van NPM Capital
Hans Eenhoorn  voormalig lid UN Task Force for Ending Hunger, Unilever
Leoni Janssen  programmamaker en zangeres
Sander Mahieu  Synnova Organisatie Advies
Maria Martens  lid van de Eerste Kamer (CDA)
Felix Meurders  radio- en televisiepresentator, mediatrainer 
Herman Wijffels  hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering
Pieter Winsemius  voormalig lid Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

In memoriam: Jacqti de Leeuw (1960-2015)
Na een korte, maar hevige ziekte overleed in augustus onze voormalige bestuursvoorzitter 
Jacqti de Leeuw. De afgelopen jaren zette zij zich met hart en ziel in voor de Dogon-vrouwen
in Mali. We verliezen in Jacqti een strijdgenote voor een betere wereld. Maar blijven bouwen 
op fundamenten die zij mede heeft gelegd. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte 
met dit verlies en zullen haar missen.

Raad van Toezicht 
Ellen Kalkhoven nam aan het einde van haar eerste termijn afscheid van haar rol in de Raad van Toezicht.  
De andere leden bleven aan; Kees Roovers en Wietse Nieuwenhuis kwamen erbij. 

Carel van Bemmelen
“Bij The Hunger Project draait het om mensen te motiveren hun eigen toekomst in handen te 
nemen en daarmee een einde te maken aan chronische honger voor henzelf en hun familie. 
Dat werkt! Het einde van de chronische honger is ook zeker in ons belang.”

 Henny Westland
“De benadering van The Hunger Project spreekt mij als ondernemer bijzonder aan.  
Ons familiebedrijf Westland Kaas onderneemt vanuit een gezonde, Hollandse handelsgeest. 
De mensen die betrokken zijn bij The Hunger Project zijn echte voorlopers, dat past bij mij,  
en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

Rob van der Laan
“The Hunger Project krijgt mensen zelf in beweging om honger te bestrijden. Zelfredzaamheid 
is essentieel om honger de wereld uit te krijgen, maar een beetje support is nodig om op weg 
te komen. Ik heb zelf in Benin gezien welk effect dit teweegbrengt en ben er trots op om een 
bijdrage te mogen leveren.” 

Jan van Oord
“The Hunger Project heeft een unieke aanpak gekoppeld aan een heldere doelstelling.  
Om dat duurzaam te realiseren moeten mensen in beweging komen en blijven. 
Ondernemerschap, werk en zingeving zijn essentieel om honger de wereld uit te helpen.”

Kees Roovers
“Ook ik geloof in het vermogen van mensen om zichzelf te redden, om zelf een einde te 
maken aan honger. Die filosofie past heel goed bij hockeyclub Kampong, waarvan ik voorzitter 
ben. Sporters moeten het maximale uit zichzelf halen om hun droom te verwezenlijken.  
Wat mij betreft een prachtige match met The Hunger Project.”

Wietse Nieuwenhuis
“Mijn lijfspreuk in mijn werk is: alleen kun je niets, je moet het samen doen! Mensen een zetje 
geven en toewerken naar zelfredzaamheid – dat is voor mij de kern. Als ik bij The Hunger 
Project alles naast elkaar leg, klopt het plaatje gewoon.” 

The Hunger Project 
Nederland

44 45



Activa (na resultaatbestemming)
     Ref.
Vaste activa    
Materiële vaste activa    5.1
Totaal 
     
Vlottende activa   
Vorderingen    5.2
Liquide middelen    5.3
Totaal      
 
TOTAAL ACTIVA      
 

Passiva

Reserves
Continuïteitreserve    5.4
Bestemmingsreservers   5.4
Totaal

Fondsen
Bestemmingsfondsen   5.4
Totaal

Kortlopende verplichtingen
Vooruitontvangen bedragen   5.5
Overige schulden    5.6  
Totaal  
  
TOTAAL PASSIVA 

€

6.276
6.276

188.690
1.162.361

1.351.051

1.357.327

394.500
441.254

835.754

341.443
341.443

3.500
176.630
180.130

1.357.327

€

5.138
5.138

652.548
2.166.847

2.819.395

2.824.533

369.500
503.816
873.316

619.020
619.020

2.500
1.329.697
1.332.197

2.824.533

31-12-2015 31-12-2014

Balans Per
31 december 2015
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“Ik ben zeer tevreden met het financieel 
resultaat van 2015. Met 4 miljoen euro 
inkomsten hebben we niet alleen het 
hoogste inkomen ooit gehaald, maar 
zetten we de forse groei van de 
afgelopen jaren stevig door: we hebben 
13% meer opgehaald dan in 2014. 
 
De kracht van The Hunger Project en de 
motor van de groei is het warme 
netwerk van 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.  
 
Een van de hoogtepunten was dat begin 
2015 een extra projectaanvraag werd 
goedgekeurd door de Nationale 

Postcode Loterij voor ons Moringa-
programma. Bovendien werd in 2015 
onze samenwerking met de loterij 
geëvalueerd, met positief resultaat: ook 
in de periode 2016 tot en met 2020 
ontvangt The Hunger Project steun voor 
haar werkzaamheden. Dat, samen met 
de goedkeuring van een grote, vijfjarige 
competitieve subsidie-aanvraag bij de 
Nederlandse overheid, zorgt ervoor dat 
de vooruitzichten voor de komende jaren 
ook goed zijn.  

The Hunger Project Nederland 
coördineert sinds 2015 alle fondsen-
werving in de programmalanden en de 
wereldwijde institutionele fondsen-
werving. Die opbrengsten zie je niet 
terug op onze jaarrekening, omdat ze 
rechtstreeks naar de programma-landen 
gaan. Zo kon The Hunger Project Benin 

760.000 euro op haar rekening 
bijschrijven, uitgekeerd door de 
Nederlandse ambassade in Benin. Als 
we dat bovenop de 4 miljoen inkomsten 
in Nederland tellen, dan is ons 
ambitieuze groeidoel van 4,5 miljoen 
voor 2015 gerealiseerd. Alles bij elkaar 
genomen ben ik dan ook echt tevreden 
over het resultaat.“ 

Kees Roovers  

“De filosofie van The Hunger Project spreekt mij bijzonder 
aan. Omdat ook ik geloof in het vermogen van mensen om 
zichzelf te redden, om zelf een einde te maken aan honger. 
Hetzelfde gaat op voor de sporters bij Kampong: niet alleen 
moeten zij het maximale uit zichzelf halen om hun droom te 
verwezenlijken, maar ze motiveren elkaar ook - en daarmee 
wordt het hele team sterker.  
 
Het zit in het DNA van zowel Kampong als The Hunger Project 
om kansen te zien, nieuwe wegen in te slaan en niet weg te 
lopen voor verantwoordelijkheid. En ik ben trots dat ik daaraan 
mijn steentje kan bijdragen.”

Kees Roovers is al enkele jaren verbonden aan The Hunger Project. Eerst vanuit  
zijn rol als voorzitter van Kampong Hockey, waar hij onder andere regelde dat op  
de shirts van de topteams  het logo van The Hunger Project prijkt. En sinds 2015 is 
hij toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hij nam het stokje over van Ellen  
Kalkhoven als portefeuillehouder financiën. Kees is netwerker bij uitstek. Naast zijn 
functie bij Kampong behartigt hij vanuit Nederland de zakelijke belangen van buiten-
landse familiebedrijven. Eerder was hij international tax advisor bij PWC.

 Groei 
    zet 
       door

Meer informatie over de 
inkomsten en uitgaven van 
The Hunger Project in 2015, 
en de complete jaarrekening, 
zijn te vinden op 
www.thehungerproject.nl



Baten    
   Baten uit eigen fondsenwerving 
   Baten uit acties van derden  
   Overheidssubsidies  
   Rentebaten   
   Overige baten  
SOM DER BATEN    
    

Lasten    
   Doelen   
   Programma’s  
   Bewustwording 
   Totaal   
     
   Werving baten  
   Kosten eigen fondsenwerving
   Kosten acties derden
   Overheidssubsidies
   Totaal   
    
   Beheer en administratie  
    
SOM DER LASTEN    
    
RESULTAAT

Resultaatbestemming

Reserves  Continuïteitsreserve
   Bestemmingsreserve
   Bestemmingsfonds
    

€
           1.897.164 
           1.112.300 

554.101  
6.267                           

-              
3.569.832 

          
 3.276.225 

               99.070            
3.375.295 

109.551 
               31.513 
               65.755 
             206.819 

            147.063 

           3.729.177 
               

(159.345) 

97.000
(129.233)
(127.113)

(159.138)
 

€
2.650.000           
1.350.000 

500.000 
-                                       
-             

4.500.000  
 
 
           

3.850.000               
120.000           

3.970.000 

220.000 
              55.000 
              45.000 
            320.000               

200.000 

         4.490.000 

10.000

-
-
-

- 

€
2.333.860                 
1.218.228                    

470.803                     
8.813 

-
4.031.704  

               

3.200.688 
             149.968 

3.350.656                   

119.354                    
25.442 
40.901                    

185.697                    

180.213                 

3.716.566 
 

315.138

(25.000)
62.562

277.577

315.138
                    

Actueel 2015 Budget 2015 Actueel 2014

De staat van baten
lasten over 2015&
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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. 

Onze partners 
in

• AA drink
• Accuraat Verhuur
• Academisch Medisch Centrum 

(AMC) 
• Activia Bibliotheek Shell
• African Studies Centre
• AgriPro-Focus
• De Amsterdamse Kookschool
• Andersson Elffers Felix
• Anfolama Ventures 
• Anne Elsen Milieu Advies
• Apotheek Tanthof
• Atelierspek
• Aubergine IT
• Aver 
• Axel-Invest 
• B & M Beheer 
• De Baak 
• Bavaria 
• Het Beukenwoud
• De Boer 
• Brasserie Panneke
• Bureau Feith
• Cordaid
• Creative Venue
• Cycling for Food
• De Droomfabriek
• Datiq

• Diakonie Gereformeerde Kerk 
Lollum

• DJ Ruben Hood
• Emma Health & Beauty Care
• Emmaus Haarzuilens
• Eurojob International Holding 
• Familievereniging VOx
• FD Mediagroep
• Fifty/Fifty Tekst
• Financieel Bedrijfsmanagement 

FBM
• First Things First 
• Food Cabinet
• Food & Business Knowledge 

Platform
• Food Ingredients Global
• Food Policy Netwerk
• Frans van Seumeren Holding 
• Friends Cycle For The Hunger 

Project
• Friends Run For The Hunger 

Project
• Girls not Brides
• Groei door coaching
• Hak 
• Have a nice ride
• Hogeschool Utrecht
• House of Sports 

• ICDI
• Inbak 
• Indutrade Benelux 
• Investore Holding
• Iron shirt of golf
• Jaguar The Fresh Company
• Janssensfonds
• Johannes Odé Fotografie
• Jolande van Kempen Advies
• Joylent
• Kaga Ontwerp & Communicatie
• Kitty Corrects
• Koninklijke De Kuyper 
• Kracht van Beleving
• Stichting Latoer
• Leerink & Dochters Holding 
• Lombard Odier
• Lubbers Holding Zwolle 
• Lux Nijmegen
• Lysan Zanglespraktijk
• Maree Invest 
• Marieke Hannen | Media Design
• Mariken Stolk
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Moringa’s Finest
• MoSagri
• Nalatenschap Klootwijk van de Worp 
• Nationale Postcode Loterij

• NautaDutilh 
• NDC Mediagroep, Leeuwarder 

Courant
• NPM Capital 
• NVVH-Vrouwennetwerk
• Olympisch Stadion Amsterdam 
• Pieter Willemsen
• Prepaid Union 
• PricewaterhouseCoopers 
• ProDelta Holding BV-Shalom 

Foundation
• Pro Juventute
• Protestantse Gemeente IJlst
• PUM BV
• QiZiNi
• Ribbink van den Hoek Familie 

Stichting
• Rinagro Smart Farming
• Roberts Venture 
• Roland de Zeeuw Fotografie
• Rotary Club Laren-Blaricum
• Royaan 
• Ruud Kroese Photography
• S.V. Kampong Hockey
• SDH Executive Search
• SIB Groningen
• Sint Antonius Stichting
• Solar Nederland 

• Soosr 
• Soroptimist International Club Delft 

- Klavervrouw
• Soroptimist International Club 

Goeree Overflakkee
• Soroptimist International Club 

Waterland 
• Stichting Dioraphte
• Stichting Flexi-Plan
• Stichting Hjoed
• Stichting Kinderpostzegels  

Nederland
• Stichting Millenniumnetwerk 

Fryslân
• Stichting Pro Team Limburg Award
• Stichting Run for The Hunger 

Project
• Stichting Talpa
• Stichting Wees een Kans
• Stichting Wereldcoach
• Sichting Wereldpodium
• Stoks Magazijnen
• TBWA\NEBOKO DOWNTOWN
• The Broker
• The Human Element
• The Hunger Project België
• The Heart Party
• Tertium

• Tractor Girl
• Trustus Capital Management 
• Uitgeverij Wereldbibliotheek
• Universiteit van Amsterdam/AISSR
• Van Nie Beheer
• VanDerLande Industries
• Van Oord Dredging and Marine 

Contractors 
• Varova
• Vice Versa
• Volkers 
• Voluyt
• Wageningen University &  

Research centre
• Westland Kaas
• Westlock
• Wijnands Management 
• Wilde Ganzen
• WO=MEN
• Women Ending Poverty
• World of Ideas
• Zandbergen World’s Finest Meat

 2015
Investeren met resultaat 
The Hunger Project scoort consistent de hoogst haalbare score bij de Nationale Goede 
Doelen Test en de Goede Doelen Monitor - op bijvoorbeeld transparantie, activiteiten en 
de kwaliteit van de organisatie. En daar zijn we - natuurlijk - ernom trots op.



Nationale
Goede Doelen Test en
Goede Doelen Monitor

2015

Het einde van chronische honger is in zicht.
We zijn een heel eind op de goede weg.

 Doe je mee?
 

Word ook aandeelhouder in het einde van honger.


