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Algemene informatie  
 
Stichting The Hunger Project 
Arthur van Schendelstraat 500 
3511 MH Utrecht 

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

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

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

IBAN: NL69 TRIO 0254 7828 76 
KvK: 41201198 
RSIN: 816048903 
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Voorwoord en reflectie 

Het jaar 2017 was voor The Hunger Project veelbewogen – wereldwijd én in Nederland. Want er viel 

allereerst veel te vieren – zoals onze veertigste verjaardag als wereldwijde organisatie, en onze 

twintigste verjaardag in Benin. Maar vooral vierden we de successen van onze programma’s. De 

indrukwekkende resultaten in de inmiddels 22 zelfredzame epicentra in Afrika bewezen dat onze 

aanpak er wérkt. Het op internationale vrouwendag in Amsterdam gelanceerde nieuwe netwerk van 

investeerders voor ons werk in Odisha maakte een flinke opschaling mogelijk in een van de armste 

staten van India. En onderzoek naar ons werk in Bangladesh bewees dat onze aanpak er significant 

bijdraagt aan vrede en sociale cohesie. En dat zijn maar een páár successen – in dit bestuursverslag 

vindt u er vanzelfsprekend nog veel meer.  

Maar ook was het een veelbewogen jaar omdat we wereldwijd wegens tekorten fors in onze 

programma-uitgaven moesten snijden, onder andere door een flink aantal medewerkers te ontslaan 

in de programmalanden. Ook overleed plotseling ons dierbare hoofd Afrika, professor Idrissa Dicko, 

die al ruim twintig jaar met ons aan het einde van de honger werkte. Voor het eerst in zeventien jaar 

nam het aantal mensen met honger in de wereld toe, in plaats van af, met name in oorlogs- en 

crisisgebieden. Ons team in Mexico kreeg te maken met een verwoestende aardbeving – een schok 

die ze onmiddellijk omzetten in een nationale beweging die er voor probeert te zorgen dat de 

wederopbouw zo veel mogelijk wordt bepaald door lokale gemeenschappen. En we hadden een 

behoorlijk woest wisseljaar, met voor ons doen veel vertrekkende en dus ook veel nieuwe teamleden 

(waarover meer in hoofdstuk acht van dit bestuursverslag).  

Gelukkig konden we bij zo veel beweging rekenen op de intensieve begeleiding van onze Raad van 

Toezicht, en onze vaste (pro bono) trainings- en coachingspartners. En hoewel ons groeidoel in 2017 

niet haalbaar bleek, stond er aan het einde van het jaar opnieuw een stoer en stevig team, dat volop 

koerst op nieuwe kansen en mogelijkheden. Want het einde van de honger is zéker haalbaar. Maar dat 

gaat nog niet vanzelf.  

Evelijne & Annelies  

Directie The Hunger Project Nederland  
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1. Wie we zijn  

Al decennialang daalt het aantal mensen met honger: tussen 1965 en 2015 verdubbelde de 
wereldbevolking en tegelijkertijd halveerde het aantal mensen met honger. Maar ondanks deze 
enorme vooruitgang, leven op dit moment nog steeds 815 miljoen mensen met honger. En dat zijn er 
veel te veel, want honger is het grootste oplosbare probleem ter wereld.  

Desondanks nam in 2016 voor het eerst sinds de jaren 60 het aantal én het percentage mensen met 
honger toe – een trendbreuk die toegeschreven kan worden aan klimaatverandering en groeiend 
conflict in de wereld. Tussen 2015 en 2016 kwamen er 38 miljoen mensen met honger bij. Dat is 
zorgwekkend, maar over de afgelopen 25 jaar haalden de meeste landen indrukwekkende positieve 
resultaten.  

Ons doel lijkt nu relevanter dan ooit – het einde van honger staat nog steeds aan de horizon. The 
Hunger Project gelooft dat onze generatie een einde kan maken aan chronische honger.  

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

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

Met het aannemen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties in 2015 
erkent ook de wereldgemeenschap – inclusief de leiders van de 193 VN-lidstaten – dat het einde van 
honger een haalbaar doel is. Doel twee van deze Global Goals – géén honger meer in 2030 – is duidelijk: 
niet het percentage van honger in de wereld halveren, zoals bij de eerdere Millenniumdoelen, maar 
het helemaal terugbrengen naar nul.  

De enige manier waarop het doel behaald kan worden is door mensen centraal te zetten. Want als 
mensen durven dromen en kansen krijgen, kunnen ze buitengewone resultaten boeken. Zoals het 
einde van honger. Wij zien geen miljoenen monden om te voeden, maar miljoenen ondernemende en 
veerkrachtige mensen. Mensen met honger zijn niet het probleem, zij zijn de oplossing – dát is onze 
visie.   

Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame beëindiging van honger alleen kan worden bereikt door de 
direct betrokkenen zelf. Door mensen met honger niet als slachtoffers te zien, maar ze zelf de regie te 
geven over hun eigen ontwikkeling. Dan hoeft in 2030 helemaal niemand meer honger te hebben.  

The Hunger Project ondersteunt mensen in lage (en lage midden-) inkomenslanden om op eigen kracht 
een toekomst op te bouwen zonder honger. Voorwaarde daarvoor is dat zij zich bewust worden van 
hun eigen vermogens, kansen voor het duurzaam beëindigen van hun eigen honger herkennen en 
begrijpen, en de daarvoor benodigde capaciteiten ontwikkelen.  

De volgende principes staan daarbij voor ons centraal: menselijke waardigheid en mensenrechten, 
gelijkheid van mannen en vrouwen, empowerment, maximaliseren van effectiviteit, onderlinge 
verbondenheid, duurzaamheid, sociale transformatie, holistische benadering, decentralisatie en 
transformerend leiderschap.  
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2. Wat we doen 

Voor veruit de meeste mensen met honger is het een structureel probleem, geen tijdelijke crisis. Geen 
hongersnood, maar chronische honger. En honger is niet alleen een kwestie van weinig eten, maar 
vaak vooral van slecht of eenzijdig eten. Zelfs wanneer mensen voldoende voedsel binnenkrijgen om 
hun gevoel van honger te stillen, kunnen ze door slecht of eenzijdig eten een tekort hebben aan 
voedingsstoffen en ondervoed raken.  

Omdat chronische honger structureel is, heeft voedsel sturen geen zin. Chronische honger is een 
vicieuze cirkel met vele verschillende oorzaken, waarin de omgeving, water, sanitair, onderwijs, 
gezondheidszorg en gelijkheid tussen mannen en vrouwen allemaal een rol spelen. Honger is meer dan 
voedsel alleen. Om deze cirkel te doorbreken, moeten al deze onderwerpen tegelijk en geïntegreerd 
aangepakt worden. Vooral op het platteland, waar het grootste gedeelte van de mensen met honger 
woont, en met een sterke focus op vrouwen.  

The Hunger Project gaat er altijd van uit dat mensen met honger zélf de belangrijkste oplossing zijn. 
Cruciaal is dat zij hun eigen kracht ontdekken en gebruiken, hun eigen prioriteiten stellen, en de ruimte 
krijgen om vooruitgang te boeken in het ter plekke hoogst haalbare tempo. Waardoor het uiteindelijk 
heel goed mogelijk is om blijvend een einde te maken aan chronische honger en armoede. Sustainable 
Development Goal nummer twee – géén honger in 2030 – is voor ons een haalbaar doel.  
 
 

Wat doen we niet? 
- Voedsel sturen 
- Geld of gratis goederen uitdelen 
- Top-down aanpak 
- 1 size fits all  
- Korte termijn 
- Werken in steden 
- Focus op hongersnood  
- Mensen vanuit Nederland in de 

programma’s aan het werk 
 
 
 
 
 
 

Wat doen we wel? 
- Geïntegreerde, holistische aanpak 
- Trainen, inzicht geven in eigen 

capaciteiten en kansen  
- Ontwikkeling van onderop: mensen 

met honger hebben zelf de leiding  
- Lokale oplossingen 
- Maatwerk en blijven innoveren 
- Langdurige programma’s voor een 

duurzame oplossing in slimme 
partnerschappen 

- Werken op het platteland 
- Focus op chronische honger  
- Lokaal team en lokale vrijwilligers 
- Vrouwen voorop 
- Samenwerken met de lokale overheid 

 
 
Verandertheorie 
The Hunger Project is opgericht als strategische organisatie en heeft zichzelf gedurende de jaren telkens 
opnieuw uitgevonden – om zo het hoofd te kunnen bieden aan alle uitdagingen op weg naar het einde 
van honger. The Hunger Project ging telkens op onderzoek uit: hoe zit honger in elkaar en wat mist er – 
wat zou hét verschil kunnen maken? Op basis van 40 jaar ervaring met werken aan het einde van honger 
heeft The Hunger Project een verandertheorie ontwikkeld, die aan de basis staat van onze interventies. 
Deze is te vinden op onze website.  
 
Op basis van deze verandertheorie is ook onze wereldwijde meerjarenstrategie voor 2016-2020 
opgesteld. De komende jaren blijven we doen waar we goed in zijn: effectief bewezen programma’s 
uitvoeren die mensen in hun kracht zetten om zélf een einde te maken aan honger en armoede. 

http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2014/08/Theory_of_Change.pdf
http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2016/06/Strategic-Plan-THP-Global-2016-2020.pdf
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Het ultieme doel van ons werk is dat onze partners uiteindelijk zo goed met elkaar en met hun lokale 
overheid samenwerken, dat ze voortaan zelf verder kunnen. Zonder honger en zonder armoede, maar 
vooral in staat om nieuwe uitdagingen samen aan te pakken: zelfredzaam. 

De aanpak daartoe wordt gevormd door drie kernelementen: 

 Mobiliseren van mensen om zelf in actie te komen 

 Empowerment van vrouwen 

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

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

Essentieel zijn de lokale vrijwilligers, de animators, die enthousiast zijn over de nieuwe mogelijkheden 
die zij zien. Deze mensen worden getraind om zelf weer trainingen te geven waarin zij anderen 
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inspireren tot actie. Zij stimuleren mensen in hun eigen gemeenschap om acties en veranderingen door 
te voeren, door die verandering zelf ‘voor te leven’, en zo te laten zien wat er mogelijk is. Wereldwijd 
werkt The Hunger Project met duizenden getrainde vrijwilligers, die op hun beurt miljoenen anderen in 
hun eigen gemeenschap mobiliseren om in actie te komen.  
 
Empoweren van vrouwen 
Voedselschaarste en de ongelijkheid tussen man en vrouw in ontwikkelingslanden zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Hoewel vrouwen de verantwoordelijkheid dragen voor het vervullen van de 
basisbehoeften van hun gezin, worden veel vrouwen systematisch buitengesloten. Ze hebben geen 
toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities. Zo blijft veel potentieel onbenut. Zonde, want 
vrouwelijke leiders zetten voedselzekerheid, onderwijs, gezondheid, corruptie en sociale uitsluiting op 
de agenda van hun gemeenschappen. Zodra vrouwen in hun kracht staan en zich ontpoppen als leider, 
plukt de hele gemeenschap daar de vruchten van. 
 
Vrouwen, maar juist ook mannen worden hiervan bewust gemaakt. Want samen bereik je meer. 
Ervaring van The Hunger Project leert dat mannen na de trainingen zelf hun verantwoordelijkheid naar 
hun gezin oppakken en hun vrouwen helpen. Vrouwen krijgen de kans zich te ontwikkelen via 
alfabetiseringslessen, scholing en leiderschapstrainingen. Zo kunnen vrouwen via de programma’s in 
Afrika een beroep doen op microkredieten en een spaarfaciliteit, waarmee ze kunnen investeren in een 
kansrijke toekomst voor het hele gezin. En in India worden vrouwen ondersteund om optimaal gebruik 
te maken van hun politieke positie in dorpsraden en het bijbehorende overheidsbudget.  
 
Samenwerking met lokale overheden 
The Hunger Project werkt samen met overheden op districts- en dorpsniveau. Zij staan het dichtst bij de 
mensen, en het is hun taak om voorzieningen in basisbehoeften zoals gezondheid, voeding, onderwijs 
en inkomen te organiseren. The Hunger Project wil deze taak niet overnemen en betrekt de lokale 
overheid in alle stadia en op alle niveaus van de ontwikkeling van de gemeenschap. Zo zorgt The Hunger 
Project er voor dat dorps- en districtsraden effectief kunnen werken en dat vrouwen een  
stem krijgen in de dorpsraad. Daarnaast investeren we in het vermogen van boerengemeenschappen 
om zeggenschap en voorzieningen af te dwingen bij hun lokale en nationale overheid. 
 

Elodie Iko, Women Empowerment Officer bij The Hunger Project Benin 
“Een leiderschapstraining voor vrouwen, hoe ziet dat eruit? We dagen vrouwen 
uit om zich uit te spreken. Als dezelfde vrouwen steeds stil blijven, dan vraag ik: 
hoe denk jij dan hierover? Je mening doet ertoe! We doen ook veel rollenspellen. 
Dan spelen we ongemakkelijke situaties na waarin deze vrouwen terecht komen 
met hun echtgenoot, vader, broer of werkgever. Situaties waarin zij zich zwak 
voelen, of minderwaardig. We zoeken altijd naar dat kantelpunt in de situatie 
waar verandering mogelijk is. Dan leggen we het rollenspel stil, en vragen we de 
toeschouwers om suggesties te doen hoe de vrouw de situatie zelf kan 
veranderen. Dat zijn echt mooie momenten, om te zien hoe zij elkaar helpen.” 

 

 
Maatwerk 
The Hunger Project heeft uitvoerende programma’s in acht landen in Afrika (Benin, Burkina Faso, 
Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Oeganda en Senegal), in Bangladesh en India, en in Mexico en 
Peru. Met uitzondering van Peru, is in elk land een eigen kantoor gevestigd met lokale medewerkers.  
Doordat iedere situatie in ieder land weer anders is, heeft The Hunger Project niet ‘dé oplossing’. Een 
aanpak in Afrika die bewezen succesvol is, kan om verschillende redenen – politieke, culturele, sociale, 
economische of geografische, bijvoorbeeld – weleens helemaal de plank misslaan in Azië. Continu wordt 
op lokaal niveau onderzocht of onze aanpak daar nog werkt, of er aanpassingen nodig zijn voor het 
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succesvol bestrijden van honger en armoede. Als er iets ontbreekt wordt daar vervolgens samen aan 
gewerkt.  
 
In Azië werkt The Hunger Project in Bangladesh en India aan democratisering en vrouwelijk leiderschap. 
In India heeft de overheid zelf al de nodige stappen gezet om honger en armoede terug te dringen. Voor 
de allerarmsten zijn allerlei regelingen en subsidiepotjes beschikbaar – van weduwenpensioenen tot 
subsidie voor huizen, en van een banenprogramma tot voedselbonnen. Dorpsraden spelen daarbij een 
belangrijke rol: zij bepalen wie in aanmerking komt voor die ondersteuning. Zij brengen de behoeftes in 
kaart, identificeren wie recht heeft op subsidie of een dienst en jagen er achteraan. Volgens de wet 
hebben vrouwen in India recht op de helft van de zetels in de lokale politiek. The Hunger Project ziet 
vrouwen in de dorpsraad als de sleutel voor het einde van honger. Door deze vrouwen tijdens hun 
vijfjarige termijn te trainen en te coachen, kunnen zij zich ontpoppen als leider. We versterken hun 
capaciteiten, kennis en vertrouwen in hun eigen kunnen, rol en verantwoordelijkheden. We werken aan 
een ontvankelijke omgeving waarin zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zo kunnen de gekozen 
vrouwen hun mandaat ook echt vervullen, aan de juiste touwtjes trekken en voorzieningen voor hun 
dorp regelen. Ze maken slim gebruik van bestaande overheidssubsidies en laten het systeem voor zich 
werken. Met de nodige porties moed, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en goede samenwerking 
bereiken ze opzienbarende resultaten. Ze gaan de confrontatie met corrupte ambtenaren aan. Ze stellen 
de achtergestelde positie van vrouwen ter discussie. Ze vormen netwerken waarin krachten gebundeld 
worden en waarmee ze druk kunnen uitoefenen. Ook leren de vrouwen om succesvol media in te zetten 
en zetten ze campagnes op om andere vrouwen te mobiliseren om zich verkiesbaar te stellen. Zo kunnen 
de vrouwen het systeem – dat er al is – voor zich laten werken. En zo verbeteren deze voorvechters de 
situatie in hun dorpen. 

In Bangladesh maken we ons vooral sterk voor de rechten van vrouwen en voor beter lokaal bestuur. 
Via onze SDG-Union benadering verbinden we het lokale bestuur (de Union Parishad) met groepen 
vrijwilligers binnen die dorpen. Samen maken zij plannen en voeren zij actie om in hun dorp de 
Sustainable Development Goals te bereiken. The Hunger Project Bangladesh traint de leden van de 
dorpsraad, vrouwelijk leiders en meer dan 145.000 animators – met een sleutelrol voor maatschappelijk 
betrokken jongeren. Samen maken zij een einde aan honger, extreme armoede, genderdiscriminatie en 
corruptie binnen hun eigen gemeenschap. En ze mobiliseren miljoenen anderen om zelf actie te 
ondernemen. Tegelijkertijd zet The Hunger Project Bangladesh succesvolle campagnes op om beleid te 
beïnvloeden voor meisjes- en vrouwenrechten en transparantie te bevorderen.  

Epicentrumstrategie  
Het woord ‘epicentrum’ heeft voor The Hunger Project niets met aardbevingen te maken. Het is wél de 
kern van onze strategie in acht landen in Afrika. Concreet is een epicentrum een dienstencentrum dat 
door de gemeenschap zelf gebouwd is in het midden van een regio. Maar een epicentrum is veel meer. 
Zo zijn er in een epicentrum verschillende diensten te vinden: een kleuterschool, medische post, 
trainingsruimte, voedselbank en een microkredietbank. Alle diensten worden door de gemeenschap 
zelf, mannen én vrouwen, georganiseerd en bestuurd. Zo werken deze mensen samen om hun 
levensomstandigheden te verbeteren.  

Symbolisch vormt het epicentrum ook een bewijs van de inspanningen van de gemeenschap, en vormt 
het gebouw het hart van waaruit aan veranderingen wordt gewerkt.  
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Eén epicentrum bereikt tien tot vijftien dorpen – op loopafstand – in een omtrek van tien kilometer. 
Gemiddeld wonen daar 10.000 tot 15.000 mensen. Via deze strategie wordt over een periode van 
ongeveer acht jaar in vier fasen toegewerkt naar zelfredzaamheid:  

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

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

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

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

Omdat bij honger en armoede veel verschillende factoren een rol spelen heeft een epicentrum 
meerdere verschillende functies – die allemaal bijdragen om honger en armoede terug te dringen. 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 
– met name vrouwelijke – lokale leiders.  

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

Ook wordt er nauw samengewerkt met lokale overheden, waarmee The Hunger Project afspraken maakt 
over passende infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijsfaciliteiten. Een hecht partnerschap met de 
lokale overheid draagt, samen met inkomsten-genererende projecten, bij aan een onafhankelijk 
functionerend epicentrum. Dit is dan ook een van de criteria voor zelfredzaamheid. Het epicentrum is 
zelfstandig en zelfvoorzienend wanneer de gemeenschap het dienstencentrum met al haar functies 
zelfstandig kan beheren. The Hunger Project heeft een uitgebreide checklist ontwikkeld, met 52 criteria 
voor zelfredzaamheid. Van de 126 epicentra die The Hunger Project is gestart, voldeden er in 2017 
inmiddels 22 epicentra aan deze vereisten.  

In Latijns-Amerika werkt The Hunger Project in Mexico en Peru. In beide landen richt The Hunger Project 
zich op de emancipatie van inheemse vrouwen, omdat onder hen de grootste concentratie van honger 
en armoede te vinden is. Als change agents worden zij zich na training meer bewust van hun rechten en 
mogelijkheden en zetten zij zich in voor voedselzekerheid in hun dorp. In Mexico werkt The Hunger 
Project met een eigen lokaal team samen met de lokale en de nationale overheid. In Peru werkt The 
Hunger Project samen met partnerorganisatie Chirapaq aan het versterken van het netwerk van 
inheemse vrouwenorganisaties.  

 

Thematische programma’s  
Naast onze reguliere projecten werkten we in 2017 aan drie thematische programma’s: met het 
Moringa-programma besteden we extra aandacht aan gezonde voeding in Ethiopië, Malawi en Oeganda, 
via POWER gaan we geweld tegen vrouwen tegen in Bangladesh en India, en met Her Choice werken we 
in zes van onze programmalanden aan het einde van kindhuwelijken. Meer informatie over de resultaten 
van deze programma’s staat in hoofdstuk 4 – resultaten en impact.  

Moringa 
Het lijkt te mooi om waar te zijn – de blaadjes van een boom, die bijna overal snel kan groeien, helpen 
tegen honger en ondervoeding. En toch is het zo. Moringa is een tropische boom met een buitengewoon 
hoge voedingswaarde. Moringabladeren bevatten meer vitamines en mineralen dan de meeste 
voedingsmiddelen die wij kennen. Het is daarom een waardevolle aanvulling op het dieet  van zwangere 

http://chirapaq.org.pe/en/
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en borstvoedende vrouwen. Wanneer moeders Moringa eten, gaat het geboortegewicht van hun baby’s 
omhoog en verbetert de kwaliteit van de moedermelk. Ook de voedingswaarde van de dagelijkse 
maaltijd gaat door het toevoegen van Moringapoeder met grote sprongen vooruit.  

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

De aanpak van het Moringaprogramma bestaat uit drie stappen. In de eerste plaats weten: kennis 
bijbrengen over Moringa, en over het belang van gezonde voeding – vooral in de eerste 1.000 dagen van 
een mensenleven. Ten tweede door te planten: ondersteuning in het telen van Moringabomen en van 
meer gediversifieerde gewassen. En ten slotte door te eten: stimuleren dat Moringa en andere gezonde 
voeding ook echt op het bord terecht komt, vooral bij moeders en jonge kinderen.  

POWER 
In Bangladesh en in India voert The Hunger Project sinds 2015 een driejarig programma uit om geweld 
tegen vrouwen tegen te gaan door vrouwen te betrekken bij de politiek. POWER wordt gefinancierd 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de leiderschapskwaliteiten van vrouwen te versterken 
kunnen zij effectievere maatregelen nemen om de veiligheid in hun dorp te vergroten. Via POWER 
werken ruim 2.750 gekozen dorpsraadsleden samen, en worden bijna een miljoen mensen indirect 
bereikt door campagnes tegen geweld tegen vrouwen.  
 
Her Choice 
Honger, armoede en kindhuwelijken hangen nauw met elkaar samen. Er is sprake van een vicieuze cirkel. 
Via Her Choice werken we aan het tegengaan van kindhuwelijken, samen met Stichting Kinderpostzegels 
Nederland, International Child Development Initiatives (ICDI) en de Universiteit van Amsterdam. Het 
vijfjarige programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft als doel 
om kindhuwelijken tegen te gaan in elf landen, waaronder zes programmalanden van The Hunger 
Project: Benin, Burkina Faso, Ghana, Ethiopië, Oeganda en Bangladesh.  
Her Choice werkt aan zes strategieën om tot haar doel te komen: 
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1. Investeren in meisjes, hun kennis en vaardigheden. 
2. Verbeteren van toegang tot onderwijs voor meisjes. 
3. Verbeterde toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg die is afgestemd op 

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

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

terugdringen van het aantal kindhuwelijken. 

De verschillende partners in Her Choice brengen elk hun eigen expertise in. Voor The Hunger Project zit 
die vooral op strategie vier en vijf, maar vanuit onze epicentrumstrategie kunnen we vrij veel activiteiten 
omarmen. De ambitie is om van elkaar te leren zodat onze aanpak in zo veel mogelijk landen voet aan 
de grond krijgt. 

 

 
In Memoriam: Prof. Idrissa Dicko 
In 2017 heeft The Hunger Project afscheid moeten nemen van een geliefde 
collega: Prof. Idrissa Dicko. Hij begon bij The Hunger Project als landendirecteur 
van Burkina Faso, waar hij samen met de mensen in de epicentra en de andere 
Afrikaanse landendirecteuren hard werkte aan de epicentrumstrategie. De 
laatste zeven jaar was hij werkzaam als Vice President for Africa Programs in 
het kantoor in New York. Door zijn aanpak en focus op verbetering kreeg de 
epicentrumstrategie de kans om te floreren – Prof. Dicko heeft zonder twijfel 
een grote bijdrage geleverd aan de 22 epicentra die nu zelfredzaam zijn.  
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3. Resultaten en impact 
In totaal bereikte The Hunger Project met de verschillende programma’s en in de verschillende landen 
ruim 16 miljoen mensen, verspreid over meer dan 13.000 gemeenschappen. Het afgelopen jaar 
besteedde The Hunger Project Nederland het grootste deel van het budget aan de programma's van The 
Hunger Project in Bangladesh, Benin, Ethiopië, India en Malawi. Voor deze landen zijn ook de meeste 
geoormerkte fondsen geworven, specifiek beschikbaar voor dat land, of voor een bepaald project. In dit 
bestuursverslag worden daarom de behaalde resultaten in juist deze landen toegelicht. Maar eerst 
duiken we dieper in zelfredzaamheid en lichten we de programma’s uit waar we in 2017 
landenoverschrijdend aan werkten: Her Choice, Moringa en POWER.   

Resultaten uit de overige programmalanden zijn desgewenst te vinden op www.thehungerproject.nl en 
www.thp.org. Resultaten uit Nederland zijn te vinden in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 gaat dieper in op de 
Nederlandse inspanningen rond lobby en bewustwording. 

Zelfredzaamheid 
The Hunger Project werkte in 2017 in 107 epicentra in de acht Afrikaanse programmalanden: Benin, 
Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Senegal en Oeganda. Deze 107 epicentra 
omvatten zo’n 1.800 gemeenschappen, waar bijna 1,65 miljoen mensen wonen.  
 
In 2017 werden er in de epicentra zo’n 43.900 mensen getraind in het belang van gezonde voeding; 
kregen 70.100 vrouwen en mannen workshops over hiv/ aids en genderongelijkheid; volgden 44.200 
volwassenen cursussen om te leren lezen; en gingen er meer dan 3.100 kinderen naar de kleuterklas. 
Ook volgden 72.000 vrouwen en mannen trainingen binnen het Women Empowerment programma en 
volgen 35.400 mensen workshops over voedselzekerheid. En we trainden het afgelopen jaar ruim 35.000 
mensen als vrijwilliger, zodat zij hun dorpsgenoten kunnen trainen – en zo samen, met elkaar, optrekken 
naar het einde van honger en armoede. 
 
Het ultieme doel van The Hunger Project is zelfredzaamheid: de dorpsgemeenschappen gaan verder 
zonder steun van The Hunger Project. Zonder honger en zonder armoede, maar vooral in staat om 
nieuwe uitdagingen effectief samen aan te pakken: zelfredzaam. 

De gemeenschap beheert het dienstencentrum met al haar functies zelfstandig. Het epicentrum betaalt 
zijn eigen onkosten en gaat verder zonder ondersteunend personeel van The Hunger Project. De 
gezondheids-, onderwijs- en voorlichtingsprogramma’s gaan op eigen kracht verder, gedreven door 
vrijwilligers. Zonder externe steun blijven zij hun rol als motor van lokale ontwikkeling spelen. The 
Hunger Project vertrekt en investeert niet langer in het gebied.  
 
Essentieel voor zelfredzaamheid is officiële erkenning van het epicentrum en landrechten voor het 
epicentrumgebouw. En een epicentrum moet daarnaast minstens 80% scoren op een lijst van 52 
indicatoren voor zelfredzaamheid, verdeeld over acht doelen – van armoedebestrijding tot 
empowerment van vrouwen, van het mobiliseren van gemeenschappen tot verbeterde 
voedselzekerheid. Ze hebben een erkende rurale bank, genoeg inkomsten om de uitgaven van het 
epicentrum te dekken, sterke leiderschapscomités met een goede mix van mannen en vrouwen, en er 
komt veel initiatief vanuit de gemeenschap. 
 
De dorpen hebben zelf hun eigen doelen vastgesteld en welke indicatoren voor hen essentieel zijn, en 
daarmee hun eigen criteria voor zelfredzaamheid vormgegeven. De dorpen kunnen daarmee zelf hun 
eigen vooruitgang meten. En die kunnen ze weer vergelijken met die van andere dorpen in hun land. 
Deze meting van ontwikkeling op specifieke punten maakt het mogelijk heel gericht aandacht te 
besteden aan bepaalde nog zwakkere aspecten. En we kunnen samen met de gemeenschappen 
vaststellen of de programma’s effect hebben gehad, en of de gemeenschap in staat is om de activiteiten 
zelfstandig voort te zetten. 
 

http://www.thehungerproject.nl/
http://www.thp.org/
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Zelfredzaamheid is niet hetzelfde als zelfvoorzienend. In een zelfredzaam epicentrum is niet per se elke 
bestaande behoefte of vraag beantwoord, maar het gaat duidelijk beter met honger en armoede. Van 
armoedebestrijding tot empowerment van vrouwen en verbeterde voedselzekerheid: er is duidelijke 
vooruitgang. Maar het belangrijkste is dat de gemeenschap zelf, op basis van eigen capaciteit, het dorp 
leidt. En dat ze met elkaar nieuwe uitdagingen kunnen oppakken, ook bij woeste tegenwind – op weg 
naar het einde van honger en armoede voor iedereen.  
 
Nadat eind 2015 de eerste drie epicentra hun eigen drempeltoets voor zelfredzaamheid bereikten, 
werden in 2016 twaalf epicentra zelfredzaam. In 2017 werden daar nog eens zeven aan toegevoegd. 
Deze zeven nieuwe zelfredzame epicentra bereiken 183.551 mensen. De totale teller van zelfredzame 
epicentra staat nu op 22. Ook de andere epicentra maken goede voortgang in die richting. We 
verwachten dat er in 2018 nog eens achttien epicentra zelfredzaam kunnen worden. Ook de jaren 
daarna denken we dat jaarlijks gemiddeld tussen de tien en twintig epicentra dit einddoel gaan vieren. 
 
Effecten zelfredzaamheid  
Negen epicentra kregen in 2017 hun eindevaluatie: Dinguiraye in Senegal, Kiboga in Oeganda, 
Matsekope in Ghana, Mesqan in Ethiopië, Vowodgo en Zincko in Burkina Faso, Mpingo in Malawi en 
Zakpota in Benin. Zeven van deze epicentra zijn inmiddels zelfredzaam verklaard. Van de twee andere 
epicentra – Vowodgo in Burkina Faso en Mpingo in Malawi – zijn de eindevaluaties nog niet afgerond, 
maar naar verwachting zullen ook zij snel zelfredzaam verklaard worden.  
 
Uit de eindevaluaties van deze (bijna) zelfredzame epicentra kwamen verschillende mooie resultaten. 
Zo volgden in deze negen epicentra bijna 123.000 mensen een VCA-workshop – dat is in elk van de 
epicentra, met uitzondering van Zincko, een stuk hoger dan hun gestelde doel. Ook is het aantal 
huishoudens met ernstige honger in de zelfredzame epicentra gedaald tot bijna nul – alleen in het 
zelfredzame Kiboga (0,29%) en Matsekope (0,53%) zijn er nog een aantal huishoudens met ernstige 
honger. In Bissiga, Disguinaye, Kiboga, Zakpota en Zinko vindt maar liefst 98 tot 100% van de geboortes 
onder professionele begeleiding plaats.  
 
Zelfredzaam – en wat nu? 
We zijn natuurlijk erg trots op de epicentra die zelfredzaam zijn geworden. Ze staan op eigen benen – 
ontvangen geen hulp meer van The Hunger Project. Maar we laten ze niet helemaal los. Allereerst omdat 
we willen volgen hoe de gemeenschap zich blijft ontwikkelen, en om te zien of het 
epicentrumleiderschap in staat is alles zelfstandig te organiseren en coördineren. De eerste twee jaar 
na het punt van zelfredzaamheid bezoekt The Hunger Project het epicentrum nog enkele malen per jaar. 
Twee jaar na zelfredzaamheid voeren we een laatste evaluatie uit, zodat we samen met de gemeenschap 
kunnen meten hoe het dan staat met honger, armoede en de andere indicatoren die we jaren hebben 
gevolgd.  
En uiteraard blijven we in contact met de epicentra, omdat ze blijven behoren tot de ‘familie’ van The 
Hunger Project. Zij zijn degenen die ons laten zien waar we ons op moeten richten, en die we kunnen 
blijven verbinden met andere mogelijke partners. Zo ontstaat er een netwerk van zelfredzame epicentra 
die ervaringen kunnen blijven uitwisselen, en die we kunnen inzetten als fundering voor de opschaling 
en verspreiding van onze aanpak. Want dat is ons ultieme doel: het beschikbaar maken van bestrijding 
van honger en armoede ‘van onderop’. Daarvoor is het bewijs, de inspiratie en het voorbeeld van 
zelfredzame epicentra cruciaal. 

Her Choice – in actie tegen kindhuwelijken 
Door kindhuwelijken krijgen meisjes geen kans om aan extreme armoede en honger te ontsnappen. 

Binnen het Her Choice programma werkt The Hunger Project, samen met Stichting Kinderpostzegels, 

ICDI, de Universiteit van Amsterdam en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, daarom aan het 

beëindigen van kindhuwelijken in Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana en Oeganda. 
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Meisjes moeten de keuze hebben of, wanneer, en met wie ze willen trouwen. Hoe we dit doen staat 

uitgebreid beschreven in het vorige hoofdstuk.  

Hoogtepunten 

In 2017 werden er binnen het Her Choice programma weer bergen verzet om kindhuwelijken te 

voorkomen. Een kleine greep uit een aantal van de activiteiten en resultaten: in Oeganda leerden 722 

meisjes hoe zij zelf maandverband kunnen maken met lokale goedkope producten. Dit zorgt ervoor dat 

zij ook naar school kunnen wanneer zij ongesteld zijn. Ook werkten we hier met 350 dove meisjes – een 

extra kwetsbare groep – om hen te leren over de gevaren van trouwen als je nog kind bent. In 

Bangladesh zorgden we er samen met meer dan 20.000 meisjes voor een veiligere schoolomgeving – elk 

meisje moet zich namelijk veilig voelen op school, en op de weg naar school toe. In Benin leidden we 

273 lokale leiders op om zich in te gaan zetten om binnen hun gemeenschap kindhuwelijken te 

verbannen; in Ghana zetten we met Her Choice in 35 middelbare scholen systemen op om meisjes door 

te verwijzen naar gezondheidsklinieken voor al hun vragen over geboortebeperking en seksuele 

gezondheid; en in Ethiopië konden meisjes binnen de epicentra vijf nieuwe kindhuwelijken voorkomen 

door deze gevallen aan te geven bij de lokale autoriteiten. 

Leerpunten 

Soms zijn kindhuwelijken ook echt Her Choice – een bewuste eigen keuze. Dit was een belangrijk 

leerpunt voor ons in 2017. We gingen er meestal vanuit dat meisjes meestal ongewenst zwanger werden 

of dat ze werden uitgehuwelijkt door hun ouders – en dat hun eigen keuze hierin niet meespeelde. De 

uitgebreide nulmeting van het project liet zien dat in sommige landen, zoals Ghana, veel meisjes ook uit 

eigen keuze jong zwanger worden. Vaak als vlucht. Door zwanger te worden hopen zij zich aan een man 

te binden die misschien net iets meer geld heeft dan hun eigen familie. Of er is een gebrek aan 

perspectief; als school toch geen werk oplevert sticht een meisje maar liever een gezin. The Hunger 

Project wil zich ook bewust richten op deze meisjes door hen zoveel mogelijk voorlichting te geven over 

de consequenties van zo’n keuze en door hen een beter economisch perspectief te bieden. 

 

Moringa – voor een gezondere voeding 
In 2017 ging het Moringaprogramma het derde – en laatste – jaar in. In de zestien epicentra in Oeganda, 

Ethiopië en Malawi is hard gewerkt om Moringa op het menu te krijgen. Vooral bij kinderen en vrouwen. 

Animators vertelden hun dorpsgenoten wat Moringa zo bijzonder en voedzaam maakt. In 

demonstratietuinen leerden inwoners hoe Moringa wordt verbouwd en welke verzorging de planten 

nodig hebben. Alle epicentra kweekten stekjes, die de lokale bevolking vervolgens in hun eigen tuinen 

plantten. In kookworkshops leren mensen om deze bladeren en Moringapoeder lekker in recepten te 

verwerken.  

 
Hoogtepunten 
The Hunger Project Ethiopië experimenteerde met combinatieteelt in 2017. Koffieplanten en 
avocadoboompjes werden tussen de Moringabomen geplaatst. Dit is niet alleen efficiënt bodemgebruik, 
maar de planten beschermen elkaar ook tegen te harde regenval en vorst aan de grond. Bovendien 
verrijkt een gevarieerde plantenteelt de bodem – wat weer goed is voor groei en de oogst.  
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Hoewel we nog in afwachting zijn van het certificaat van 
de Malawiaanse Voedsel- en Warenautoriteit, is in 
Malawi de verkoop van Moringapoeder in lokale kringen 
op gang gekomen. Dit certificaat is nodig om de verkoop 
op te schalen. Tegen verwachting verkocht epicentrum 
Kachindamoto in één maand tijd vijftig flesjes poeder van 
1,20 dollar per stuk. De opbrengst is direct op de 
spaarrekening van het epicentrum gezet.  
 
In Oeganda zijn de animators erin geslaagd 186 
kindmoeders te bereiken met Moringa-
bewustwordingsactiviteiten. Dat is een knappe prestatie, 
want het zijn meisjes die meestal niet uit zichzelf naar het 
epicentrum komen of bijeenkomsten bijwonen. Zij en hun 
baby’s zijn zeer kwetsbaar voor ondervoeding. Voor hen 
kan Moringa een groot verschil in hun gezondheid maken.  
 
Resultaten 

 Zeker 290.000 Moringastekjes zijn in de epicentra gekweekt, uitgedeeld en geplant  

 11 Moringawerkplaatsen zijn opgestart en produceren nu Moringapoeder  

 Ruim 4.000 boeren en boerinnen werden getraind in duurzame landbouwmethoden 

 Bijna 4.500 mensen volgden Moringakookworkshops  
 
Abraham Kathako, Epicentrum Project Officer in Kachindamoto, coördineert het Moringaprogramma in 
dit epicentrum en vertelt over het effect van kookworkshops: “Voordat we in de dorpen 
kookdemonstraties hielden, zag je dat veel mensen Moringa verkeerd gebruikten. Bijvoorbeeld in 
combinatie met baksoda. Hierdoor verliezen de bladeren hun voedingswaarde. We merken dat vrouwen 
het erg leuk vinden te participeren in kookworkshops. Als ze thuis zijn kunnen ze die nieuwe kennis 
direct gebruiken. Eén van de deelneemsters is nu flink aan het bakken geslagen en wil zelfs 
Moringabruidstaarten gaan maken. Én verkopen.”  

Vooruitblik 
We hebben het Moringaprogramma niet helemaal kunnen afronden in 2017. Begin 2018 wordt nog de 
laatste hand gelegd aan een aantal Moringa-werkplaatsen. De animators worden vervolgens getraind in 
het goed gebruiken en onderhouden van deze werkplaatsen, zodat de verwerking van bladeren tot 
poeder kan starten én doorgaan wanneer het Moringaprogramma stopt.  

 

 

. 

. 

 

 

 

POWER – vrouwelijk leiderschap tegen geweld 
2017 was het laatste jaar van het POWER project in Bangladesh en India. Dit programma, gefinancierd 

door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, stimuleert vrouwelijk leiderschap om zo een einde te 

maken aan geweld tegen vrouwen. Meer dan 4.000 vrouwelijk leiders in India en Bangladesh, waarvan 

Judith (26) Moringa animator bij The Hunger Project Oeganda 
 “Ik zie mezelf niet op kantoor zitten. Ik geef mensen graag kracht en inspiratie. 
Als sociaal werker ben ik op mijn best in arme gemeenschappen op het 
platteland. Ik geniet dan ook van mijn rol als Moringa trainer. Het duurde even 
voordat de lokale bevolking van Namayumba zich bewust werd van de 
voordelen van Moringa. Maar met enthousiasme en vasthoudendheid merk ik 
dat het gebruik inmiddels enorm is toegenomen.” 
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2.750 gekozen dorpsraadleden, kregen door training de vaardigheden en het zelfvertrouwen om de 

positie van vrouwen binnen hun gemeenschap te verbeteren. 

Hoogtepunten 

In India zijn gekozen dorpsraadsleden het afgelopen jaar hard bezig geweest om samen met hun 

federatie plannen om te zetten in acties. Dit resulteerde in een indrukwekkende lijst van alle concreet 

behaalde resultaten. Zoals de bouw van 2.044 toiletten, de reparatie van 600 waterputten, en 300 

extreem ondervoede kinderen werden doorverwezen naar gezondheidscentra. 

In 2017 namen iets meer dan 26.000 mensen deel aan campagnes tegen geweld tegen vrouwen en 

kindhuwelijken in Bangladesh. Ook waren ongeveer 13.000 vrouwen aanwezig bij dorpsbijeenkomsten 

over geweld tegen vrouwen. En op 11 oktober was het tijd voor feest. Internationale Meisjesdag werd 

toen groots gevierd – maar liefst 14.000 vrouwen en mannen vierden mee – met mooie optochten en 

feestelijke bijeenkomsten.   

Leerpunten 

Binnen drie jaar is er ontzettend veel bereikt binnen het POWER project in India en Bangladesh. 

Duizenden vrouwen versterkten hun leiderschapspositie en trokken ten strijd tegen geweld tegen 

vrouwen. Maar ook realiseerden we ons weer dat het veranderen van man-vrouw relaties een lange 

adem vereist. Tijdens een bezoek aan een dorp in Bangladesh vertelden mensen vol trots hoe belangrijk 

vrouwelijk leiders zijn en wat ze allemaal bereiken binnen hun gemeenschap. Maar deze vrouwelijk 

leiders bleken wel allemaal op de tweede rij te zitten, achter de mannen. Mannen zitten al eeuwen op 

de eerste rij het is even wennen als vrouwen ook hun plek opeisen. En dat heeft dan ook tijd nodig – in 

veel gevallen langer dan drie jaar. Daarom gaan de vrijwilligers van The Hunger Project door, ook als het 

project ten einde loopt. En hebben we afgesproken dat als we over een paar jaar terugkomen de 

vrouwen op de eerste rij zitten.   

 

Tanny Rahman (17) uit Dumuria, jeugdleider bij The Hunger Project 

 “Ik wil graag iets terugdoen voor de maatschappij. Wij kunnen als land niet 

vooruit komen als we vrouwen niet meenemen. Daarom ga ik de dorpen in om 

mensen voor te lichten over kindhuwelijken – het grootste probleem in onze 

gemeenschap. The Hunger Project geeft ons geen geld, maar een visie. Samen 

met ons zetten zij een structuur op met vrijwilligers en dorpsraadleden, zodat wij 

onze missie waar kunnen maken. Het gaat ons echt lukken.”  

 

 

Resultaten per land 

Bangladesh 
In 2017 werkte The Hunger Project Bangladesh in 185 unions – een soort dorpsraden, het laagste 

administratieve niveau. In deze unions werd – samen met duizenden vrijwilligers, vrouwelijk leiders en 

dorpsraden – keihard gewerkt om voortgang te boeken op lokaal niveau. Zodat in 2030 de Sustainable 

Development Goals bereikt worden. Vrijwilligers mobiliseren hun dorspgenoten en starten initiatieven 

om aan alle doelen te werken. Zo organiseerden 2.640 mensen zich in spaargroepen, om doel 1 bereiken 

(een einde aan armoede). En voor doel 2 – het einde van honger –werden meer dan 45.000 mensen 

voorgelicht over het belang van goede voeding in de eerste 1.000 dagen van een mensenleven. En zo 

nog heel veel meer.  
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Hoogtepunten 

Een van de hoogtepunten was de Safe School for Girls campagne. Naar school gaan is een van de beste 

manieren om te voorkomen dat meisjes vroeg trouwen. In Bangladesh is school helaas niet 

vanzelfsprekend een veilige plek voor meisjes. Zo worden meisjes op weg naar school vaak lastig 

gevallen door jongens; het zogenoemde eve-teasing. Uit angst dat deze meisjes iets overkomt kiezen 

ouders er vaak voor een meisje niet naar school te laten gaan. En vroeg te laten trouwen. Om dit te 

voorkomen organiseren grote groepen vrijwilligers zich rond verschillende middelbare scholen en 

hebben zij in kaart gebracht op welke plekken meisjes worden lastig gevallen. Op deze punten stonden 

daarna ‘s ochtend en ’s middags vrijwilligers op de uitkijk. Hierdoor konden meisjes op 206 verschillende 

scholen weer veilig en zonder zorgen naar school.  

Leerpunten 

In 2017 werkten we – samen met een NGO uit Bangladesh als hoofdaanvrager – hard aan een groot 

financieringsvoorstel voor betere voeding voor jonge kinderen. Het was niet makkelijk om een 

gezamenlijke strategie te formuleren. Toch hadden we het idee dat we samen iets moois konden 

creëren. We werden succesvol toegelaten tot de tweede ronde, waarin we een uitgebreid voorstel 

uitwerkten. We ploeterden hard op het voorstel, maar tijdens het indienen van het complete voorstel 

gooide een technische storing bij de partner roet in het eten. Het voorstel kon niet op tijd worden 

ingediend en de donor was onverbiddelijk: veel werk zonder resultaat. Ons leerpunt: nog duidelijkere 

afspraken met onze partners, en werk bewaren tot net voor de deadline is zelden goed.  

 

Zaida, lerares op een Safe School for Girls in Bangladesh 

“Meisjes moeten zich op school veilig kunnen voelen. En veiligheid komt vanuit 

verschillende kanten. Zo ligt er op de school-wc’s maandverband voor de meisjes. 

En we introduceerden een ideeënbus, waarin leerlingen hun ideeën kunnen delen 

om de school veiliger te maken. Maar nog belangrijker: verschillende meisjes 

hebben het dorp getekend en daarin de plekken aangegeven waar ze worden 

lastiggevallen door jongeren. Op deze plekken staan nu vrijwilligers die hierop 

toezien. Onze meisjes lopen nu weer met een gerust hart naar school!”  

 

 

Benin 
Eind 2016 werden de eerste drie Beninese epicentra zelfredzaam verklaard. The Hunger Project werkte 

in 2017 nog in vijftien epicentra – waarvan er in de loop van 2017 nog een zelfredzaam is geworden: 

Zakpota. 147.000 inwoners van deze vijftien epicentrumgemeenschappen wonen verdeeld over 116 

dorpen. Gemiddeld bestaat een epicentrum in Benin uit 10 dorpen, met zo’n 70 getrainde animators. 

Deze vrijwilligers zetten zich in om de programma’s van The Hunger Project in de gemeenschappen uit 

te voeren.  

Ondernemerschap 
Door het ondernemerschapsprogramma van The Hunger Project in Benin verbeterde de 
sociaaleconomische positie van vrouwen, jongeren en gezinnen in 2017 – onder andere door toegang 
tot microkredieten, voorlichting en begeleiding. De kleine ondernemingen die uit dit programma 
voortkomen, zitten technisch goed in elkaar en worden goed gemanaged – en staan zo ook bekend. Zelfs 
regionale en nationale beurzen merkte deze ondernemingen in 2017 op. Afgelopen jaar leidde The 
Hunger Project Benin 195 animators op om op financieel gebied advies te kunnen geven aan hun 
dorpsgenoten. In de gemeenschappen kregen 4.772 mensen training over financiële diensten, die ze 
kunnen gebruiken als ze een onderneming willen starten. 
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Partnerschappen 
Voor de opschaling van de epicentrumstrategie sluiten we partnerschappen. Naast de bestaande 
partnerschappen bouwde The Hunger Project Benin in 2017 aan een nieuw partnerschap met United 
Nations Development Program (UNDP) en United States Agency for International Development (USAID). 
Ook is er een overeenkomst met het Beninese Ministerie van Volksgezondheid in de maak: het 
ministerie neemt de gezondheidsklinieken in de epicentra over en gaat zorgdragen voor de 
bevoorrading van de klinieken en voor opgeleid personeel.  
 
Voedselzekerheid 
Via het voedselzekerheidsprogramma geeft The Hunger Project trainingen over slimme, vernieuwde 
landbouwtechnieken. Boeren verbeteren hierdoor hun kennis en skills over productietechnieken, 
vermindering van verlies na de oogst, verwerking van landbouwproducten en toegang tot markten. Dit 
programma heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen – het veranderende klimaat zorgt helaas 
voor meer mislukte oogsten. In 2017 leidden we maar liefst 532 animators op en trainden we bijna 1.500 
boeren.    
 
Ontwikkeling meten 
Nu meer epicentra in Benin de laatste fase van het epicentrumprogramma bereiken, kunnen we de 
ontwikkelingen beter meten. Zo zien we nu dat het aantal mensen uit de gemeenschappen dat actief 
deelneemt aan trainingen en workshops in onze programma’s toeneemt naarmate het project vordert 
– in het eerste jaar van het epicentrumprogramma komt gemiddeld 13% van de inwoners naar een 
bijeenkomst, na drie jaar is dit 32%. In het laatste jaar zien we dat bijna de helft (43%) van de inwoners 
actief betrokken is bij het programma. Ook zien we dan dat gemiddeld 95% van de inwoners ervan 
overtuigd is dat ze hun gemeenschap kunnen veranderen.   
 
Leerpunten 
In ons programma over gezonde voeding is nog wel winst te behalen. Zeker als het gaat over kennis en 
gewoontes rondom voeding voor pasgeborenen en kersverse moeders. Slechts 58% van de gezinnen uit 
de gemeenschap weet dat borstvoeding in de eerste zes maanden na de geboorte de beste beschikbare 
voeding is voor de pasgeboren baby. Ook weten zij vaak niet dat de moeder zelf genoeg voedzame 
voeding nodig heeft om voldoende melk te kunnen produceren. In datzelfde programma kwam het 
afgelopen jaar ook een mooi resultaat binnen. Na veel voorlichting van onze animators in de afgelopen 
jaren eten in 77% van de huishoudens families nu Moringablaadjes als voedzame aanvulling op het vaak 
eenzijdige, dagelijkse voedsel.  
 

India 
Vanaf 2000 richt The Hunger Project zich in India actief op vrouwen in dorpsraden – het laagste niveau 

van openbaar bestuur: de panchayats. Afgelopen jaar werkte The Hunger Project in India in 7.523 

dorpen, in zes verschillende staten – Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Bihar, Orissa (Odisha) 

en Karnataka – en met wel 35 partners. We trainden 10.031 gekozen vrouwelijke raadsleden in 

leiderschap, en met workshops brachten we in kaart wat zij het hardste nodig hebben. Ook namen 9.056 

vrouwelijke raadsleden deel aan federatiebijeenkomsten – waar vrouwen uit verschillende panchayats 

en districten samenkwamen. 

Hoogtepunten 

In India gingen 8.350 gekozen dorpsraadleden de diepte in tijdens inhoudelijke workshops om meer te 

leren over de verschillende overheidsprogramma’s die India heeft. Ook bespraken ze vragen over 

belangrijke onderwerpen als voeding en vrouwenrechten tijdens deze workshops. 

The Hunger Project verzette in 2017 veel werk om de samenwerkingsverbanden, federaties, van 

gekozen dorpsraadleden te verstevigen – we organiseerden 388 bijeenkomsten en daar kwamen maar 
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liefs 11.400 vrouwen op af. Verder bereikten we met grootschalige bewustwordingscampagnes over het 

belang van vrouwelijk leiderschap meer dan 41.000 volwassenen en 18.000 jongeren.  

In de zomer van 2017 lanceerde The Hunger Project India een bijzonder project: #GirlsChangeTracks. 

Een groep van 25 meisjes uit Bihar reisden naar Rajasthan, voor een uitwisseling met meisjes daar. De 

meisjes werkten nauw samen met onze gekozen vrouwen in Bihar. De reis was voor sommigen hun 

eerste keer met de trein, voor anderen hun eerste reis buiten hun eigen dorp. #GirlsChangeTracks had 

als doel de potentie van meisjes en jonge vrouwen aandacht te geven, en maakt deel uit van een 

programma voor het vergroten van kansen voor tienermeisjes en het tegengaan van kindhuwelijken in 

India. Een nieuwe aanpak, en vooral daarom een hoogtepunt. Tijdens deze speciale reis wisselden de 

meisjes ervaringen uit over de sociale en economische kansen die zij krijgen, en spraken ze over de 

toekomst van meisjes en vrouwen in India. Een filmploeg maakte er prachtige video’s over. Deze zijn te 

bewonderen op onze website.   

Leerpunten 

Het programma van The Hunger Project in India richt zich al vanaf 2000 op vrouwelijke dorpsraadleden. 

Met name op het platteland van India worden vrouwen achtergesteld. Vrouwen hebben daarom een 

flinke duw nodig om meer zeggenschap te krijgen – en te nemen – in de lokale politiek. Daar hebben we 

ook de mannen voor nodig. Want ook al is de helft van de zetels in de dorpsraad gereserveerd voor 

vrouwen, de andere helft bestaat uit mannen. Daarom is The Hunger Project in 2017 met een pilot 

begonnen in Odisha om ook mannelijke dorpsraadleden bij het programma te betrekken. Mannen 

worden bijvoorbeeld bewust gemaakt van de achterstand die vrouwen hebben en welke effecten dit 

heeft op de gemeenschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malawi  
The Hunger Project Malawi werkte in 2017 in dertien epicentra. Deze epicentra omvatten 207 dorpen 
waar ruim 189.500 mensen wonen. Bijna een kwart van hen deed mee aan VCA-workshops – dat zijn 
zo’n 45.250 mensen. Ook volgden bijna 27.000 inwoners – waaronder 17.500 vrouwen –  workshops 
over hiv/aids en genderongelijkheid. De epicentrumklinieken werden bijna 80.000 keer bezocht en 490 
vrouwen maakten gebruik van de verloskamers om veilig te kunnen bevallen.   

 

Zelfredzaam 

In 2016 bereikten de eerste twee epicentra in Malawi zelfredzaamheid: Champiti en Ligowe. Ligowe is 

dit jaar een hotel begonnen – handelaren die van ver komen kunnen er nu overnachten. Het hotel is 

bijna altijd volgeboekt en is inmiddels uitgebreid met een goedlopend restaurant. Champiti beheert haar 

eigen graanmolen. Dorpelingen kunnen hier tegen betaling gebruik van maken. Beide epicentra werven 

op deze manier genoeg inkomsten om het gebouw te onderhouden en activiteiten uit te voeren. 

http://thehungerproject.nl/india/girls-change-tracks/
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Epicentra Mpingo en Majete 1 – allebei in het afgelegen zuiden van Malawi – hebben in 2017 hard 

gewerkt aan alle voorwaarden voor zelfredzaamheid, en zullen naar verwachting in 2018 deze mooie 

mijlpaal vieren.  

 

Armoedebestrijding rondom Majete natuurpark  

The Hunger Project Nederland en Malawi werken sinds 2010 samen met Stichting African Parks, als 

parkbeheerder, en Stichting Dioraphte, als financier, aan de armoedebestrijding in de dorpen rondom 

het Majete Wildlife Reserve – een beschermd natuurgebied van 700 km² in het zuiden van Malawi. 

Rondom dit grote natuurpark wonen ongeveer 89.000 mensen. Het gebied is afgelegen, moeilijk 

bereikbaar en het grootste deel van de lokale gemeenschap leeft onder de armoedegrens. Stropen was 

een overlevingsstrategie voor veel omwonenden toen het park nog geen beschermde status had en 

bewakers en hekken nog geen dienst deden. In 2017 was Majete weer een levendig en bezoekwaardig 

park met onder andere leeuwen, olifanten en neushoorns. De gemeenschappen verdienen nu op een 

andere manier hun geld. 

 

Ons doel is om rondom het Majete natuurgebied acht epicentra te begeleiden naar zelfredzaamheid. 

Zodat mensen niet afhankelijk zijn van stroperij, toerisme of externe voedselsteun, maar zelf in staat 

zijn geld te verdienen en minder eenzijdig te eten. Op dit moment werken we in vijf epicentra.  

 

Majete 1 heeft in 2017 een zelfredzaamheidsscore van 73 punten (van de 100) bereikt. De gemeenschap 

denkt dat de score met de geplande eindevaluatie boven de benodigde 80 punten uit zal komen. Dat 

betekent niet dat er in het gebied een einde is gekomen aan álle honger en armoede. Dit betekent wel 

dat dat de bevolking dat doel op  
eigen kracht en met de lokale overheid denkt te halen. In 2017 is de voedselzekerheid en het 

ondernemerschap in ieder geval sterk toegenomen. Deels dankzij de regen die na twee droge jaren 

eindelijk zorgde voor een goede oogst. Deels omdat mensen vaardiger zijn geworden in hun 

landbouwactiviteiten en het verdienen van een inkomen.  

 

In Majete 2 en 3 hebben in 2017 tussentijdse metingen plaatsgevonden. De resultaten kunnen we 

vergelijken met de nulmeting uit 2014. Hieronder een aantal mooie resultaten: 

 

Majete 2 (zelfredzaamheidsscore 43,5)  

 Het aantal vrouwen dat prenatale zorg krijgt tijdens haar zwangerschap is gestegen van 85 naar 

100%. 

 De Women Empowerment Index Score (0-100) is gestegen van 47 naar 56. Opvallend is dat het 

eigen inkomen van vrouwen omhoog is gegaan.  

 In 2014 had een derde van de bevolking toegang tot schoon drinkwater. In 2017 was dat bijna 

90%. 

 

Majete 3 (zelfredzaamheidsscore 49,5) 

 Het aantal mensen met ernstige honger is afgenomen van 5,6% naar 2%. 

 Het aantal kinderen met regelmatige diarree is gedaald van 30% naar 18%. 

 Het aantal jongeren tussen de 15 en 25 die weten hoe ze een hiv-besmetting kunnen 

voorkomen, herkennen en behandelen, is gestegen van 46 naar 59%.  

 

Aanpak van malaria  

In drie epicentra rondom het Majete park werkt The Hunger Project Malawi samen met de Universiteit 

Wageningen en de Vrije Universiteit Amsterdam aan een vijfjarig project om malaria terug te dringen. 

Drie methoden worden getest: 1) besproeien van malarialarven met biologisch afbreekbaar 

verdelgingsmiddel; 2) kieren en gaten van huizen dichtstoppen; en 3) consequent klamboegebruik. De 
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eerste onderzoeksresultaten uit 2017 wijzen uit dat niet per se één van deze methoden het meest 

effectief is, maar vooral in combinatie met gemeenschapsmobilisatie en bewustwording leidt tot 

verminderde malaria. Dat is goed nieuws voor The Hunger Project – wij zien het mobiliseren van 

gemeenschappen als dé basis voor verandering. De onderzoekers concluderen hetzelfde, en we gaan nu 

gezamenlijk op zoek naar mogelijkheden om deze vruchtbare samenwerking verder uit te breiden.  

 

Uitdagingen  
De grootste uitdaging voor The Hunger Project Malawi is het voor elkaar krijgen van de 

elektriciteitsvoorziening in de epicentra en het zwakke functioneren van de gezondheidscentra. De 

samenwerking met het nationale elektriciteitsbedrijf ESCOM verloopt stroef en vergt veel 

onderhandelingsvaardigheden waarover we nog niet voldoende beschikken. De gezondheidscentra in 

Majete 2 en 3 kunnen pas opengaan wanneer er elektriciteit is. Wachten ontmoedigt, dus komend jaar 

gaan we verkennen of eigen energieopwekking met zonnepanelen een oplossing kan bieden. De 

bemanning en bevoorrading van gezondheidscentra door de overheid is in heel Malawi – en dus ook in 

onze epicentra – een probleem. We gaan advies inwinnen bij andere gezondheidsorganisaties in Malawi 

om deze uitdaging effectiever het hoofd te kunnen bieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethiopië 

The Hunger Project is sinds 2004 actief in Ethiopië. Sinds 2004 hebben we in acht epicentra activiteiten 
opgestart waarvan inmiddels twee zelfredzaamheid hebben bereikt: Enemore in 2016 en Mesqan in 
2017. Deze acht epicentra beslaan bij elkaar 195 dorpen op het platteland waar 150.000 mensen wonen 
en werken. 
 
Epicentrum Mesqan is erin geslaagd om diarree onder baby’s en jonge kinderen terug te dringen met 
37% in drie jaar tijd – nog maar 7% van de kinderen heeft regelmatig diarree. Deze daling is vooral te 
danken aan de inzet van animators doe die het belang van veilig toilet- en watergebruik (zoals 
consequent handenwassen) steeds weer onder de aandacht brachten. Ook hebben de hiv/aids-
animators ervoor gezorgd dat nu tenminste een derde van de mensen weet wat hiv is en hoe je het kunt 
voorkomen. In 2015 was dit nog maar 1%. Over hiv/aids doen tal van onjuiste verhalen de ronde, 
bijvoorbeeld dat je het zou kunnen krijgen van een muggenbeet of door van hetzelfde bord te eten als 
een hiv-positieve persoon. De animators hebben met hun bewustwordingsactiviteiten en 
groepsgesprekken bijgedragen aan de effectieve strijd tegen hiv/aids.  
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Aanpakken van ontbossing  
Met partner WeForest, een Belgische organisatie, werkt The Hunger Project aan herbebossing in het 
epicentrum Machakel in het noordwesten van Ethiopië. Ontbossing is hier een groot probleem; slechts 
9% van het land is bebost en ieder jaar verdwijnt er nog eens 140.000 hectare bos. De houtkap wordt 
veroorzaakt door de vraag naar landbouwgrond, brandhout, houtskool en industrieel hout. Maar 
landbouwgrond zonder bomen erodeert snel, wat leidt tot mislukte oogsten en voedselonzekerheid. 
Samen met WeForest planten we in de periode 2016 – 2018 drie miljoen fruit- en houtbomen. Een 
belangrijk onderdeel van het project is het trainen van de lokale bevolking. Zodat zij de kennis en 
vaardigheden krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de bossen. In 2016 en 2017 hebben 
we in totaal 1.500.000 zaailingen geplant, waarvan ongeveer 90% uitgroeit tot gezonde bomen.    
 

 

Leerpunt uitgelicht: samenwerking met WeForest in Ethiopië  

Natuurlijk leren we ook van wat nog niet zo goed gaat – bijvoorbeeld als een lokaal team, met de beste 

bedoeling, ruim 700.000 verkeerde bomen te dicht op elkaar plant.   

The Hunger Project Ethiopië werkt sinds 2016 in de regio Machakel samen met de Belgische NGO 

WeForest. Met financiering van onder andere Brabantia werken we daar samen aan het herstellen van 

land dat door verkeerd gebruik, zoals overbegrazing en overmatige houtkap in combinatie met heftige 

regenval, uitgeput is geraakt. The Hunger Project Ethiopië werkt al sinds 2008 in Machakel, met een 

epicentrum dat inmiddels in de laatste fase vóór zelfredzaamheid is. Ze stelden zelf een voorstel op om 

de grond in de regio samen met de lokale bevolking te gaan herstellen. WeForest was razend enthousiast 

over de samenwerking, juist vanwege onze geïntegreerde aanpak en de al gemobiliseerde bevolking. 

The Hunger Project Nederland was als adviseur in de opstartfase betrokken, en zag vooral de potentie 

van dit project als leertraject en opmaat naar een veel grotere samenwerking op termijn. Iedereen wilde 

dit project graag. En toch dreigde het in 2017 faliekant te mislukken. Omdat écht samenwerken domweg 

moeilijk blijkt te zijn.  

Als je alleen de cijfers rapporteert staat het er niet eens zo slecht voor. Eind 2017 hadden we rondom 

Machakel met elkaar 122 hectare land hersteld, door er 723.148 bomen te planten en verschillende 

soorten dammen aan te leggen. The Hunger Project mobiliseerde ruim 2.200 lokale boerinnen en 

boeren, die gratis arbeidskracht en lokale bouwmaterialen voor de omheiningen leverden. En een 

handvol boeren kreeg plantgoed om met een gezonde mix van fruitbomen, avocado en koffiestruiken 

te gaan werken.    

Een mooie start, op papier. Maar papier is geduldig. In de realiteit bleek de samenwerking vooral voor 

wrijving, irritatie en misverstanden te zorgen. De lokale expert van WeForest stelde zich op als partner 

en adviseur, maar zijn technische aanbevelingen en suggesties voor boomsoorten en ideale plant-

afstanden werden niet of nauwelijks opgevolgd, omdat de lokale experts die The Hunger Project Ethiopië 

in de hand had genomen zijn opgeleid om bos te zien als een product – en bovendien vonden dat ze de 

voorkeur van de lokale bevolking moesten volgen. De lokale bevolking wilde  graag eucalyptus bomen 

aanplanten, omdat dat snel groeiend hout is dat je kunt verkopen. Juist deze boomsoort en activiteit 

wilde WeForest niet financieren, omdat eucalyptus voor verdere uitdroging van de bodem zorgt, en 

omdat ze duurzame en gevarieerde bossen willen en geen plantage voor houtkap. De experts van The 

Hunger Project vertrouwden op de kennis uit hun eigen bosbouwopleiding, die een veel hogere 

plantdichtheid aanbeveelt dan WeForest uit haar ervaring als levensvatbaar kent. Daarbij wordt 

WeForest bovendien gesteund door recente wetenschappelijke inzichten, in een veld waarin snel veel 

nieuwe kennis opkomt, die in de bosbouwopleidingen in Ethiopië nog niet is overgenomen.  
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De verhouding verzuurde al snel. Het trotse team in Ethiopië vond “die rare, kritische Belgen” vooral 

lastig. WeForest werd steeds gefrustreerder, voelde zich als partner niet serieus genomen – en zette 

uiteindelijk dan ook de betaling stop. Dat was voor The Hunger Project Ethiopië een schok. Ze hádden 

immers wel degelijk ruim 700.000 bomen geplant – en dat nog wel op totaal uitgeput grondgebied. En 

waren daar trots op. M  aar voor onze Belgische partners waren dat er vooral van de verkeerde soort, 

en veel te dicht op elkaar, op weinig kansrijke gronden. The Hunger Project Nederland bood aan om te 

bemiddelen. Vanwege het strategische belang, en om er van te kunnen leren.  

Uit de stevige en eerlijke gesprekken kwam een belangrijk leerpunt naar voren: we hebben bij de start 

van de samenwerking niet genoeg geïnvesteerd in het bouwen van deze nieuwe relatie. Een belangrijk 

verschil blijkt dat het team in Ethiopië vooral de onderlinge relatie belangrijk vindt, en flexibiliteit vraagt 

van haar financiers maar het moeilijk vindt om open en eerlijk te benoemen wat er eigenlijk niet goed 

gaat – ook omdat WeForest bij tegenslagen in hun ogen heftig reageert. Bovendien bleek The Hunger 

Project Ethiopië, dat niet veel ervaring heeft met zelf projectvoorstellen en budgetten opstellen, de 

werkelijke kosten behoorlijk te hebben onderschat. Omdat sociale processen in een dicht bevolkt 

landbouwgebied met hoge druk op elke vierkante meter ook maar enigszins vruchtbare grond – zoals 

rond Machakel – nu eenmaal zeer complex en bewerkelijk zijn. Daarbij  zien de experts van The Hunger 

Project bos vooral als een product, in dienst van het einde van honger en armoede, terwijl WeForest 

veel sterker gericht is op het geplande resultaat dan op relatie, en als kostenbewuste financier met een 

beperkt budget bij voorkeur strak aanstuurt op een maximum prijs per boom. WeForest ziet bos als een 

middel voor langdurig grondherstel, en dus niet als product en denkt tussentijds graag als een 

volwaardige partner mee bij tegenslagen, in plaats van als lastige donor te worden behandeld die pas in 

een rapportage voor verrassingen komt te staan.  

We kwamen uiteindelijk na een gezamenlijk veldbezoek en een aantal goede vervolggesprekken tot 

nieuwe werkafspraken. En een overbruggingsfinanciering door The Hunger Project Nederland. In de 

hoop dat we in de komende maanden het vertrouwen in elkaar als competente partners terugvinden. 

Bovendien gaan we in 2018 op zoek naar aanvullende financiering om de werkelijke kosten van de 

gezamenlijke aanpak te dekken. Eind 2017 leefde ruim 90% van de aangeplante jonge bomen nog. The 

Hunger Project Ethiopië verwacht dat ze ook in 2018 en ver daarna allemaal zullen overleven. WeForest 

denkt dat het overgrote deel zal afsterven en dus ook vervangen zal moeten worden. Wordt vervolgd. 

dus.    

 



22 
 

4. Monitoring, Evaluatie en Leren 

Hoe weten wij of ons werk verschil maakt? Of onze programma’s écht een einde maken aan honger en 

armoede? In al onze programmalanden besteden we veel aandacht aan monitoring, evaluatie en leren 

(MEL). We volgen gemeenschappen gedurende meerdere jaren en zo leren we wat wel en wat niet goed 

werkt. Waar nodig passen we onze programma’s aan. 

 

Participatieve aanpak 

MEL is een complexe taak voor elke organisatie. Een belangrijke voorwaarde zijn betrouwbare data. 

Zodat we kunnen analyseren waar de gemeenschappen ‘staan’ op het gebied van bijvoorbeeld voeding 

of toegang tot gezondheidszorg – in vergelijking tot regionale of nationale gemiddelden. 

 

The Hunger Project vindt het belangrijk dat alle betrokkenen, de teams en gemeenschappen in de 

programmalanden, zélf de impact kunnen meten. Dat betekent dat we veel tijd investeren in het trainen 

van onze partners in gemeenschappen. We maken gebruik van participatieve monitoring en 

evaluatiemethoden. Lokale vrijwilligers verzamelen en analyseren zelf hun gegevens. Niet alleen de 

makkelijk te tellen indicatoren – zoals hoeveel mensen een toilet hebben – maar ook de ‘zachte’ zaken 

van ontwikkeling – zoals ‘vertrouwen in de toekomst’. Daarom verzamelen de lokale vrijwilligers niet 

alleen cijfers, maar gaan ze ook met de mensen in gesprek over hoe zij de programma’s ervaren en 

kunnen verbeteren. 

 

Resultaten bespreken met de gemeenschap 
Resultaten worden gedeeld en besproken met de gemeenschappen zelf. Bijvoorbeeld door samen de 
resultaten te vergelijken met landelijke gemiddelden – of beter nog, met de doelen die de gemeenschap 
zelf heeft vastgesteld, of met resultaten van dorpen in de buurt. Zodat ze kunnen zien waar anderen 
staan en wat er mogelijk is. We moedigen hen aan om deze resultaten in te zetten bij het vaststellen 
van nieuwe prioriteiten, zodat zij het heft echt in eigen hand kunnen nemen.  

Met hoog analfabetisme en hoge ongecijferdheid is het bespreken van de resultaten een grote 

uitdaging. Vaak is het dan niet genoeg om een getal te horen, maar kan het zien een groot verschil 

maken. Helemaal als dat interactief gebeurt. Met tien mensen op een rij, waarvan er acht staan en twee 

zitten, wordt het concept ‘80%’ opeens een stuk concreter.  

 

Voor deze community data presentations nodigen we ook altijd vertegenwoordigers van de lokale 

overheid uit. Daarmee waarborgen we de betrokkenheid van de overheid bij het behalen van de lokale 

doelen, en laten we zien hoe ons participatieve MEL systeem ook voor hen van waarde is.   

 

Dilemma’s rondom monitoring & evaluatie  

Doordat gemeenschappen grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor de dataverzameling, geven we 

ook een zekere controle over de snelheid en accuraatheid uit handen. Dat is een uitdaging. De 

verantwoording van programma’s voor financiers vereist soms meer snelheid en precisie.  

 

Een ander dilemma is de balans tussen ‘alles zelf evalueren’ en meer ‘neutrale’ externe evaluaties. 

Omdat we de effectiviteit van onze aanpak graag willen bewijzen, vinden we het belangrijk dat onze 

impact ook door externe deskundigen vastgesteld wordt. Daarom nodigen we regelmatig onderzoekers 

van buitenaf uit. Externe evaluaties beperken zich meestal tot enkele projectgebieden, richten zich soms 

op net andere indicatoren dan die we zelf hanteren, en vereisen voldoende budget. Met beperkte 

middelen investeren we waar mogelijk in externe evaluaties, maar kiezen we vooral voor de opbouw en 

het onderhoud van een consistent MEL systeem dat al onze programma’s overziet. In elk 

programmaland reserveren we daarvoor daarom ongeveer 5% van het budget hiervoor. 
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Meten is niet altijd weten   

Op alle plekken waar we werken, onderzoeken we iedere drie tot vijf jaar zelf de effecten van ons werk. 

Deze evaluaties richten zich op lange termijn veranderingen (impact) of directe verandering in de 

gemeenschap (outcomes). Met een vaste set indicatoren kunnen we het effect van ons werk in en tussen 

verschillende landen vergelijken.  

 

Bij het meten van impact spelen verder een aantal methodologische dilemma’s een rol. The Hunger 

Project werkt voor lange tijd in een gebied met een veelvoud aan activiteiten. Daarbij is het lastig vast 

te stellen welke activiteiten (de meeste of minste) impact hadden. Bovendien ontbreken in veel 

projectgebieden complete nulmetingen, en worden onze programma’s – met voortschrijdend inzicht – 

vaak aangepast. 

 
Attributieprobleem 

Wij werken in een veld waar veel andere organisaties actief in zijn, en weten dat de gerealiseerde impact 

ook beïnvloed kan worden door andere programma’s in hetzelfde gebied. Het is moeilijk om via 

controlegroepen te onderzoeken wat er zou zijn gebeurd zonder The Hunger Project. Dit is het 

zogenaamde ‘attributieprobleem’. Oorzaak en gevolg is vaak moeilijk vast te stellen, omdat zoveel 

spelers en factoren een rol kunnen spelen.  

 

Toch proberen we onze invloed zo objectief mogelijk te meten. Bijvoorbeeld: voor ons 

kindhuwelijkenprogramma Her Choice evalueren we de impact met controlegroepen, of eigenlijk, 

‘controledorpen’. Onze kennispartner Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) is binnen 

dit programma verantwoordelijk voor de nulmeting, tussentijdse impactmeting en de eindevaluatie.  

 
Vernieuwend voorwaarts  

Om het hoofd te bieden aan de methodologische dilemma’s gebruiken we de nieuwste inzichten voor 

MEL binnen de sector. Zo zijn we bijvoorbeeld in staat om via historische secundaire gegevens 

nulmetingen te reconstrueren. We combineren kwantitatieve methoden (enquêtes, statistische 

metingen) met kwalitatief onderzoek (interviews, groepsdiscussies, observaties) en maken hierbij 

gebruik van nieuwe technologieën, zoals iFormBuilder, waarmee onderzoekers snel, eenvoudig en 

accuraat surveyantwoorden kunnen invoeren op tablets. Het iFormBuilder platform gebruiken we onder 

andere voor ons SnapShot Data Project – een gestandaardiseerde vragenlijst om de voortgang van 

epicentra te meten en te fotograferen.  

 

MEL acties in 2017 uitgelicht  

Gegevens over programma’s worden systematisch verzameld door MEL medewerkers in de 

programmalanden, in samenwerking met het MEL team bij The Hunger Project Global in New York. Deze 

data worden gescreend op juistheid en zijn via een online database beschikbaar voor alle medewerkers 

van The Hunger Project wereldwijd. Zo kunnen we bijvoorbeeld precies zien welke trainingen hebben 

plaatsgevonden in specifieke epicentra in Afrika of in dorpen in India. In totaal gaat het om de resultaten 

van meer dan 200 indicatoren in meer dan 300 projectgebieden, die ieder kwartaal worden 

gerapporteerd en gecontroleerd. Bijvoorbeeld: hoeveel deelnemers namen deel aan de workshops, en 

hoeveel mannen en vrouwen? Hoeveel geld werd gespaard en geleend in de rurale banken?  

 

In 2017 werden in totaal 3 nulmetingen, 24 tussentijdse evaluaties en 11 eindevaluaties uitgevoerd.  

 

Indicatoren van zelfredzaamheid  

Ons systeem voor indicatoren van zelfredzaamheid van epicentra is nu volledig ingebed in de 

organisatie. Naast de officiële erkenning van het epicentrum en landrechten voor het 
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epicentrumgebouw moet een epicentrum minstens 80% scoren op een lijst van 52 indicatoren voor 

zelfredzaamheid, verdeeld over acht doelen: 

1. De gemobiliseerde gemeenschap stelt zichzelf doelen en werkt actief aan het behalen van 

die doelen om verder te ontwikkelen 

2. Vrouwen en meisjes zijn in hun kracht gezet 

3. Verbeterde toegang tot veilige drink- en sanitaire voorzieningen 

4. Verbeterde alfabetisering en educatie 

5. Minder honger en ondervoeding, vooral bij vrouwen en kinderen 

6. Verbeterde toegang tot en gebruik van gezondheidsvoorzieningen 

7. Minder huishoudens leven in armoede 

8. Boeren produceren meer en zijn weerbaarder tegen klimaatverandering 

 

De dorpen hebben zelf vastgesteld welke indicatoren voor hen essentieel zijn. Door hun eigen doelen 

voor zelfredzaamheid vast te stellen, geven ze hun eigen drempeltoets voor zelfredzaamheid vorm. De 

meting van ontwikkeling op specifieke punten maakt het mogelijk gericht aandacht te besteden aan 

bepaalde nog zwakkere aspecten. En we kunnen samen met de gemeenschappen vaststellen of de 

programma’s effect hebben gehad, en of de gemeenschap in staat is om de activiteiten zelfstandig voort 

te zetten. 

 

Nulmeting kindhuwelijkenprogramma Her Choice  

Met een vijfjarig programma willen we met Her Choice het aantal kindhuwelijken terugdringen, in elf 

landen waar het percentage meisjes dat trouwt onder de achttien onder de hoogste ter wereld is: 

Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Mali, Nepal, Oeganda, Pakistan, Senegal en Sierra 

Leone. Sinds januari 2016 hebben onderzoekers uit deze landen in samenwerking met onderzoekers van 

de Universiteit van Amsterdam kindhuwelijken onderzocht. Wat zijn de oorzaken? Hoe denken mensen 

daar zelf over? En is er ruimte voor verandering? Dat onderzoek was hard nodig, want in de onderzoeken 

die tot dan toe naar vroege huwelijken waren gedaan, zitten veel gaten. 

 

In het Her Choice Baseline report dat halverwege 2017 werd gepubliceerd staan de eerste bevindingen. 

Enkele opmerkelijke resultaten: 
 Meisjes krijgen weinig ruimte om over hun eigen huwelijk te beslissen. Jongens krijgen meer 
ruimte, maar ook die is beperkt. 
 De angst voor – en het taboe op – seks of een zwangerschap voor het huwelijk is een van de 
belangrijkste redenen waarom meisjes worden uitgehuwelijkt of zelf kiezen om te trouwen. 
 Armoede speelt een rol: een bruidsprijs ontvangen betekent een tijdelijke verbetering van de 
economische situatie van de familie van de bruid. Wanneer een bruidsschat betaald moet worden, 
is die lager voor jonge meisjes. Of ouders kiezen voor een vroeg huwelijk om zo hun dochter 
economische zekerheid te bieden. Tegelijkertijd kiezen meisjes (en jongens) er vanwege deze 
financiële zekerheden soms ook zelf voor om jong te trouwen. 
 In de meeste landen bleken jonge vrouwen opvallend weinig te weten van seksualiteit – zelfs 
als zij daar wel les in hebben gekregen. Dit kan zijn omdat leraren zelf over weinig training en kennis 
te beschikken of verlegen zijn om het onderwerp te bespreken. 

 

Hoe je Women Empowerment kunt meten 

Voor veel ontwikkelingsorganisaties staat women empowerment centraal. Toch ontbrak lange tijd een 

goede methode om women empowerment te meten. Daarom lanceerde The Hunger Project in 2015 de 

Women Empowerment Index (WEI), een meetinstrument om vooruitgang in kaart te brengen op het 

gebied van zelfbeschikking, inkomen, leiderschap, toegang tot middelen en kennis en tijdsbesteding. We 

meten niet alleen de vooruitgang van vrouwen, maar ook die van mannen.  

 

http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2016/07/SR-Indicators-PDF-1-pg.pdf
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The Hunger Project India maakte in 2016 een eigen variant op de Women Empowerment Index, de 

Composite Capacity Index. Deze index is speciaal bedoeld om de stappen voorwaarts van de getrainde 

vrouwelijke dorpsraadsleden te meten – en beter te begrijpen. Zo kunnen we met deze index vaststellen 

welke kennis de getrainde vrouwen hebben, en hoe hun positie verandert in het huishouden en in de 

gemeenschap. 

 
Data Walk – innovatieve manier om data te delen  

De Data Walk methode is een interactieve manier om onderzoeksresultaten te delen en te bespreken 

met alle betrokkenen. Deelnemers van een Data Walk sessie lopen in kleine groepjes rond langs posters 

(‘stations’) die de belangrijkste resultaten laten zien. In tegenstelling tot een PowerPoint-presentatie 

nodigt deze vorm meer uit tot samen interpreteren, discussiëren en reflecteren. De Data Walk kan in 

een epicentrumzaal plaatsvinden, in een kerk, op kantoor, of zelfs onder de boom. We zijn erg 

enthousiast over onze Data Walk experimenten in Malawi en in Bangladesh en we hopen komend jaar 

nog meer ervaring met deze presentatievorm op te doen.   

 
Investeren in MEL-medewerkers: uitwisselen en trainen   

Naast het verzamelen en analyseren van data blijven we veel tijd investeren in de training van MEL-

medewerkers om te leren en ervaringen met elkaar te delen. In 2017 bezochten vier MEL-medewerkers 

een internationale conferentie – als spreker of als deelnemer – waaronder de Commission on the Status 

of Women in New York, de Global Evaluation Summit in Mexico-City en Data for Development 

Conference in Nairobi. Drie internationale uitwisselingen met collega’s uit andere partner- en 

programmalanden vonden plaats: om de iFormBuildermethode te leren gebruiken (in Mexico), om 

monitoring methoden beter op elkaar af te stemmen (in Senegal) en om te leren van de resultaten van 

de Her Choice nulmeting (in Burkina Faso).  

 
De L van MEL 

We meten niet alleen onze voortgang om onszelf te bewijzen, maar ook om ervan te leren, als 

gemeenschap, als team, als organisatie. Onze programma’s en partnerschappen nemen we onder de 

loep – zoals Her Choice, Moringa en We Forest – en waar het niet loopt zoals verwacht proberen we te 

begrijpen waar het probleem ligt en sturen we bij waar het kan.  

 

 

 

 
Mehari Mengistu (33), Monistoring & Evaluatie medewerker bij The 
Hunger Project Ethiopië. 
“Ik ben sinds een jaar een van de twee Monitoring & Evaluatie 
medewerkers bij The Hunger Project Ethiopië. Daarvóór was ik de 
manager van het microkredietprogramma in een epicentrum. Ik vind 
het eigenlijk prettiger op het platteland, maar voor deze baan heb ik 
het er graag voor over om in de stad te wonen. Ik leer hier zo veel 
nieuwe dingen: rapporten schrijven en een goed data-archief beheren 
bijvoorbeeld. Het spannendste van mijn taken vind ik het bouwen van 
een nieuwe, nog betere, database waarin alle data geïntegreerd 
worden. Dit doe ik samen met het wereldwijde team.” 
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5. Inrichting, strategie en beleid 
 
The Hunger Project Nederland en wereldwijd 
 The Hunger Project Nederland is – net zoals alle zusterorganisaties in de partnerlanden – een autonome 
organisatie met eigen statuten en een onafhankelijk bestuur en Raad van Toezicht. In het wereldwijde 
netwerk van The Hunger Project is daarbij steeds minder sprake van een ‘klassiek’ hoofdkantoor. Het 
hoofdkantoor in New York heeft weliswaar formeel een coördinerende rol – deze rol is net als alle 
andere taakverdelingen binnen de wereldwijde organisatie vastgelegd in de zogenaamde Global 
Partnership Agreement, waarvan de meest recente versie is vastgesteld op 18 mei 2013. Die centrale 
coördinerende rol verschuift in de praktijk steeds meer naar een matrixorganisatie – The Hunger Project 
Nederland coördineert bijvoorbeeld vanaf eind 2015 de fondsenwerving in de programmalanden en de 
wereldwijde institutionele fondsenwerving, en speelt sinds begin 2016 ook een grotere rol in het 
coördineren en verbeteren van de wereldwijde financiële en rapportagesystemen.  
 
Het hoogste besluitvormende orgaan is het wereldwijde leiderschapsteam. Dit leiderschapsteam heeft 
gelijke vertegenwoordiging uit alle regio’s waar The Hunger Project actief is. Net als in de vier 
voorgaande jaren had ook in 2017 het kantoor in Nederland namens alle partnerlanden een vaste plek 
in dit team. Dat leiderschapsteam legt verantwoording af aan een mondiale Raad van Toezicht, waarin 
onafhankelijke vertegenwoordigers zitten uit alle regio’s waarin we actief zijn. Dit bestuur komt twee 
maal per jaar fysiek bijeen, en heeft een aantal gedelegeerde commissies die vaker met elkaar 
overleggen. Ook deze vergaderingen worden door het leiderschapsteam voorbereid. Het beleid én het 
toezicht op wereldwijd niveau wordt op die manier gevoed vanuit de medewerkers en partners in de 
regio.  

De 22 landenkantoren die gezamenlijk de wereldwijde organisatie vormen, stellen met elkaar een 
strategisch meerjarenkader op. Op basis daarvan formuleert elk land een eigen strategisch plan en een 
beoogd jaarplan. Daarin staat de omvang van programma’s – het aantal gemeenschappen waar we 
willen werken en de verwachte impact – met de verwachte kosten. Het wereldwijde leiderschapsteam 
stelt vervolgens aan de Raad van Toezicht voor welke programma’s gefinancierd zullen worden, of voor 
welke onderdelen extra geld nodig is. Dit gebeurt op basis van verwachte inkomsten en reeds afgesloten 
financieringscontracten wereldwijd. Hierdoor wordt alle fondsenwerving wereldwijd gericht op dezelfde 
plannen. De toekenning van middelen voor projecten gebeurt dus altijd binnen meerjarige kaders, en 
meestal ook binnen de vastgestelde jaarplannen van de teams in onze programmalanden. Daarvan 
wordt alleen afgeweken wanneer, bijvoorbeeld, extra fondsen zijn geworven voor projecten die nog niet 
in het jaarplan stonden vanwege het ontbreken van financiering – maar die uiteraard wel binnen de 
wereldwijde strategie van The Hunger Project passen. 

Praktijk van de samenwerking 
Net als in de voorgaande jaren werd in 2017 veelvuldig samengewerkt binnen de wereldwijde 
organisatie. Met het vertrek van directeur Jouwert van Geene, die sinds zomer 2016 lid was van het 
leiderschapsteam, heeft Evelijne Bruning deze rol opnieuw op zich genomen. Dit deed zij ook al in 2014 
- 2016. De medewerkers hebben veelvuldig overleg. Door actief deel te nemen aan internationale 
taakgroepen – via e-mail, Skype en GoToMeeting, en incidenteel door tussentijdse bijeenkomsten in 
New York en in programmalanden – en door deel te nemen aan interne webinars en regelmatige online 
stafvergaderingen.  

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

http://www.thp.org/who-we-are/staff/leadership-team/
http://www.thp.org/who-we-are/leadership/board-of-directors/
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Idealiter heeft The Hunger Project Nederland regelmatig inzicht in de bestedingen per project en de 
uitgevoerde activiteiten – door ons wereldwijde online M&E systeem en financiële systemen. In 2017 
bleek dat – door de vele personele wisselingen binnen het internationale financiële team – zeker nog 
niet optimaal te verlopen. In 2018 zullen we een aantal veranderingen doorvoeren in de wereldwijde 
systemen. Daarnaast ontvangt The Hunger Project Nederland voor alle projecten halfjaarlijkse – en waar 
nodig vaker – inhoudelijke en financiële rapportages. We hebben bovendien rechtstreeks contact over 
de voortgang van projecten via email en Skype, en door wereldwijde vergaderingen en veldbezoeken. 

Ook in 2017 hielp The Hunger Project Nederland actief met het versterken van andere 
landenorganisaties en programma’s. We coördineerden en schreven mee aan subsidievoorstellen van 
een aantal Afrikaanse programmalanden en van The Hunger Project India en Bangladesh, en versterkten 
de fondsenwervingscapaciteit van onze collega’s in Europa en in Afrika. We droegen daarnaast € 
285.272 af aan onze collega’s in de Verenigde Staten als bijdrage in de kosten voor hun rol en taken in 
het programma management, monitoring, evaluatie en leren en financieel beheer.   

In 2017 zijn de Afrikaanse landendirecteuren en hun financiële medewerkers daarnaast een week lang 
fysiek bij elkaar gekomen op landgoed de Horst in Nederland – waar we met een fikse korting gebruik 
van mochten maken. Om kosten te besparen vonden de overige internationale overleggen –  tenminste 
elk kwartaal, en vaker waar nodig – via Skype of GoToMeeting plaats.  

De bestuursvoorzitters van alle landenkantoren hadden daarnaast in 2017 twee maal met elkaar 
overleg.  
 
The Hunger Project in Nederland 
The Hunger Project Nederland werkt aan het einde van chronische honger door – samen met onze 
collega’s van de wereldwijde organisatie – projecten en programma’s te ontwikkelen, aan te sturen en 
te verantwoorden, en door hiervoor fondsen te werven. Uitvoering is in handen van onze lokale 
collega’s, en de door hen opgeleide vrijwilligers, in twaalf lage en lage-midden inkomenslanden. 
Daarnaast werkt The Hunger Project in Nederland samen met andere organisaties die zich bezighouden 
met dezelfde thema’s. Tenslotte geven we voorlichting aan het Nederlandse publiek over onze visie op 
de duurzame beëindiging van chronische honger en armoede.  
 
Begin 2016 werkte The Hunger Project Nederland een eigen, Nederlandse versie uit van de – samen met 
onze collega’s opgestelde – wereldwijde meerjarenstrategie 2016 -2020. Deze werd vertaald naar de 
Nederlandse context, rekening houdend met sterktes en zwaktes en andere lokale eigenaardigheden, 
en daarin namen we ook de lessen mee uit onze voorgaande meerjarenstrategie (2012-2015). Het 
Nederlandse jaarplan voor 2017 is van deze strategie afgeleid. Net als de voorgaande twee jaar 
hanteerden we daarvoor het CASH-model (Connect, Ask, Stewardship, Horizon), dat door onszelf is 
ontwikkeld. Hierin zijn alle activiteiten van het team in Nederland geïntegreerd. Hoofddoelen bleven, 
net als in 2016: een community of practice en slimme partnerschappen bouwen voor community-led 
development; onze impact en effectiviteit vergroten; een ambitieus fondsenwervingsdoel stellen en 
halen om de voorgaande twee doelen en opschaling mogelijk te maken.  

Deze doelen zijn in het jaarplan verder uitgewerkt tot dertien verschillende SMART KPI’s. We kozen voor 
een simpel, overzichtelijk jaarplan op één bladzijde – met een heldere focus, maar niet te veel vaste 
lijnen, om optimaal wendbaar te kunnen blijven. Vanwege de, in hoofdstuk 8 verder toegelichte, 
wisselingen in het team in Nederland en in de wereldwijde organisatie, is het in 2017 niet gelukt om 
deze ambitieuze doelstellingen allemaal te realiseren. In het volgende hoofdstuk wordt dat verder 
toegelicht.   
 
Fondsenwervingsbeleid 
In 2016 ontwikkelde The Hunger Project Nederland behalve een nieuwe strategie ook een nieuw 
fondsenwervingsbeleid – gebaseerd op de lessen uit de voorgaande jaren en in lijn met onze nieuwe 
strategische plannen. Ook in 2017 hebben we met dit beleid gewerkt. Fondsenwerving vindt 

http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2016/07/Strategic-Plan-2016-2020-.pdf
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geïntegreerd plaats binnen de organisatie, met een voortdurende kruisbestuiving tussen de drie 
verschillende ‘bronnen’ van fondsen (corporate, institutioneel en particulier). The Hunger Project werkt 
daarbij met een spectrum aan beproefde methoden van fondsenwerving:  

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

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

 Odisha’s 100 en Women Ending Poverty-fondsen: persoonlijke fondsenwerving bij particulieren 
voor het vrouwelijk leiderschapsprogramma in India; 

 Ondersteuning van acties van particulieren en bedrijven voor eigen fondsenwerving; 

 Ondersteunen van lokale fondsenwervende activiteiten in andere Hunger Project-landen. 

Bescherming personen 
The Hunger Project kent een veilige en vertrouwde omgeving die bescherming biedt aan iedereen 
waarmee we in contact komen. Zowel de mensen in de gemeenschappen waarmee we werken, als de 
vrijwilligers en werknemers. Een cultuur van bescherming – waarin personen die integriteitsschendingen 
waarnemen, zich hierover uit durven spreken en incidenten rapporteren – is zeer belangrijk voor ons. 
Met zulke informatie gaan we zorgvuldig om.  
Op de internationale website van The Hunger Project staat een uitgebreid overzicht aan richtlijnen over 
het beschermingsbeleid van personen. De navolging van deze richtlijnen door de verschillende 
programma- en projectlanden wordt jaarlijks bekeken door het hoofdkantoor in New York. En waar 
nodig worden de richtlijnen aangepast.  

Er bestaat binnen The Hunger Project volledige duidelijkheid over hoe eventuele incidenten en 
beschuldigingen worden behandeld, inclusief rapportage aan de autoriteiten en donoren indien 
relevant.  

In Nederland hebben we – aanvullend op de internationale richtlijnen – een gedragscode en een 
vertrouwenspersoon. Deze staat vastgelegd in de personeelswijzer, die op onze website staat. 

In de afgelopen tien jaar maakten er geen medewerkers gebruik van de mogelijkheid om contact op te 
nemen met de vertrouwenspersoon. Als dit wel het geval was, meldden we dat in ons bestuursverslag.  

In Nederland is er mogelijkheid voor psychische en sociale begeleiding voor medewerkers. Dit loopt via 
onze arbo-arts en de huisarts van de betreffende medewerker. Overigens zenden wij geen mensen uit, 
het gaat bij ons om grofweg zes medewerkers die drie tot vijf keer per jaar een week op dienstreis gaan. 
We werken in principe alleen in stabiele gebieden en leveren geen noodhulp. Wanneer het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken ten strengste adviseert om niet te gaan, gaan wij niet op reis.  

 
Maatregelen om risico’s te beperken 
 
1. Fondsenwerving – lange termijn strategie, korte termijn programma’s 
De programma’s van The Hunger Project zijn lange termijn-programma’s. Het veranderen van sociale, 
economische en culturele condities is een tijdrovend proces van minimaal vijf jaar in India en minimaal 
acht jaar in Afrika. Veel investeerders hebben een uitgesproken voorkeur voor nieuwe initiatieven, in 
plaats van al lopende. Het aantal specifieke (‘geoormerkte’) projectfinancieringen voor onderdelen van 
ons geïntegreerde werk neemt daardoor toe. Dit is behoorlijk risicovol ten aanzien van de financiering: 
wanneer de inkomsten teruglopen of wegvallen kunnen programma’s namelijk niet voortgezet worden. 
We blijven als wereldwijde organisatie onverminderd zoeken naar ongeoormerkte middelen, die ingezet 
kunnen worden waar ze het meest dringend nodig zijn. Naast de particuliere bijdragen in Nederland is 
daarom ook de vaste bijdrage van Nationale Postcode Loterij zeer belangrijk.  
 
 

http://www.thp.org/who-we-are/faqs/policies/
http://www.thp.org/who-we-are/faqs/policies/
http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2018/02/1802.ar-Personeelswijzer-THP.pdf
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Maatregelen: 

 Herzien van de fondsenwervende strategie eind 2017/begin 2018:  
o Inkomstenspreiding uit verschillende doelgroepen (bedrijven, fondsen, particulieren); 
o Structurele investeringen via meerjarige toezeggingen, automatische incasso’s en notariële 

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

sponsoring; 
o Persoonlijke benadering van investeerders met duidelijke aanspreekpunten binnen de 

organisatie. 

 Een wekelijks teamoverleg over de pijplijn waarin kansrijke contacten worden besproken en 
verdeeld; 

 Binnen elke RvT vergadering wordt de inkomstenprognose besproken en worden RvT leden 
gevraagd hun contacten te delen; 

 We geven een minimum scenario af als opbrengst naar programmalanden, zodat ze alleen begroten 
op zekere inkomsten;  

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

 
2. Fondsenwerving – concurrentie op de Nederlandse markt 
We zien dat steeds meer grote, gesubsidieerde en bekende organisaties zich gaan richten op bedrijven 
en vermogensfondsen. The Hunger Project heeft een goede reputatie op dat gebied, maar ziet de 
concurrentie toenemen en onze kansen, met name bij fondsen, kleiner worden.  
 
Maatregelen:  

 Opbouwen van persoonlijke relaties met investeerders met duidelijke aanspreekpunten binnen de 
organisatie; 

 Aangaan van samenwerkingsrelaties met andere organisaties, waardoor niet alleen het lerend 
vermogen van The Hunger Project vergroot wordt, maar ook de kans op financiering.  

 
3. Fondsenwerving en uitvoering – afhankelijkheid van wereldwijde organisatie 
The Hunger Project Nederland is verbonden met de andere fondsenwervende landenkantoren en de 
kantoren in programmalanden door middel van een partnershipovereenkomst. Macro-economische 
omstandigheden, zowel in de fondsenwervende landen als in de programmalanden, beïnvloeden de 
inkomsten en de uitgaven. In de afgelopen periode zijn de ongeoormerkte opbrengsten van het grootste 
fondsenwervende land, de Verenigde Staten, teruggelopen. Dit heeft gevolgen voor de 
programmabegroting van bijna elk programmaland. Dit vormt ook een risico voor The Hunger Project 
Nederland, omdat door ons gefinancierde programma’s niet meer goed uitgevoerd kunnen worden.  
 
Maatregelen:  

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

 The Hunger Project Nederland is in 2017 intensiever betrokken geweest bij zowel het monitoren van 
de geldstromen als het bevorderen van fondsenwerving. Door financiële audits in 
programmalanden uit te voeren en bij te dragen aan capaciteitsontwikkeling. En door 
begrotingsrichtlijnen op te stellen om de kwaliteit van begrotingen te vergroten. In 2018 gaan we 
hier mee door. 

 
4. Uitvoering – (financiële) administratie 
The Hunger Project Nederland is in de afgelopen jaren gegroeid van een relatief kleine organisatie met 
beperkte inkomsten naar een organisatie met een jaarbudget van grofweg € 4,5 miljoen. In verhouding 
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hebben we daarbij nog steeds een klein team. We beperken de risico’s binnen de (financiële) 
administratie door de volgende maatregelen:  
 

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

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

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

 Jaarlijkse controle van de jaarrekening door Dubois & Co Registeraccountants; 

 Er is een back up van de gehele administratie buiten kantoor; 

 We kijken naar mogelijkheden om onze gehele projectadministratie onder te brengen in een 
projectmanagement systeem; 

 We kijken ook naar een nieuw CRM systeem. Onze huidige leverancier kan vanuit Nederland niet 
meer de juiste service leveren. In het kader van bescherming van persoonsgegevens zijn we eind 
2017 gestart met het voorbereiden op Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de 
overgang naar een nieuw CRM systeem krijgt dit uiteraard ook een plek.  

 
5. Uitvoering – reizen naar ontwikkelingslanden 
The Hunger Project Nederland werkt samen met programmalanden waar de veiligheidssituatie niet 
optimaal is. De volgende maatregelen zijn genomen om de veiligheidsrisico’s voor medewerkers en 
lokaal personeel, vrijwilligers en inwoners van de dorpen waar we werken te verkleinen: 
 

 Wanneer er sprake is van een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, moet 
de directie toestemming geven om een reis te maken naar het betreffende gebied;  

 Alle reizen worden voortaan standaard aangemeld in de BZ-reis app. Deze app heeft een 
alarmfunctie; 

 Reizen worden voorbereid met lokale medewerkers die goed op de hoogte zijn van de 
veiligheidssituatie. Indien nodig wordt door hen extra bewaking ingehuurd;  

 Reizen met grotere groepen investeerders worden door het lokale team zorgvuldig voorbereid en 
afgestemd met de lokale autoriteiten, en indien nodig wordt er extra bewaking ingehuurd;  

 Medewerkers worden gestimuleerd om een veiligheidstraining te volgen; 
 Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen omtrent ongepast gedrag binnen 

ontwikkelingssamenwerking houden we ons wereldwijde beleid ten aanzien van 
grensoverschrijdend gedrag begin 2018 opnieuw tegen het licht. We volgend hierin de richtlijnen 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en maken gebruik van de tools die worden aangeboden 
door de branchevereniging Partos. 
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6. Resultaten Nederland 
In 2017 waren de hoofddoelen voor The Hunger Project Nederland: via een community of practice en 
slimme partnerschappen bouwen aan een Nederlandse beweging voor community-led development; 
onze impact en effectiviteit vergroten; een ambitieus fondsenwervingsdoel stellen en halen om de 
voorgaande twee doelen en opschaling mogelijk te maken.  
 

1. Beweging voor community led development  
Na een veelbelovende start in 2016 hebben we in 2017 uiteindelijk weinig vooruitgang geboekt met het 
opzetten van een bredere beweging voor community-led development. We hoopten dat andere 
organisaties dat sámen met ons zouden willen doen, zodat het van begin af aan een gezamenlijk project 
zou zijn, maar stuitten op beperkingen van tijd en financiële ruimte. Zowel bij onszelf – onze parttime 
connector voor de beweging bleek door personeelswisselingen hard nodig in de fondsenwerving – maar 
zeker ook bij anderen. Daarnaast was er ook weinig ruimte in de politieke en beleidsmatige arena, met 
de langdurige vorming van een nieuw kabinet. In de sector-brede consultatie die door 
branchevereniging Partos in 2017 is opgezet en in 2018 zal worden afgerond, lijkt community-led 
development wel een duidelijke plaats in te gaan nemen als een van de vier mogelijke benaderingen van 
ontwikkeling. We blijven ook in 2018 inzetten op dit doel.  
 

2. Impact en effectiviteit vergroten 

Op dit gebied hebben we onze doelstellingen grotendeels gehaald. Stevige en langjarige investeringen 
in ons M&E systeem zorgen voor steeds meer interessante data, die onze impact zichtbaar maakt. 
Hoofdstuk 4 gaat hier dieper op in. Waar we nog niet voldoende voortgang op maken, is zichtbaar te 
leren van de plaatsen waar die impact tegenvalt of achterblijft. Daar zullen we in 2018 dan ook bewust 
extra aandacht aan besteden. Daarnaast was The Hunger Project Nederland actief betrokken bij het 
opzetten van de Impact Challenge, samen met het CBF en een aantal andere maatschappelijke 
organisaties, omdat we er van overtuigd blijven dat alleen onze eigen impact voor het voetlicht brengen 
niet voldoende is voor een breed maatschappelijk draagvlak. Mede daarom hostten we ook in 2017 de 
Worlds Best News (WBN) beweging, met werkplekken en door ons gefinancierde secretariële 
ondersteuning bij hun werk. World’s Best News werd in 2017 steeds zichtbaarder en had tientallen 
publicaties in een zeer breed aanbod aan media.  
    

3. Fondsenwerving   
De fondsenwervingsdoelstelling voor 2017 was opnieuw ambitieus: € 5 miljoen, een beoogde groei van 
9% ten opzichte van 2016. Ambitie past goed bij ons. We zien onszelf als ondernemend, en gaan liever 
uit van kansen en mogelijkheden dan van schaarste en beperkingen. Helaas bleek deze relatief 
bescheiden groeiambitie – voor ons doen en in vergelijking met de in voorgaande jaren behaalde 
groeicijfers – te hoog gegrepen in 2017. We haalden uiteindelijk een fraaie € 4,1 miljoen op – een 
terugloop van 10% in de inkomsten ten opzichte van 2016. Met het werven en inwerken van een nieuw 
team van fondsenwervers, waarmee The Hunger Project Nederland eind 2017 weer op volle kracht was, 
en met het voor Q1 2018 geplande aanscherpen van onze fondsenwervingsstrategie, lijkt het in 2018 
goed haalbaar om wél € 5 miljoen te werven. Dat zou een groei zijn van 21% ten opzichte van 2017. Een 
specifiekere analyse van deze inkomsten (en het historische verloop van onze inkomsten) staat in 
hoofdstuk 10: Financiën.  
 
Omdat er net als in 2016 ook in 2017 door teruglopende financiële ruimte en beleidskeuzes geen bij ons 
werk passend subsidieprogramma van de Nederlandse overheid werd opengesteld waarvoor wij in 
aanmerking kwamen, hebben we ook in 2017 geen subsidievoorstel ingediend. Net als voorgaande jaren 
deden we in 2017 ook bewust niet aan direct mailings. Voor ons is de langdurige en gelijkwaardige 
vertrouwensrelatie met investeerders belangrijker dan de mogelijke opbrengst van eenmalige acties.  
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Forse tegenvaller – een dure les  

Tussen 2013 en 2016 financierde de Nederlandse ambassade in Cotonou het werk van The Hunger 
Project in Benin. We zijn erg blij met deze financiering en erkenning van het werk van onze organisatie. 
De formele relatie was rechtstreeks met The Hunger Project in Benin, en de financiering verliep dan ook 
via hun rekening. The Hunger Project Nederland was in eerste instantie nauw betrokken: in de fase van 
het opbouwen van de relatie en de totstandkoming van de financiering. Na verloop van tijd – en in lijn 
met de juridische en praktische verhouding – werd die werkrelatie steeds meer een lokale 
aangelegenheid.  

 
De Nederlandse ambassade schroefde in de loop van deze jaren, mede onder druk van politiek en een 
fors corruptieschandaal in een project met de Beninese overheid, de eisen voor planning en rapportages 
steeds verder op. Dat leverde fors méér werk op voor ons team van lokale experts dan we ooit met de 
ambassade hadden afgesproken. In eerste instantie leek dit ons een mooie manier om ons lokale team 
te leren omgaan met complexe donoreisen, en daarmee meteen ook om ons werk verbeteren én de 
kans op opschaling van ons werk te verhogen. Helaas bleek dat in de praktijk niet het geval. Meer 
gedetailleerde plannen en rapportages opstellen, leverde vooral steeds meer vragen op die beantwoord 
moesten worden, maar uiteindelijk geen noemenswaardig beter werk. Het zorgde er onvermijdelijk voor 
dat de werkverhouding aan het einde van de contractperiode ietwat gespannen was. Toen de 
ambassade dan ook aankondigde haar bijdrage aan het einde van de eerste contractperiode stop te 
zetten, omdat ze het aantal lokale partners wilden terugbrengen, leek dat vooral een forse financiële 
tegenvaller voor de komende jaren. Eind 2017 werd pas duidelijk dat de werkelijke kosten nog veel 
hoger zouden liggen. 
  
Medio 2015 paste The Hunger Project Benin op verzoek van The Hunger Project Global zijn al eerder 
formeel lokaal vastgestelde jaarrekening aan, om te kunnen voldoen aan de Amerikaanse accountancy-
wetgeving. Vanwege het herzien van één inkomstenpost leverde dat een ander eindsaldo op dan de 
eerder vastgestelde jaarrekening. Helaas vergat het kantoor in Benin om ook haar contractpartner de 
Nederlandse ambassade deze herziene jaarrekening op te sturen. Bij het indienen van de jaarrekening 
voor 2016 leverden de afwijkende eindcijfers – volkomen terecht – bij de ambassade een vermoeden 
van mogelijk fraude op. Die liet daarom een externe, internationale accountantsdienst (Moore 
Stephens) een eerste boekencontrole uitvoeren. Toen die een aantal afwijkingen constateerde, met 
name op het gebied van aanbestedingen, volgde er een tweede, uitgebreidere controle over de gehele 
financieringsperiode van de ambassade (door PwC). 
 
Die internationale audit ontdekte vervolgens geen fraude en geen malversaties, maar concludeerde ook 
dat The Hunger Project Benin zich in een aantal gevallen (13% van de bestedingen, in totaal ruim 
€ 190.000) niet aan haar eigen interne administratieve procedures had gehouden. Zo waren er zonder 
aanbesteding verschillende keren lokale experts ingehuurd – die weliswaar al in een formeel 
projectdocument genoemd stonden, of al vaker eerder goed werk hadden geleverd. En had The Hunger 
Project Benin ook geen aanbesteding uitgeschreven bij het aankopen van kunstmest, of voor het 
organiseren van een uitzending op de nationale televisie. The Hunger Project Benin lichtte aan PwC toe 
dat er in Benin nu eenmaal maar één officiële verkoper van kunstmest is, en maar één nationale 
televisiezender. En dat aanbesteden in deze gevallen behoorlijk onzinnig zou zijn geweest. Dat er voor 
de geconstateerde afwijkingen verklaringen waren, was voor de auditor geen afdoende uitleg. The 
Hunger Project Benin had duidelijk het eigen beheersproces niet op orde – het had het immers ook haar 
handboeken kunnen aanpassen. En dat is natuurlijk ook waar.   
 
Helaas zag de ambassade op basis van dit rapport geen andere mogelijkheid dan de € 190.000 
subsidiegeld die door PwC als onrechtmatig was aangemerkt, terug te vragen. The Hunger Project Benin 
zal daarvoor, als primaire contractpartner van de ambassade, zelf zorgdragen. Ze gebruiken daarvoor de 
spaarfondsen die de verschillende epicentra in de loop van de jaren hebben opgebouwd voor uitgaven 
na zelfredzaamheid.    
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Natuurlijk is niemand tegenstander van maatregelen die misbruik van middelen moeten voorkomen. 
Maar tegen welke prijs? Steeds meer geld dat bedoeld is voor armoedebestrijding gaat op deze manier 
naar tussenpersonen, toezichthouders, procesbewakers en consultants die met elkaar vooral steeds 
meer procedures en protocollen produceren. Maar als we héél eerlijk zijn, wordt ons werk van die extra 
papieren veiligheidsmaatregelen wel duurder, maar helaas niet per se beter. We blijven dit vraagstuk 
dus ook aankaarten – bijvoorbeeld in consultaties met ambassades en het ministerie, maar ook in het 
publieke domein, bijvoorbeeld via maandelijkse blogs op het online vakblad voor filantropie.  
 
We zijn inmiddels volop aan de slag om onze procedures en interne controlemechanismen verder aan 
te scherpen, in álle landen. En onze medewerkers daar extra op te trainen. Want we blijven vastberaden 
om ook van deze vervelende situatie te leren. Gelukkig hebben we daar in ons netwerk pro deo expertise 
voor gevonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dedikkeblauwe.nl/news/zero-tolerance
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7. Bewustwording en Lobby 
 

Communicatie – doel en stijl  
Communicatie geeft kleur aan het verhaal van The Hunger Project en is onderscheidend: positief, 

inspirerend, eerlijk en verbindend. We hanteren een juichbeleid en juichen actievoerders, vrijwilligers 

en werknemers toe. We onderhouden warme contacten met onze achterban, vertellen en delen ons 

verhaal en onze missie, en inspireren mensen online en offline.  

We vinden het belangrijk dat ook in de communicatie de kracht van mensen centraal staat. Geen 
monden om te voeden, maar veerkrachtige ondernemers. Met focus op oplossingen en potentie. De 
tone of voice van The Hunger Project is optimistisch en hoopvol, en de beelden onderschrijven de kracht 
van mensen. Deze toon is in al onze communicatie uitingen herkenbaar: positief, hoopvol en opgewerkt.  

The Hunger Project wil kosten zo laag mogelijk houden en maakt daarom strakke keuzes in waar wel en 
geen geld aan wordt uitgegeven. Dit betekent bijvoorbeeld dat er niet betaald wordt geadverteerd en 
er, wanneer mogelijk, wordt samengewerkt met sponsoren. In 2017 waren verschillende web-bureaus, 
vertalers, designers en fotografen bereid om hun werk kosteloos, of tegen gereduceerd tarief, aan te 
bieden. 
 
Online communicatie speelt een grote rol voor The Hunger Project; van social media tot de website en 
de maandelijkse nieuwsflitsen. Of we nou een inspirerend verhaal delen over een deelnemer aan een 
van onze projecten, of verslag doen van een van onze evenementen in Nederland: onze aanwezigheid 
online geeft de mogelijkheid om de naamsbekendheid te vergroten en de stem van The Hunger Project 
bij een steeds groter publiek te laten klinken. 
 
De specifieke afspraken rondom stijl, positionering en voorwaarden die The Hunger Project doorvoert – 

de communicatiestrategie – is in 2012 vastgesteld en werd in 2017 ook gehanteerd. 

Thema communicatie 
In 2017 had onze communicatie een duidelijke focus op 

zelfredzaamheid, kindhuwelijken en vrouwelijk leiderschap in India. 

Deze thema’s stonden centraal in verschillende evenementen. 

 

Kindhuwelijken – Her Choice 

Met onze partners in de Her Choice-alliantie pakken we de 

communicatie rondom het programma gezamenlijk op. ICDI neemt de 

lead – met als resultaat online communicatie via een eigen website, 

social media en blogs. Uiteraard verspreid The Hunger Project ook 

regelmatig berichten van Her Choice via de eigen kanalen.  

 

Vrouwelijk leiderschap – Odisha’s 100 
Op Internationale Vrouwendag (8 maart 2017) werd ons nieuwe vrouwennetwerk Odisha’s 100 
spectaculair gelanceerd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. In Odisha’s 100 komen honderd bijzondere 
en gedreven Nederlandse vrouwen samen. Die samen de wereld willen veranderen. Met € 5000 per jaar, 
voor 5 jaar, werken deze Nederlandse vrouwen aan het einde van honger in de Indiase staat. Voor 
Odisha’s 100 ontwikkelden we een eigen huisstijl, een animatievideo en eigen materialen. Via al onze 
communicatiekanalen deelden we veel verhalen uit India en over de kracht van vrouwelijk leiderschap.  
 
Zelfredzaamheid  
In 2017 werden steeds meer van onze epicentra zelfredzaam – en daar besteedden we afgelopen jaar 
volop aandacht aan. Met data over de impact, persoonlijke verhalen, en veel aandacht online en in onze 
nieuwsflitsen, gaven we dit jaar een beter beeld aan zelfredzaamheid. Ook zijn er in 2017 een journalist 

http://thehungerproject.nl/odishas-100/
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en een fotograaf – Mariken Stolk en Johannes Odé – naar Benin afgereisd om daar, na vijf jaar, prachtige 
follow-up verhalen te maken en zo vast te leggen hoe zelfredzaamheid er in de praktijk uitziet. Daarnaast 
was zelfredzaamheid het thema van ons grootste evenement de Run for The Hunger Project.  
 

Lobby & aanjagen 
Het creëren van bewustwording is een belangrijke taak van The Hunger Project, juist ook in relatie met 

de (Nederlands) overheid en samenleving. 

Sinds 2016 heeft The Hunger Project een connector in dienst die, voor één dag per week, aan het werk 

is met het veel geduld vragende domein van politiek, beleid en overheid. En om een beweging voor 

community-led development aan de gang te brengen. Het opzetten van hiervan is, na een veelbelovende 

start in 2016, helaas in 2017 nog niet goed van de grond gekomen – zoals ook staat beschreven in het 

vorige hoofdstuk.  

Wel hebben we – samen met een aantal partners: Save the Children, GAIN, Netherlands Working Group 

on Nutrition – het gezamenlijke voornemen om in 2018 een expert meeting te houden op het gebeid 

van Community Led Development en voeding voor beleidsmedewerkers van het Ministerie van 

Buitenlandse zaken. Ook hebben we in 2017 via het AgriProFocus netwerk een petitie aangeboden aan 

de nieuwe leden van de Tweede Kamer met daarin het verzoek om voedselzekerheid en het stoppen 

van wereldhonger op de agenda te houden, en te krijgen. Via ditzelfde netwerk is er ook een jaaragenda 

met als thema voedselzekerheid naar minister Kaag van Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd 

als welkomstgeschenk.  

De voornaamste rollen die we voor onszelf zien weggelegd op het gebied van lobby zijn die van aanjager 

van de durf om te dromen dat het anders kan, van boodschapper dat er forse vooruitgang is geboekt op 

het terrein van armoede en honger en talloze andere vraagstukken. Dat we daarom met elkaar de 

schouders moeten en kunnen zetten onder het laatste deel van dat grootste oplosbare probleem van 

onze tijd. En een derde rol is die van verbinder tussen diegenen die dat niet alleen zien, maar ook in 

actie willen omzetten. Mede daarom hechten we zo veel belang aan de World’s Best News beweging, 

die we zo veel mogelijk ondersteunen. Met gratis werkruimte, met secretariële ondersteuning, en met 

bedrijven en contacten en bestuurders uit ons netwerk. Juist omdat geen enkele organisatie in zijn 

eentje deze boodschap geloofwaardig kan uitdragen. Maar sámen met andere voorlopers die tegen de 

gangbare cynische stroom van de publieke opinie in durven te zwemmen, zou dat wel degelijk goed 

mogelijk moeten zijn. We houden hoop dat veel meer partijen uiteindelijk het belang hiervan zullen zien 

en om durven zetten in gezamenlijke acties.  

In 2017 trad directeur Evelijne Bruning ook verschillende keren op als gastspreker, expert of 

discussieleider. Bijvoorbeeld als debatleider voor kandidaat-Kamerleden tijdens het Vrouwenweek 

Event – dat Vrouwen van Nu samen met The Hunger Project organiseerde, en waar verschillende 

vrijwilligers van The Hunger Project een VCA-training verzorgden. Evelijne verzorgde net als voorgaande 

jaren een gastcollege over het werk van The Hunger Project op de universiteit van Leiden, en was 

gastspreker over leiderschap bij de College Tour van HAS Den Bosch. Ook gaf ze presentaties voor de 

sales representatives van Brabantia, en verzorgde met collega’s uit Benin VCA-trainingen voor gasten 

van Andersson Elffers Felix bij hun AEF Live event, en voor de bedrijfspartners van Meemaken b.v. 

Daarnaast werd Evelijne gevraagd om met een select clubje goede-doelen-directeuren aan te schuiven 

voor een sector-consultatie bij de kersverse minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking). Ook schrijft Evelijne maandelijks een column voor de Dikke Blauwe over 

een vraagstuk waar ze over struikelt.  

https://www.dedikkeblauwe.nl/tags/evelijne-bruning


36 
 

Door bezoek van verschillende buitenlandse collega’s konden we ons werk nog meer een podium geven. 

Zo gaf Elodie Iko, Women Empowerment Officer bij The Hunger Project Benin, een VCA-workshop 

tijdens een evenement van Meemaken b.v.; was Ruchi Yadav, Programme Officer bij The Hunger Project 

India, aanwezig bij de lancering van Odisha’s 100 om te vertellen over het werk van The Hunger Project 

in India. En Pascal Djohossou, directeur van The Hunger Project Benin, was de hoofdgast bij de Katakle-

bijeenkomst in september en sprak bij AEF Live. 

 

Evenementen  
The Hunger Project was dit jaar op meerdere, grote en kleine, evenementen aanwezig. Tijdens 

Wereldvoedseldag in oktober exposeerde The Hunger Project bijvoorbeeld met Moringa foto’s op het 

World Food Day Festival in Ede.  

 

Zondag 5 november was de elfde editie van de Run for The Hunger Project in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam. Tijdens deze editie renden meer dan 100 teams vanaf het Olympisch Stadion in Amsterdam 
door de koude wind naar het Amsterdamse Bos. En daarbij werd een prachtbedrag van € 110.000 euro 
opgehaald! De Run for The Hunger Project is mogelijk gemaakt door NPM Capital en verschillende 
sponsoren. Tijdens deze editie stond wederom zelfredzaamheid in het middelpunt. Met een datawalk, 
waar verschillende cijfers over onze epicentrumstrategie en resultaten uit Benin toegelicht werden, en 
posters met succesverhalen uit de epicentra, was het voor de deelnemers goed duidelijk waar ze het 
voor deden.   
 

Ook was The Hunger Project dit jaar voor het vierde jaar op rij hét goede doel van Food Ingredients, 

waar we dit jaar weer een goed zichtbare en volledig gesponsorde stand in de imposante beurshal in 

Frankfurt hadden. Daar doen we niet talloze nieuwe ideeën en contacten op, maar verspreiden we ook 

ons verhaal. Zeker ook doordat The Hunger Project ruimte krijgt als spreker tijdens verschillende 

programmaonderdelen. Zo lanceerden we tijdens Women’s Networking Breaksfast de FI Odisha 

Challenge – een internationale challenge in samenwerking met Food Ingredients voor vrouwelijk 

leiderschap in Odisha, dat in 2018 meer vorm zal krijgen.  
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Acties 

Ook dit jaar hebben verschillende mensen zich hard ingezet voor The Hunger Project met 

zelfgeorganiseerde acties. Zo organiseerde de vereniging Salsa Maarssen een swingende dansavond, 

waarmee ze geld ophaalden voor The Hunger Project. Bar Bloemstede, waar de avond werd gehouden, 

verdubbelde de opbrengst. 

Vijf eerstejaars studenten aan The New School for Information Services in Amsterdam organiseerden in 

mei de Hunger Games voor The Hunger Project. Deze Hunger Games bestond uit een hockey clinic 

waarbij kinderen werden getraind door topstelers van hockeyclub SV Kampong. Met deze unieke actie 

werd een mooi bedrag van € 1.200 opgehaald. 

Het Keizer Karel College in Amstelveen zette zich voor het vierde jaar op rij in voor The Hunger Project 

met een eigen Moringa onderzoeksproject. Drie maanden lang hebben de Technasium leerlingen hard 

gewerkt aan het ontwerpen van een Moringaproduct voor de Beninese of Nederlandse markt – 

compleet met marketingplannen en meetbare einddoelen. De leerlingen leerden veel over het nut van 

Moringa, én over The Hunger Project zelf.   

Partnerschappen met bedrijven 
Brabantia 

In juni 2017 ging ons kersverse partnerschap met Brabantia van start. De komende jaren trekken we 

samen op naar het einde van honger. Brabantia lanceerde een serie voorraadbussen met maatbeker, 

ontworpen om voedselverspilling tegen te gaan. De voorraadbussen houden voedsel langer vers en 

vertellen precies hoeveel je klaar moet maken, zodat je minder weggooit. En het mooiste: met elke 

verkochte bus investeert Brabantia in The Hunger Project, zodat wij mensen kunnen trainen om zelf een 

einde aan hun honger te maken: 1 verkochte voorraadbus = 1 training. De voorraadbussen worden 

wereldwijd verkocht. 

 
De Wereldbol 

In 2017 zag ook de Wereldbol het licht: een ambachtelijk desembrood met betekenis. Van ieder verkocht 

brood gaat € 0,30 naar The Hunger Project. Met het brood willen de initiatiefnemers de problematiek 

van honger bij een groot publiek onder de aandacht brengen, en mensen laten bijdragen aan de 

oplossing. Bakkerij Driekant in Zutphen beet het spits af – sinds december 2017 wordt de Wereldbol 

daar verkocht. Door de verkoop van de receptuur aan verschillende bakkers door heel Nederland, 

moeten daar in 2018 veel andere bakkerijen bij komen.  

https://www.brabantia.com/nl/the-hunger-project
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The Hunger Project in de media  

Door het nieuwe partnerschap met Brabantia kreeg The Hunger Project behoorlijk wat media-aandacht. 

Bijvoorbeeld in verschillende lifestyle magazines, waaronder VT wonen, maar ook Algemeen Dagblad en 

verschillende lokale media zoals De Limburger, BN de Stem en Leeuwarder Courant. Online kwam de 

voorraadbus vaak naar voren, bijvoorbeeld door mooie en enthousiaste artikelen in verschillende blogs 

– onder andere op Lekker.nl, Curvalicious.nl, en Tasted4you.be.   

Ook Odisha’s 100 verscheen in verschillende media. Zo werd Henny Westland werd geïnterviewd door 

BNR Nieuwsradio, en vertelde daar vol verve over India, vrouwelijk leiderschapstrainingen en het 

netwerk. Ook Caroline Glasbergen sprak in een spread in dagblad Metro over haar lidmaatschap – 

“Vrouwen kunnen het verschil maken”.  

Net zoals in 2016, was ook in 2017 ons Moringa project, gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, 

een belangrijke aandachttrekker in de media. Bijvoorbeeld met een publicatie in het door de Postcode 

Loterij gepubliceerde Jamie Oliver – Mijn favoriete gezonde recepten. Ook de nominatie voor de NRC 

Charity Awards droeg hieraan bij. De NRC Charity Awards zijn in het leven geroepen door NRC om 

“charitief Nederland” te helpen met het bereiken van hun doelgroep – en in 2017 werd The Hunger 

Project genomineerd met de campagne Maak sprookjes waar. Een grote spread in NRC en NRC Next was 

het resultaat.  

Onze eigen Catelijne Mittendorff, impact broker voor Bangladesh en India, was in mei te gast bij 

Koffietijd om te praten over het Her Choice programma tegen kindhuwelijken. Carel van Bemmelen, oud 

voorzitter van onze Raad van Toezicht, werd in juli geïnterviewd door BNR Nieuwsradio over The Hunger 

Project, Benin en het Katakle-netwerk.   

Kortom, ook in 2017 was The Hunger Project op verschillende manieren goed zichtbaar in de media. 

Alleen al door de publicaties in verschillende printmedia werden meer dan 5,5 miljoen mensen bereikt 

– dat is nog exclusief de aandacht op radio, televisie en op internet.  

  

 

 

http://www.maaksprookjeswaar.nl/
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8. Interne organisatie 

In 2017 bleef The Hunger Project Nederland stabiel in omvang met 9 FTE in dienstverband. Daarnaast 

hadden we een aantal ZZP-ers met specifieke opdrachten. In totaal zijn er 17 mensen werkzaam voor 

The Hunger Project Nederland.  

Wel waren er relatief veel wisselingen. Zeven teamleden vertrokken, waaronder een zeer ervaren senior 

kracht op het gebied van corporate fondsenwerving – na ruim tien jaar – en een van de twee 

directieleden vertrok na zeven jaar. Drie van hen kozen zelf voor nieuwe uitdagingen op een ander 

werkterrein. In twee gevallen werd een jaarcontract na afloop niet verlengd. Eén nieuwe medewerker 

gaf na zes weken een halfjaaropdracht terug, wegens onverenigbaarheid van inzichten. En een nieuwe 

deeltijd-medewerker vond binnen twee maanden een voltijd vaste aanstelling elders, en koos voor die 

zekerheid. Er werkte daarnaast zeven maanden lang een stagiair met het team mee op een 

werkervaringsplek, die mogelijk in de toekomst weer bij ons terugkeert. 

Daarnaast waren er ook in de senior staf en het managementteam bij The Hunger Project USA, waar een 

deel van het team in Nederland intensief mee samenwerkt, de nodige veranderingen. De CEO en de 

(interim) CFO werden begin 2017 vervangen. Het contract van de nieuwe CFO werd bovendien eind 

2017 niet verlengd. Het hoofd Afrika overleed onverwachts en werd niet vervangen. Het inwerken en 

herverdelen van taken en opzetten van nieuwe systemen in de wereldwijde organisatie vroeg ook de 

nodige tijd en aandacht.    

Het afscheid nemen en het werven, aannemen en inwerken van een nieuwe directeur en nieuwe 

teamleden kostte in 2017 de nodige tijd en energie. Ook het efficiënt inbedden van drie nieuwe 

corporate connectors, die elk één dag in de week werken – voorheen een rol voor één enkel teamlid – 

bleek een pittige logistieke puzzel. De Raad van Toezicht heeft het team en de directie begeleid met 

extra gesprekken rondom de directeurswisseling. Ook volgden een aantal teamleden met fikse korting 

een vierdaagse cursus in het geven van feedback bij onze vaste trainingspartners Tuff Leadership. 

Daarnaast kregen we als team pro bono externe begeleiding van de Droomfabriek.  

Tevredenheidsscore 
Teamoverleg werd in 2017 tenminste maandelijks gehouden. In de loop van het jaar zijn we gestopt met 

het hanteren van een cijfermatige gemiddelde tevredenheidsscore, omdat die na een paar jaar eigenlijk 

nauwelijks nieuwe inzichten opleverde. Aan het einde van 2017 was de tevredenheid en energie van het 

team in Nederland weer goed op orde. We blijven die ook in de toekomst maandelijks met het hele 

team en 1 op 1 peilen, maar in lossere, niet gekwantificeerde werkvormen.  

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim in 2017 was historisch laag, op 0,3%. Dat is zeer ruim onder het landelijk gemiddelde 
van 4% (CBS t/m 3e kwartaal 2017). Lager ook dan in voorgaande jaren (2016: 3%; 2015: 2,7%; 2014: 
0,6%). De hogere scores uit voorgaande jaren werden veroorzaakt door een niet werk-gerelateerde 
aandoening van een van de teamleden, die in 2016 volledig hersteld uit dienst is gegaan (en lagen zonder 
die medewerker op 1,4%). In een klein team werkt dat sterk vertekenend. Ook werken we met een 
aantal freelancers met specifieke opdrachten, die bij ziekte niet worden doorbetaald en dus niet in deze 
berekening worden meegenomen. Overigens waren ook zij nauwelijks ziek.   
 
Personeelsbeleid 
In 2017 vonden geen wijzigingen plaats in het personeelsbeleid; we hanteren dezelfde principes en 
beloningsstructuur als voorgaande jaren. Eind 2015 besloten we al dat we voortaan zo veel mogelijk 
zelfsturende principes gaan invoeren in de groeiende organisatie (in lijn met het zeer inspirerende 
management boek ‘Reinventing Organisations’ van Laloux). Dat is ook in de wereldwijde organisatie nu 
ingang aan het krijgen, bijvoorbeeld door de Afrikaanse landendirecteuren niet langer te laten leiden 
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door één teamleider in New York, maar voortaan in samenspraak met elkaar besluiten te nemen en van 
elkaar te leren – onder een jaarlijks roulerende voorzitter uit eigen gelederen. We zijn de in 2016 nieuw 
ingevoerde, en sterk vereenvoudigde, vorm voor voortgangs- en beoordelingsgesprekken blijven 
hanteren. Dit deden we aan de hand van drie kernvragen: waar ga je vooral mee door? waar ga je mee 
stoppen? waar ga je mee beginnen?  

Behuizing  

De keuken, skyperuimtes en vergader/eetruimte van de in 2016 door ons zelf ingerichte etage van ons 

duurzame bedrijfspand delen we sinds 2017 met het team van AgriProFocus. We blijven uitermate 

tevreden met onze werkplek – veel planten, vrolijke kleuren, een akoestisch ‘spuitplafond’ in plaats van 

plafondplaten, Desso cradle to cradle tapijttegels en zelfgemaakte hanglampen van afbreekbaar 

materiaal. Eigenlijk worden alleen de in hoogte verstelbare bureaus, waaraan we ook staand dachten te 

gaan werken, nauwelijks op die manier gebruikt.  

 
Wij hebben bovendien een aantal flexplekken ingericht, waar regelmatig vrijwilligers of collega’s van 
andere organisaties aanschuiven. Dat zorgt voor een aangename dynamiek. Vaste gebruikers zijn vooral 
het team van World’s Best News, die wij bovendien ook om niet ondersteunen met een aantal 
administratieve en logistieke vragen, vanwege het strategisch belang dat wij hechten aan hun werk.  
 
Wij delen het pand verder met andere ideële en ondernemende organisaties als MVO Nederland, IDH, 
Oikocredit, Max Havelaar, Natuur & Milieu, NVDE, BoP Innovation Center, Jantje Beton, GOGLA en 
Klimaatverbond Nederland. Ook in 2017 is nog niet echt de bedoelde frisse doorstroom van onderlinge 
nieuwe contacten en ideeën ontstaan, en ook nog geen gemeenschappelijke inkoop. Het 
huurdersoverleg blijkt daar geen geschikt gremium voor. De maandelijkse pandpicknick is inmiddels een 
stille dood gestorven. En het directeurenoverleg is nog niet van de grond gekomen. Maar we hebben 
goede hoop dat dat in 2018 verbetert. Het nieuwe kantoor is zeer goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer. 
 
Visie, Kernwaarden en Gedragscode 
In de personeelswijzer van The Hunger Project staan behalve de richtlijnen die we hanteren voor 
presteren en ontwikkelen, belonen en groeien ook een aantal centrale waarden gedefinieerd. 
Vertrouwen staat daarbij centraal. Ook onze visie staat daarin opgenomen: wij werken vanuit onze 
passie om de visie gestalte te geven, ten eerste door bewustwording en engagement te creëren bij 
individuen, bedrijven en partijen in onze maatschappij, ten tweede door financiering te verkrijgen voor 
de programma’s en ten derde door het in alle opzichten gezond houden van onze organisatie; 
wat ons ook zou kunnen scheiden, we vinden elkaar altijd vanuit de verbinding vanuit onze gezamenlijke 
passie én ons hogere doel: beëindigen van honger en armoede in de wereld.  
 
Bij onze visie horen de volgende kernwaarden: Baanbrekend, Doeltreffend, Inspiratie, 
Verantwoordelijkheid, en Verbondenheid. De bijbehorende gedragingen die we daarbij met elkaar 
hebben geformuleerd zou je ook als gedragscode kunnen omschrijven. Deze staan verder uitgewerkt in 
de personeelswijzer (en in het bestuursverslag van 2016).   

 
Vrijwilligers 
In 2017 waren er ongeveer dertig vrijwilligers actief binnen The Hunger Project Nederland. Dat doen zij 
vaak langjarig  –  zoals onze ‘vaste’ professionele evenementenfotograaf. Sommigen leverden een 
structurele bijdrage, anderen waren ad hoc inzetbaar bij activiteiten zoals de Run for The Hunger Project. 
De vrijwilligers droegen bij in tijd, en met hun expertise, maar ook met ideeën en contacten. Het 
vrijwilligersbeleid focust op het inspireren en binden van vrijwilligers, onder andere via thematisch-
inhoudelijke bijeenkomsten.  
 
 

file://///ASTERIX/Public/THP%20Intern/Office%20management/Personeel/Personeelswijzer/Personeelswijzer%20THP%202017.pdf
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Freelancers 
In 2017 werkten er ook freelancers aan tijdelijke opdrachten als fondsenwerving, het schrijven van 
sponsorvoorstellen, lobby en design werk en het pluggen van ons werk in de media. Naast opdrachten 
voor The Hunger Project werken zij voor vele andere opdrachtgevers. Juist die breedte en het actieve 
netwerk dat zij daardoor met zich meebrengen maakt hen ook voor The Hunger Project extra 
aantrekkelijk.  

 
Bezoldigingsbeleid directeur-bestuurders  
De Raad van Toezicht heeft op advies van de remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte 

van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid 

wordt periodiek geactualiseerd. De laatste formele evaluatie van het beloningsbeleid was in 2015.   

Daarnaast maakt de directie en de remuneratiecommissie gebruik van jaarlijkse salaris- en 

arbeidsvoorwaardenbenchmarks door branchevereniging Partos. En volgt voor de remuneratie van de 

directie de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van 

toezicht (zie www.goededoelennederland.nl). Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een 

maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie van de directie werd in juni 2017 

getoetst bij het aanstellen van een nieuwe directeur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 

(415*87%) = 361 punten met een maximaal jaarinkomen van € 88.094 (1 FTE/12 mnd.) De hoogte en 

samenstelling van de bezoldigingen van de directie worden ook in de jaarrekening toegelicht, in de 

toelichting op de staat van baten en lasten.  

Bezoldiging directeur-bestuurders in de praktijk  
De directie van The Hunger Project Nederland bestaat sinds 2014 uit twee personen: Evelijne Bruning 

(Dragon & Driver of Change) en tot 1 augustus 2017 Jouwert van Geene (Director Explosive 

Opportunities). Vanaf 15 augustus is Annelies Kanis door de Raad van Toezicht aangesteld (Directeur 

Programma’s).  

De directie vormt gezamenlijk ook het bestuur van de organisatie. Zij voeren zeer regelmatig onderling 

overleg – alle besluiten worden, conform de reglementen, gezamenlijk en in overeenstemming 

genomen. Er is dan ook sprake van een collectieve eindverantwoordelijkheid. Daarnaast speelt de 

directie sinds 2014 een actieve en formele rol in het managementteam van de wereldwijde organisatie 

van The Hunger Project (340 FTE, ongeveer € 20 miljoen per jaar), namens alle fondsenwervende landen 

van The Hunger Project. 

Toezicht op de directeur-bestuurders wordt gevoerd door de Raad van Toezicht (waarover meer in het 

volgende hoofdstuk), die hen benoemt, jaarlijks beoordeelt, de beloningen vaststelt, en hen kan 

schorsen of ontslaan.  

Evelijne werkt sinds eind 2009 voor The Hunger Project en werd destijds geworven via een advertentie 
in de krant. In 2017 werkte zij evenals voorgaande jaren voltijds (40 uur per week), met een vaste 
aanstelling. Omdat zij net als voorgaande jaren ook in 2017 afzag van een (wegens goede prestaties 
aangeboden) extra salaristrede, is haar inkomen in 2017 alleen gegroeid door de jaarlijkse inflatie-
indexering voor alle medewerkers. Haar totale jaarinkomen bedroeg € 85.471 in 2017. Dit is het bruto 
salaris plus vakantiegeld – The Hunger Project kent geen eindejaarsuitkering of variabele beloning. 
Daarnaast bedroeg het werkgeversdeel van haar pensioenbijdrage € 9.229.  
 
The Hunger Project betaalt geen overuren uit; het is lang niet altijd mogelijk om de uren die inzet op 
directieniveau vereist, te compenseren met verlof. Evelijne schonk daarom eind 2017 36 overuren aan 
The Hunger Project. Naast haar werk voor The Hunger Project was Evelijne Bruning in 2017 onbezoldigd 
betrokken als bestuurder bij branchevereniging Partos en de stichtingen AgriProFocus en Both Ends, en 
als adviseur bij de CIDIN/AMID postdoc opleiding van de Universiteit van Nijmegen. 

http://www.goededoelennederland.nl/
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Jouwert van Geene werkte sinds midden 2010 voor The Hunger Project. Hij werd destijds geworven via 
een LinkedIn oproep aan het netwerk van de directeur. Sinds 2014 was hij ook mededirecteur en 
bestuurder, en werkte in 2017 in eerste instantie voltijds (40 uur per week) per week met een vaste 
aanstelling. Op zijn eigen verzoek werd vanwege de transitie naar een andere baan buiten The Hunger 
Project zijn aanstelling vanaf 1 juni tot zijn vertrek per 1 augustus teruggebracht naar 40% (16 uur per 
week). Jouwerts totale jaarinkomen in 2017 bedroeg € 35.962. Het werkgeversdeel van zijn 
pensioenbijdrage bedroeg € 4.228. 
 
Annelies Kanis werd geworven uit het netwerk van de directeur, na uitgebreide gesprekken met de Raad 
van Toezicht en een delegatie van teamleden. Zij werkte voorheen als hoofd programma’s bij de 
Stichting Kinderpostzegels, waar The Hunger Project al een aantal jaren intensief mee samenwerkt – 
onder meer sinds 2016 in de Her Choice Alliantie tegen kindhuwelijken. Annelies werkt sinds 15 augustus 
2017 voltijds (40 uur per week) voor The Hunger Project, met een jaaraanstelling. Haar bruto 
jaarinkomen in 2017 bedroeg € 30.643. Het werkgeversdeel van haar pensioenbijdrage bedroeg € 3.064. 
Naast haar aanstelling was zij in 2017 onbezoldigd actief als bestuurder bij de stichting Oikos en de 
stichting Kinderarbeid Vroeger en Nu. Annelies zette haar restant overuren van 2017 in voor een 
persoonlijk leiderschapscursus begin 2018. 
 
De beloningen van de directie zijn geheel in lijn met het gemiddelde salaris van € 85.340 (bij kleine 

organisaties in 2016) en lager dan het door Goede Doelen Nederland vastgestelde maximum 

jaarinkomen voor 2017 van € 88.094 voor vergelijkbare functies. Deze beloningen zijn bovendien 

aanmerkelijk lager dan het gemiddelde salaris van een goede-doelen-directeur (€ 100.510 in 2016), ruim 

onder de door Goede Doelen Nederland gehanteerde maximumnorm (van € 146.000) en zeer ruim 

onder de grens van € 181.000 conform de Wet Normering Topinkomens. 

 

Duurzaamheidsbeleid  
Als een organisatie die zich inzet voor een duurzaam einde aan chronische honger, vindt The Hunger 
Project het belangrijk dat al het andere om ons heen ook zo eerlijk en duurzaam mogelijk is. Voor woon-
werkverkeer en dienstreizen worden het OV en de OV-fiets gebruikt, en alleen waar dat onmogelijk is 
een (bij voorkeur Greenwheels of andere deel-) auto. Uit ethische en duurzaamheidsoverwegingen 
kiezen wij voor de Triodos Bank voor ons betalingsverkeer. We drukken zo veel mogelijk met eco-inkt, 
en gebruiken FSC-gecertificeerd papier. Daarnaast printen we niet als dat eigenlijk niet hoeft.  
 
We proberen zo bewust mogelijk in te kopen voor de lunch en kiezen voor biologische zuivel en 
vleeswaar. Op ‘Meatless Monday’ kopen we geen vlees en vis-beleg, want we kunnen best een dag in 
de week zonder. We verspillen zo min mogelijk voedsel. Vrijdag is restjesdag. En oud brood wordt voor 
het weekend nog geroosterd en opgegeten, of gaat met iemand mee naar huis. Onze duurzame koffie 
komt van Peeze, die het Max Havelaar Fairtrade keurmerk draagt.    

CO2 uitstoot compenseren we voldoende, vinden wij, door met onze collega’s en duizenden vrijwilligers 
te zorgen voor het aanplanten van honderdduizenden bomen in Malawi, Ethiopië en Oeganda binnen 
onze Moringa-programma’s en in het samenwerkingsproject met WeForest. Ons schoonmaakbedrijf 
werkt zo veel mogelijk met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.  

Wij zijn bewust bezig om alles om ons heen ook zo groen en duurzaam mogelijk te maken, waar mogelijk 
zonder daar een onnodige bureaucratisch-administratieve wedstrijd van te maken. Maar het kan 
natuurlijk altijd beter. Daarom blijven wij onszelf uitdagen om nóg duurzamer te worden. Dat doen we 
samen met de overige huurders van ons duurzame (in 2017 BREE-AM gecertificeerde) 
bedrijfsverzamelpand.  
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Klachten 
In 2017 ontving en registreerde The Hunger Project Nederland – net als in de afgelopen jaren – geen 
klachten (0). Ook bij het CBF kwamen er geen klachten binnen over The Hunger Project. 
 
Complimentenbeleid en juich-regeling 
Het einde van de honger is een groot, ver en wat abstract doel. Het is niet ondenkbaar dat je op weg 
naar zo’n groot einddoel onderweg de moed verliest. Des te belangrijker is het daarom om elke kleine 
stap voorwaarts te markeren en te vieren. Mede daarom hanteren we naast de voor de CBF erkenning 
verplichte klachtenregeling ook een complimentenbeleid.  
Tijdens het maandelijkse teamoverleg delen en vieren we de complimenten van derden voor verrichte 
werkzaamheden. Dit varieert van complimenten over ons nieuwe jaarmagazine, positieve feedback over 
de organisatie van vrijwilligersavonden tot en met complimenten over de positieve manier waarop wij 
niet-geselecteerde kandidaten voor vacatures afwijzen. Een van de favoriete agendapunten in het 
teamoverleg. Het helpt bovendien om te horen wat we goed doen, zodat we dat nog beter of vaker zo 
kunnen doen. Daarnaast vieren we ook tussentijds elk succes, hoe klein ook, door op een centrale bel 
te slaan (het “PING-moment”) en dan hardop én op de team WhatsApp groep te melden wat dat succes 
is, zodat anderen er in kunnen delen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databeveiliging  
Vanzelfsprekend nemen wij de privacy en bescherming van de persoonsgegevens van onze 
investeerders en contacten zeer serieus. In lijn met de Wet Meldplicht Datalekken, die per 1 januari 
2016 in werking ging, richten wij in samenwerking met onze software-leveranciers (Blackbaud – 
Etapestry) onze privacy gerelateerde processen zo in dat de kans op een data-lek zo klein mogelijk is. Er 
zijn geen werkplekken (ook niet op mobiele apparaten of thuiswerkplekken) waar zonder inlogcodes en 
passwoorden kan worden gewerkt. Daarnaast worden alle papieren waarop mogelijk privacygevoelige 
informatie staat bewaard in afgesloten kasten, en waar nodig veilig afgevoerd en vernietigd door een 
daarin gespecialiseerde firma. Een aantal van onze financiers worden liever niet met naam en toenaam 
genoemd, onder andere omdat ze bezorgd zijn dat ze dan bestormd worden door aanvragen van 
anderen. Waar van toepassing worden deze financiers dan ook niet opgenomen in onze publieke 
overzichten. Ook zijn wij in 2017 begonnen met de implementatie van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in werking treedt. 
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9. Verantwoordingsverklaring toezichthouder  

Het bestuur en de Raad van Toezicht van The Hunger Project Nederland leggen in deze 
verantwoordingsverklaring vast op welke wijze zij invulling geven aan: 

1. de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden; 
2. het continu verbeteren van effectiviteit en doelmatigheid bij het realiseren van de doelstelling; 
3. het optimaliseren van de relaties met belanghebbenden. 

De organisatie onderschrijft de Code Wijffels en voldoet aan alle vereisten die deze code stelt. In 2017 
kwam de Raad van Toezicht in totaal drie keer ter vergadering bijeen. Tussentijds was er via e-mail, 
telefoon en bilaterale ontmoetingen regelmatig overleg tussen de Raad van Toezicht en het bestuur. 
Daarnaast namen verschillende leden van de Raad van Toezicht deel aan bijeenkomsten zoals 
vrijwilligersavonden, borrels, en fondsenwervende bijeenkomsten.  

Functiescheiding toezicht, besturen en uitvoeren 
Sinds de statutenwijziging van december 2013 werkt The Hunger Project met een Raad van Toezicht. De 
bestuurlijke taken zijn ondergebracht bij de directeur-bestuurders. De verhouding tussen het bestuur 
en de Raad van Toezicht is, voor zover niet in de statuten geregeld, vastgelegd in een reglement waarin 
de verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd. De statuten voldoen volledig aan CBF-reglementen 
en zijn ook in te zien via de website. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. 
Wel kunnen de leden een redelijke vergoeding voor de stichting gemaakte onkosten ontvangen. Net als 
in voorgaande jaren hebben de leden ook in 2017 volledig hun eigen kosten gedragen. Dat wordt ook in 
de jaarrekening toegelicht. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht en (rooster van) aftreden in 2017 
 
Naam/functie (geboortejaar) (her) benoeming/ 

aftreden in 
Beroep/andere functies 

Carel van Bemmelen (1952)  
Voorzitter & internationale 
zaken  

2011/2014/2017 Voorzitter RvC HAK; voorzitter RvT World’s Best News 

Jan van Oord (1957)  
Remuneratiecommissie; vanaf 
2017: Voorzitter & 
internationale zaken 

2014/2017/2021 Voorzitter Supervisory Board Pymwymic; diverse RvC 
lidmaatschappen in familiebedrijven; social impact 
investeerder; lid international board European Family 
Business 

Rob van der Laan (1967)  
Auditcommissie 

2014/2017 Oprichter en Managing Partner NewPort Capital 

Henny Westland (1968)  
Remuneratiecommissie 

2014/2017/2021  Algemeen Directeur Westland Kaas 

Kees Roovers (1957) 
Auditcommissie 

2015/2018 Bestuurder Vertice 

Wietse Nieuwenhuis (1975) 
Vertrouwenspersoon/ 
Remuneratiecommissie  

2015/2018/2022 CEO Triple i Sourcing Group BV (oprichter Inbak) 

Natasja van den Berg (1975) 
Vertrouwenspersoon  

2017/2021 Directeur Tertium; voorzitter RvT Max Havelaar; 
bestuurslid stichting Urgent; bestuurslid stichting 
Leeuwenstein 

Marianne Verhaar-Strijbos 
(1965)  
Auditcommissie  

2017/2021 Directeur Private Wealth Management 
ABNAMRO MeesPierson; voorzitter bestuur Stichting De 
Nieuwe School Amsterdam; bestuur Stichting Vrienden 
Stadsarchief Amsterdam; Board of Ambassadors Oncode 
Institute 
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De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2017 gewijzigd: voorzitter Carel van Bemmelen en 
auditcommissie-lid Rob van der Laan legden aan het einde van hun termijn hun functie neer. De rol van 
voorzitter werd overgenomen door Jan van Oord, en er werden twee nieuwe leden aangetrokken: 
Natasja van den Berg en Marianne Verhaar-Strijbos.  
 
1. Evaluatie van Raad van Toezicht en directie-bestuur 
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren – in 2017 gebeurde dat aan het begin 
van het jaar. Zij doet dit in een bijeenkomst waarin de leden elkaar feedback geven, en gekeken wordt 
naar de samenwerking met de directie-bestuur. De notulen van deze bijeenkomst zijn aan de notulen 
van de Raad van Toezicht toegevoegd. Het functioneren van de directie werd ook in 2017 geëvalueerd 
door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij legt zijn bevindingen voor aan de Raad van Toezicht en 
bespreekt met hen mogelijke interventies. Dit leidde in 2017 niet tot ingrijpende veranderingen. De Raad 
van Toezicht voerde bovendien een exitgesprek met de vertrekkende directeur, en was, in samenspraak 
met team en directie, intensief betrokken bij de selectie van zijn vervanger.   
 
2. Effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen 
The Hunger Project Nederland heeft ten doel een einde te maken aan chronische honger en armoede 
door vooruitstrevende, duurzame, grassroot strategieën waarin vrouwen centraal staan. De 
doelstellingen zijn verder uitgewerkt in het wereldwijde en het mede daarop gebaseerde Nederlandse 
strategisch plan voor 2016-2020. Jaarlijks worden er bovendien een jaarplan en jaarbegroting 
vastgesteld. De realisatie wordt in beeld gebracht in tussentijdse voortgangsrapportages, en uiteindelijk 
gepubliceerd in het bestuursverslag.  
 
The Hunger Project Nederland hanteert het uitgangspunt dat de uitgaven voor financiering van 
programma’s in programmalanden gemaximaliseerd moeten worden. Het kostenpercentage voor de 
fondsenwerving in 2017 bedroeg ruim 4%. Deze kosten zijn daarmee consistent en langjarig laag (ter 
vergelijking, 2016: 3%, 2015: 5%, 2014: 6%, 2013: 7%). Dat is en blijft zeer ruim onder het door het CBF 
gestelde maximum van 25%. Het bestedingspercentage baten (de besteding aan de doelstelling gedeeld 
door de baten) was in 2017 94% van de totale inkomsten (2016: 98%, 2015: 83%, 2014: 95%). Daarmee 
halen we ook ruim de eigen interne richtlijn van ten minste 85% gemiddeld over drie jaar. Meer feitelijke 
informatie over effectiviteit en doelmatigheid staat in het financiële deel van dit bestuursverslag.  

3. Communicatie met belanghebbenden  
The Hunger Project legt jaarlijks verantwoording af door middel van een bestuursverslag volgens de 
Richtlijn RJ 650 Verslaggeving Fondsenwervende Organisaties van de Raad voor Jaarverslaggeving. Sinds 
2016 doen we dat volgens de nieuwe richtlijn (RJ-uiting 2016-13). The Hunger Project Nederland 
beschikt over een klachtenprocedure (zie elders in dit bestuursverslag – 0 klachten in 2017).  The Hunger 
Project Nederland streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de 
informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. De communicatie 
richt zich op méér bewustzijn van thema’s, benadering en resultaten van The Hunger Project. The 
Hunger Project hecht grote waarde aan transparantie en probeert door middel van rapportages en 
verhalen steeds een helder beeld te geven van de bestedingen. Voor degenen die een gedetailleerde 
verantwoording willen, is het bestuursverslag gratis beschikbaar via de website. 

4. CBF certificering ‘erkend goed doel’ 
The Hunger Project Nederland is sinds 1 januari 2010 houder van het Centraal Bureau Fondsenwerving 
(CBF) Keur. Op 1 juli 2016 behoorde The Hunger Project tot de eerste groep goede doelen die zich 
kwalificeerden voor de in samenspraak met de sector herziene toezichtsnormen voor een ‘erkend goed 
doel’. Dit betekent dat The Hunger Project sinds 2010 herhaaldelijk positief door het Centraal Bureau 
Fondsenwerving is beoordeeld en getoetst op de onderdelen bestuur, beleid, fondsenwerving, 
bestedingen en verslaglegging. Ook het doorlopend verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van de 
bestedingen en het optimaliseren van de omgang met vrijwilligers is onderdeel van de toetsing.  

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

1. Inkomsten  
The Hunger Project Nederland heeft in 2017 met € 4,1 miljoen inkomsten haar jaardoel van € 5 miljoen 
niet gehaald, en ook de groei van 2016 niet kunnen consolideren. Wel kunnen we met tevredenheid 
constateren dat een aanzienlijk deel van de inkomsten – ondanks de in hoofdstuk 8 toegelichte 
wisselingen in het team en het belang dat we hechten aan persoonlijke relaties met onze investeerders 
– “bestendig” bleken te zijn: dat wil zeggen dat we niet eenmalig, maar op basis van contracten, 
periodieke schenkingsovereenkomsten en doorlopende incassomachtigingen een langjarige zekerheid 
bieden. Omdat we eind 2017 een stevig nieuw team hadden opgebouwd en weer volop zicht op een 
gezonde ‘pijplijn’ met nieuwe financieringskansen, zijn we toch redelijk te spreken over het 
eindresultaat. We verwachten in 2018 dan ook wel degelijk door te kunnen groeien naar € 5 miljoen 
inkomsten.  

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013 
Doel € 5.000.000 € 5.000.000 € 4.500.000 € 4.000.000 € 3.500.000 
Inkomsten  € 4.117.438  € 4.577.884 € 4.031.704 € 3.569.832 € 2.838.484 
Groei  
(t.o.v. voorgaande jaar) 

-10% 14% 13% 26% -8% 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Inkomstenverdeling  
De verdeling van de inkomsten bleef in 2017 nagenoeg gelijk aan die van het voorgaande jaar – een 
brede mix van verschillende inkomstensoorten uit uiteenlopende bronnen. Veel daarvan bestaan 
bovendien uit langjarige toezeggingen. Dat zorgt voor broodnodige stabiliteit voor langjarig werk.  

Organisaties zonder winststreven: 33% 
De grootste pilaar van de totale jaarinkomsten zijn – net als in voorgaande jaren – de ‘organisaties 
zonder winststreven’. Dat is een soort verzamelcategorie voor private inkomsten: allereerst voor 
stichtingen die zelf ook geld werven – voor een deel onder particulieren, en voor een deel onder 
bedrijven (bijv. Run for The Hunger Project, Millennium Netwerk Fryslân). Daarnaast komt een 
aanzienlijk deel in deze categorie van vermogensfondsen; in de meeste gevallen zijn die opgericht door 
ondernemers. Hoewel met -5% opnieuw iets gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, vormen 
deze inkomsten nog steeds het grootste deel van het totaal. In 2015 was dit aandeel nog 47%. 
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Overheid: 30% 
Dankzij het meerjarige SRGR-fonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan The Hunger Project 
Nederland van 2016 tot en met 2020 nauw samenwerken met ICDI, de VU en met penvoerder Stichting 
Kinderpostzegels Nederland in de Her Choice alliantie. In 2014 ontving The Hunger Project voor het eerst 
in haar geschiedenis subsidiegeld uit een competitieve aanbesteding van de Nederlandse overheid – uit 
het toenmalige Kindhuwelijkenfonds. Het werk van de Her Choice alliantie bouwde hier ook in 2017 op 
voort. Daarnaast kreeg The Hunger Project Nederland voor 2015-2017 een subsidie uit het Klein 
Mensenrechtenfonds. Omdat voor de realisering van dit project in 2015 driejarige interne contracten 
zijn afgesloten met The Hunger Project India en The Hunger Project Bangladesh, zijn deze inkomsten 
opgenomen in het jaarresultaat van 2015. In aandeel is de bijdrage van de Nederlandse overheid aan de 
totale jaarinkomsten vergelijkbaar met de 29% van 2016. 
 
Nationale Postcode Loterij: 22% 
The Hunger Project Nederland ontving ook in 2017 een vaste reguliere bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij van € 500.000. Het beneficiëntschap is in 2016 verlengd met een periode van vijf jaar. 
Daarnaast heeft The Hunger Project Nederland in 2015 een eenmalige extra financiering van € 1.277.518 
ontvangen van de Nationale Postcode Loterij, voor het ‘Wonderboom Moringa-project’ in Ethiopië, 
Malawi en Oeganda. Ook hier is de verhouding vergelijkbaar met het voorgaande jaar (2016: 21%).    
 
Bedrijfsleven: 9% 
De inkomsten uit deze categorie stegen absoluut (+11%) én relatief (+2%) iets ten opzichte van het 
voorgaande jaar, mede door het toetreden van een aantal nieuwe corporate partners in de Katakle en 
Odisha’s 100 netwerken. Toch is dit nog verre van het aandeel uit het verleden (ter vergelijking, 2016: 
7%, 2015: 13%, 2014: 13%, 2013: 19%, 2012: 30%, 2011: 36%). Voor een aantal bedrijven komt dat door 
economische omstandigheden, waardoor zij de toezeggingen die zij eerder afgaven helaas niet langer 
konden waarmaken. Sommige bedrijven zijn ooit voor vier jaar ingestapt in het ondernemersnetwerk 
Katakle, en hebben na afloop van hun deelname niet verlengd. De grootste invloed op deze daling is het 
feit dat een groeiend aantal ondernemers en ondernemende families ervoor kiest om vanuit een 
stichtingsvorm te investeren. Zeker voor de grotere bijdragen is dat een steeds gangbaarder vorm. Hun 
investeringen tellen mee in de categorie ‘organisaties zonder winststreven’.  
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Particulieren: 6% 
De investering van particulieren steeg absoluut met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar, en ook 
relatief, met 1% ten opzichte van de totale inkomsten (ter vergelijking, 2016 en 2015: 5%, 2014: 12%, 
2013: 9%, 2012: 8%). Er zijn steeds meer particulieren die ons weten te vinden, maar meer investeerders 
geven kleinere bedragen. Dus hoewel het totale aantal particuliere investeerders – ook ten opzichte van 
vorig jaar – toeneemt, neemt het totale bedrag dat zij gezamenlijk investeren nog niet substantieel toe. 
Deze inkomstensoort blijft belangrijk, omdat ze voor een groot deel ongeoormerkt is, en naar behoefte 
vrij besteedbaar.  
 

3. Kosten en de kostentoerekening  
The Hunger Project Nederland heeft als beleid dat er zo veel mogelijk – tenminste 85% van de inkomsten 
– wordt besteed aan programma’s (meer daarover in de volgende paragraaf). Er is geen specifiek beleid 
om te sturen op een percentage voor kosten van fondsenwerving of beheer en administratie, behalve 
dat we die zo laag mogelijk houden. Personele wisselingen drukten in 2017 op de inkomsten, maar 
zorgden ook voor minder kosten. In totaal hebben we in Nederland in 2017  € 1.019.976 uitgegeven aan 
uitvoeringskosten (2016: € 1.122.027). Dat is ruim binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
jaarbegroting van € 1.099.000.  

Ook bleven we zeer ruimschoots binnen de normen van het Centraal Bureau Fondsenwerving: onze 
wervingskosten blijven ook in 2017 onder de 5% (CBF-norm: maximaal 25%), en zijn daarmee 
consistent en langjarig laag (ter vergelijking, 2016: 3%, 2015: 5%, 2014: 6%, 2013: 7%). De salariskosten 
van de directie worden beschreven en toegelicht in hoofdstuk 8, en zijn ruim onder de 
maximumnormbedragen van de VFI en alle andere richtlijnen.  

In de kosten-verdeelstaat worden de directe en indirecte kosten toegewezen aan de doelen, aan de post 
kosten voor fondsenwerving, of aan de post 'beheer en administratie'. Bij directe kosten is de relatie 
tussen de geleverde prestatie en de behaalde doelen direct aanwijsbaar. De directe kosten worden voor 
100% toegerekend aan de bijbehorende hoofdgroep. Bij indirecte kosten is er geen directe relatie 
tussen de geleverde prestatie en de behaalde doelen. Deze indirecte kosten worden over de 
verschillende hoofdgroepen toegerekend op basis van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel voor alle 
personeelskosten is gebaseerd op de urenstaten van de medewerkers. Meer details over de kosten en 
kostentoerekening zijn terug te vinden in de volledige jaarrekening (verderop in dit hoofdstuk).  

De kosten voor beheer en administratie zijn in 2017 met 10% gedaald ten opzichte van 2016, tot 
€ 232.795. Dat is 56% van de kosten die niet ten laste komen van de doelstelling, te weten beheer en 
administratiekosten en wervingskosten (ter vergelijking, 2016: 64%, 2015: 49%, 2014: 42%, 2013: 45%, 
2012: 33%). Dat is zeker te verantwoorden, gezien de groeiende behoefte op het gebied van planning, 
verantwoording en rapportage aan een groeiende hoeveelheid financiers en partners, die bovendien 
complexere eisen stellen aan hun rapportages.  

Kijken we naar de kosten voor beheer en administratie als percentage van de totale lasten (inclusief 
besteding aan de doelstelling), dan blijven deze kosten met 5% langjarig laag (ter vergelijking, 2016: 5%, 
2015: 5%, 2014: 4%, 2013: 6%).  
 

4. Besteding aan doel  
In 2017 konden we € 3,9 miljoen besteden aan programma’s. Dat is bijna een evenaring van het 
recordbedrag van 2016 (€ 4,4 miljoen) en meer dan de inkomsten uit 2017 na aftrek van de kosten. Dat 
komt onder andere doordat ook bestemmingsreserves uit voorgaande jaren in 2017 konden worden 
besteed.  
 
Net als in 2016 heeft The Hunger Project Nederland ook in 2017 eigen fondsenwervend personeel 
ingezet om een sprong te maken in de institutionele fondsenwerving in de wereldwijde organisatie. Dit 
leidt soms tot aanzienlijke successen in diverse landen. Deze inkomsten tellen niet mee in onze eigen 
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jaarrekening; de kosten natuurlijk wel. Die worden binnen de organisatie niet verrekend of vergoed. 
Steeds meer werkzaamheden worden binnen de wereldwijde organisatie daar uitgevoerd waar dat het 
beste mogelijk is – en waar die inzet kan worden gefinancierd.   
 
The Hunger Project Nederland geeft geen uitgesplitste weergave van de besteding per inhoudelijk 
thema (zoals ‘water’, of ‘leiderschap’). Dat is omdat wij een integrale aanpak hebben. Vanuit de 
overtuiging dat alleen door op álle noodzakelijke terreinen in te zetten op vooruitgang, er werkelijk en 
duurzaam een einde kan worden gemaakt aan honger en armoede. Juist daardoor kunnen we ook 
succesvol een aanspraak maken op ‘thema-gelden’ zoals een specifieke subsidie voor kindhuwelijken, 
of een financiering voor het opschalen van het werken met Moringa: omdat we de aanpak daarvan met 
succes inbedden in lopende, langjarige interventies die op een veel breder terrein voor verandering en 
vooruitgang zorgen.  
 
The Hunger Project Nederland scherpte in 2014 haar eigen kostennormen aan. In voorgaande jaren gold 
als interne norm dat maximaal 15% van alle inkomsten besteed mocht worden aan kosten in Nederland. 
Die regel bleek niet alleen moeilijk te vergelijken met de kengetallen van andere organisaties, maar deed 
ook onvoldoende recht aan het feit dat een deel van de kosten in Nederland ook worden gemaakt voor 
de doelstelling van The Hunger Project. Daarom is er geen specifiek beleid meer op het percentage 
wervingskosten, of op een percentage voor beheer en administratie, mits die kosten natuurlijk redelijk 
zijn en goed uit te leggen.  
 
Sinds 2014 geldt als interne richtlijn dat ten minste 85% van de inkomsten besteed moet worden aan 

de doelstelling van The Hunger Project Nederland (gemiddeld over drie jaar). Het bestedingspercentage 

baten (besteding aan de doelstelling gedeeld door de baten) is in 2017 uitgekomen op 94% van de totale 

inkomsten (2016: 98%, 2015: 83%, 2014: 95%). Deze nieuwe eigen norm is dus ook in 2017 ruimschoots 

gehaald: het gemiddelde over 2015-2017 is 92%.  

Ook het bestedingspercentage lasten (besteding aan de doelstelling gedeeld door de lasten) bleef in 
2017 stabiel op 90% van de totale lasten (ter vergelijking, 2016: 92%, 2015: 90%, 2014: 91%).  
 
Net als in 2016 waren ook in 2017 vanuit Nederland de meeste geoormerkte gelden beschikbaar voor 
het werk van The Hunger Project in Malawi en Benin. Van al onze inkomsten ging 22% naar The Hunger 
Project Malawi (2016: 27%), en 22% naar The Hunger Project Benin (2016: 18%). Daarnaast droeg The 
Hunger Project Nederland in 2017 bij aan de programma’s van The Hunger Project in Ethiopië, Oeganda, 
Bangladesh, India, Ghana en Burkina Faso (in afnemende volgorde van omvang). Ook droeg The Hunger 
Project Nederland een programmakostenvergoeding af aan het kantoor in New York, waarover meer in 
paragraaf 6 van dit hoofdstuk, en in de jaarrekening (achteraan dit hoofdstuk).  
 

5. Omvang en verloop van reserves en fondsen 
Continuïteitsreserve 
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn, en om zeker te 
stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. In 
2016 heeft het bestuur besloten de continuïteitsreserve te verlagen met € 25.000 (naar € 369.500). Voor 
2017 en 2018 handhaven we datzelfde bedrag. Er is afgestapt van het principe de helft van alle 
jaarkosten van de werkorganisatie te dekken. Het bestuur wil niet meer gelden onttrekken aan de 
doelstelling dan strikt noodzakelijk. De salarissen van verschillende medewerkers worden betaald uit 
langjarige overheidssubsidies, en er zijn ook kosten die bij onverhoopte problemen onmiddellijk 
stopgezet kunnen worden. De reserve is en blijft daarmee ruim binnen de richtlijn van de commissie 
Herkströter, die een bovengrens hanteert van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie.  
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Bestemmingsreserve  
De stichting kent een bestemmingsreserve. In deze reserve worden de middelen gereserveerd die geen 
oormerk hebben, anders dan dat zij ten goede dienen te komen aan de programmalanden. Eind 2017 is 
er € 26.802 toegevoegd aan de bestemmingsreserves.  
 
Bestemmingsfondsen programmalanden  
De stichting kent bestemmingsfondsen voor projecten en/of programmalanden. In deze 
bestemmingsfondsen worden de middelen gereserveerd die een oormerk hebben voor projecten en/of 
programmalanden. De middelen worden aangewend conform de afspraken die gemaakt zijn met de 
investeerders. Het bestemmingsfonds is ten opzichte van 2016 afgenomen met € 206.491, en bedraagt 
daardoor aan het einde van het boekjaar € 459.139. Meer details zijn te vinden in de volledige 
jaarrekening in paragraaf 8 van dit hoofdstuk.  
 
Beleggingsbeleid  

Het uitgangspunt is om ontvangen investeringen zo snel mogelijk te gebruiken voor hun doeleinden. De 
rapportagestructuur en de betalingsprocedure zijn op dit uitgangspunt afgesteld. Er wordt niet belegd. 
De gelden worden gespreid bewaard op meerdere lopende rekeningen en spaarrekeningen zonder 
opnamebeperkingen, zodat bij een onverhoopt faillissement van een bank voor een aanzienlijk deel 
aanspraak kan worden gemaakt op het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. The Hunger 
Project Nederland kiest daarbij bewust voor banken met een goede score op de eerlijke bankwijzer. 
Lopende bankzaken worden ook daarom zo veel mogelijk via de Triodos Bank afgehandeld.  
 

6. Geldstromen binnen de wereldwijde organisatie 
Omdat de wereldwijde inkomsten in voorgaande jaren tegenvielen, hebben we een aantal jaar-tekorten 
aangevuld uit de wereldwijde reserves, met name in de Verenigde Staten. Daardoor waren eind 2016 
de wereldwijde reserves geslonken tot het minimaal noodzakelijke om aan wettelijke vereisten te 
kunnen voldoen. Er werd dan ook voor 2017 conservatief begroot, met bovendien een stevige reductie 
in personele inzet in de Verenigde Staten en in een aantal programmalanden. Een aantal wereldwijde 
ondersteunende interne functies die voorheen door het team in New York werden uitgevoerd (o.a. op 
het gebied van ICT en financiën) werden opgeheven en vervangen door externe dienstverleners. Ook 
werd in New York het lopende huurcontract opengebroken en afgekocht, en een goedkopere locatie 
betrokken.  
 
De wereldwijde inkomsten van The Hunger Project bleven in 2017 met net iets meer dan 20 miljoen 
dollar ongeveer gelijk aan 2016 en 2015.1 Daarvan wordt een groeiend deel geworven in de 
programmalanden zelf. Er werd in totaal US$ 10.485.162 door partnerlanden aan programmalanden 
overgemaakt. Nederland droeg in 2017 van alle partnerlanden verreweg het meeste bij aan de 
overboekingen aan programmalanden (NL: 37%; Australië: 22%; VS: 17%; Zweden 15%; Duitsland en 
Zwitserland: 8%).   
 
Het kantoor van The Hunger Project Global in New York voert een aantal overstijgende taken uit, met 
name voor monitoring en evaluatie van de programma’s. The Hunger Project Nederland betaalt voor 
een aantal van deze diensten. Deze afdracht stellen we voor geoormerkte middelen vast op reële 
kostenbasis. In 2017 is voor geleverde diensten in totaal een bijdrage overgemaakt van € 283.670 naar 
The Hunger Project Global. Hiervan is € 103.345 specifiek voor Her Choice werkzaamheden. The Hunger 
Project USA draagt, net als de andere partnerlanden-kantoren, haar eigen nationale kosten voor 
fondsenwerving, beheer en administratie uit de eigen inkomsten.   
 
 
 

                                                           
1 Deze voorlopige cijfers moeten nog worden bevestigd door de Amerikaanse accountant. 
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7. Meerjarenbegroting  
In 2016 heeft het bestuur en de Raad van Toezicht van The Hunger Project Nederland een nieuwe 
fondsenwervingsstrategie vastgesteld voor 2016-2020. Daarin is ook, net als in voorgaande jaren, een 
ambitieuze groeidoelstelling opgenomen. Hoe we die denken vorm te geven is al eerder uitgewerkt (in 
hoofdstuk 7), en staat bovendien nog uitgebreider toegelicht in het meerjarenplan.  

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

 

     2016 2017 Begroting Begroting Begroting 

         2018 2019 2020 

     € € € € € 

BATEN          

 Baten van particulieren   230.280 241.008         250.000         500.000         700.000  

 Baten van bedrijven   340.262 377.049         500.000         500.000         600.000  

 Baten van loterijorganisaties   946.546 899.324         500.000     1.200.000     1.200.000  

 Baten van subsidies van overheden  1.307.247 1.236.513     1.250.000     1.500.000     1.500.000  

 Baten van verbonden (internationale) organisaties - - - - - 

 Baten van andere organisaties zonder winststreven 1.753.548    1.363.543     2.500.000     2.500.000     3.000.000  

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN   4.577.884    4.117.438  5.000.000    6.200.000     7.000.000  

 Baten als tegenprestatie voor levering van diensten - - -   

 Overige baten    - - -   

SOM VAN DE BATEN    4.577.884 4.117.438    5.000.000     6.200.000     7.000.000  

          

LASTEN          

 Doelen         

  Programma's  4.147.648    3.729.993     4.200.000     5.200.000     6.000.500  

  Bewustwording  315.161        153.031         130.000         175.000         190.000  

     4.462.809    3.883.024     4.330.000     5.375.000  6.190.500 

          

 Werving baten         

  Wervingskosten  148.285        183.827         310.000         350.000         370.000  

          

 Beheer en administratie   262.784        232.795         300.000         350.000         375.000  

             

SOM DER LASTEN    4.873.878    4.299.645     4.940.000     6.075.000     6.935.500  

             

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN       

 Saldo financiële baten en lasten  6.714             2.518              2.500              5.000              5.000  

          

SALDO VAN BATEN EN LASTEN      (289.280)      (179.689)          62.500         130.000  69.500  

http://thehungerproject.nl/wp-content/uploads/2016/07/Strategic-Plan-2016-2020-.pdf
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8. Jaarrekening     

1. Algemeen 
Stichting The Hunger Project Nederland (de Stichting) heeft als doel een bijdrage te leveren aan het 
beëindigen van honger in de wereld. De activiteiten van de Stichting zijn tweeledig. Het betreft in de 
eerste plaats het werven van fondsen ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting en de 
internationale organisatie. In de tweede plaats is de Stichting actief op het gebied van bewustwording 
en voorlichting. 
 
De Stichting is onderdeel van een internationaal netwerk en als zodanig verbonden met de 
moederorganisatie The Global Hunger Project (THP GO) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in New 
York, USA. De Stichting is, als alle zusterorganisaties in de partnerlanden, een zelfstandig opererende 
instelling. 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 
dat de Raad van Toezicht van de Stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de 
directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als ANBI, fiscaal nummer 8160.48.903. Dit betekent 
dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 

 

2. Balans per 31 december 2017 

(na resultaatbestemming)          

           

ACTIVA  Ref.   31-12-2017    31-12-2016 

         €    € 

           

VASTE ACTIVA           

Materiële vaste activa   5.1  25.017    32.217 

Financiële vaste activa   5.2  12.564    12.564 

Totaal      37.581    44.781 

           

VLOTTENDE ACTIVA          

Vorderingen    5.3  895.766    993.460 

Liquide middelen   5.4  1.878.563    2.405.627 

Totaal      2.774.329    3.399.087 

           

           

           

TOTAAL ACTIVA      2.811.910    3.443.868 
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PASSIVA  Ref.  

31-12-
2017    

31-12-
2016 

         €    € 

           

RESERVES            

Continuïteitsreserve   5.5  369.500    369.500 

Bestemmingsreserves   5.5  694.728    667.926 

      1.064.228    1.037.426 

FONDSEN           

Bestemmingsfondsen   5.5  459.139    665.630 

      459.139    665.630 

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN          

Vooruitontvangen bedragen   5.6  37.796    2.500 

Overige schulden   5.7  1.250.747    1.738.312 

      1.288.543    1.740.812 

           

TOTAAL PASSIVA      2.811.910    3.443.868 

 

3.  De staat van baten en lasten over 2017 

           

           

    Ref.  

Actueel 
2017  

Budget 
2017  

Actueel 
2016 

      €  €  € 

           
BATEN           

 Baten van particulieren  6.1  

                   
241.008   

              
250.000   

               
230.280  

 Baten van bedrijven  6.2  

                   
377.049   

              
500.000   

               
340.262  

 Baten van loterijorganisaties  6.3  

                   
899.324   

          
1.250.000   

               
946.546  

 

Baten van subsidies van 
overheden  6.4  

                
1.236.513   

          
1.000.000   

           
1.307.247  

 

Baten van verbonden 
(internationale) organisaties 6.5  

                               
-     

                          
-     

                          
-    

 

Baten van andere organisaties 
zonder winststreven 6.6  

                
1.363.543   

          
2.000.000   

           
1.753.548  

SOM VAN DE 
GEWORVEN BATEN     

                
4.117.438    

          
5.000.000    

           
4.577.884  

 

Baten als tegenprestatie voor 
levering van diensten 6.7  

                               
-     

                          
-     

                          
-    

 

Overige 
baten   6.8  

                               
-     

                          
-     

                          
-    

SOM VAN DE BATEN     4.117.438   5.000.000   4.577.884 
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LASTEN 

 Doelen   6.9       

  Programma's    

                
3.729.993   

          
4.200.000   

           
4.147.648  

  Bewustwording    

                   
153.031   

              
130.000   

               
315.161  

      

                
3.883.024   

          
4.330.000   

           
4.462.809  

           

 

Werving 
baten   6.10       

  Wervingskosten    

                   
183.827   

              
385.000   

               
148.285  

           

 Beheer en administratie  6.11  

                   
232.795   

              
225.000   

               
262.784  

           
SOM DER 
LASTEN      

                
4.299.645   

          
4.940.000    

           
4.873.878  

           
SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN 
LASTEN         

 

Saldo financiële baten en 
lasten  6.12  

                        
2.518   

                   
5.000   

                   
6.714  

           
SALDO VAN BATEN EN 
LASTEN     

                 
(179.689)  

                
65.000   

            
(289.280) 

           

           
BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN 
LASTEN         

           
RESERVES           

 Continuïteitsreserve     -   

                          
-      -  

 Bestemmingsreserve    26.802  

                          
-     -335.890 

 Bestemmingsfonds    -206.491  

                          
-     46.610 

RESULTAAT      -179.689  

                          
-     -289.280 
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4. Waarderingsgrondslagen 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de nieuwe opzet voor Richtlijn 650-editie 2017 "Fondsenwervende 
organisaties". De jaarrekening is opgesteld in euro's en wordt vergeleken met de door het bestuur 
vastgestelde begroting 2017 en de realisatie 2016. In 2016 is voor het eerst gerapporteerd volgens de 
nieuwe richtlijn. 
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met 
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
 
Materiële vaste activa 
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van 
grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief 
installatiekosten. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht.  De Stichting heeft alleen activa ten behoeve van de bedrijfsvoering. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. Met terugwerkende kracht is de toezegging van de Nederlandse Postcode Loterij 
opgenomen. Voorgaande jaren werd de bijdrage van € 500.000 geboekt in het jaar van ontvangst. Met 
de invoering van richtlijn RJ650 wordt de betaling verwerkt als nog te ontvangen op de toezegging. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. 
 
Reserves en fondsen 
Het eigen vermogen van Stichting The Hunger Project Nederland wordt ingedeeld in reserves en 
fondsen. 
 
Continuïteitsreserve 
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 
stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Begin 2016 heeft het bestuur besloten de continuïteitsreserve met € 25.000 te verlagen (tot € 369.500), 
te weten 50 procent van de noodzakelijke jaarkosten van de werkorganisatie. Voor 2017 handhaven we 
dit bedrag. Dat is ruim binnen de richtlijn van de commissie Herkströter, die een bovengrens hanteert 
van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie.    
 
Bestemmingsreserve 
Het bestuur heeft een deel van de reserves afgezonderd ten behoeve van de besteding aan de 
programma's. De bestemmingsreserve is op basis van richtlijn RJ 650 in 2017 verhoogd met de bijdrage 
van de Nederlandse Postcode Loterij; voor 2016 is dat om die reden  met terugwerkende kracht gedaan. 
 
 
 



56 
 

Bestemmingsfonds 
De bestemmingsfondsen betreffen middelen welke een oormerk door derden kennen voor specifieke 
programma's . De Stichting zal deze bestemmingsfondsen pas uitkeren op het moment dat er zekerheid 
kan worden geboden dat de uitgaven in overeenstemming zijn met de wens of eisen van de gever. Het 
fonds kan uitsluitend worden aangewend voor het bestemde doel. 
 
Schulden 
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er 
geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 
nominale waarde van de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die wordt genoemd 
in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan. 
 
Inkomsten 
De inkomsten bestaan uit de opbrengst van bijdragen, investeringen en eventuele subsidies, die worden 
toegeschreven aan het financiële jaar waarop ze betrekking hebben. Baten van de Stichting worden 
verantwoord wanneer zij zijn toegezegd voor het betreffende boekjaar. 
 
Van de geoormerkte gelden wordt 15 % of een vooraf met de investeerder overeengekomen bedrag 
ingehouden om de uitvoer van de programma's mogelijk te maken. 
 
Subsidiebaten 
Subsidies worden als baten toegerekend voor het bedrag waarvoor aanspraak gemaakt kan worden op 
basis van de uitgevoerde activiteiten en de kosten die daarmee samenhangen in overeenstemming met 
de ingediende begroting en de subsidieaanvraag. Het verschil tussen de als subsidie baten toegerekende 
bedragen en de door de subsidiegever verstrekte voorschotten wordt in de balans verantwoord als 
vordering of schuld. Ook de toekenning van een extra project van de Nederlandse Postcode Loterij, is 
verwerkt zoals de subsidiebaten.      
 
Lasten doelstelling 
De lasten in het kader van de doelstelling bestaan voor een belangrijk deel uit bijdrages aan de 
landenprogramma's. Op incidentele uitzonderingen na is er geen sprake van een contractuele 
onvoorwaardelijke subsidietoekenning aan de betreffende landenprogramma's. Op basis van de eigen 
fondsenwerving en de aanvragen die zijn ingediend en die binnen de wereldwijde organisatie besproken 
worden, worden bedragen overgemaakt aan de landenprogramma's. Op het moment dat deze betaling 
plaatsvindt wordt dit als een besteding aan de doelstelling onder het betreffende programmaland 
verantwoord. In de gevallen waarbij er wel sprake is van een contractuele onvoorwaardelijke 
subsidietoekenning, worden de lasten verantwoord op het moment dat er sprake is van een afgesloten 
overeenkomst. 
 
Giften in natura 
Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld 
waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt 
geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 
Vreemde valuta 
De vreemde valuta op de balans zijn omgerekend naar euro's tegen de wisselkoers op het moment van 
balansdatum. Valutaverschillen die hun oorsprong vinden in koersverschillen op de balansdatum zijn 
verwerkt in de winst en verliesrekening. 
 
Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.      
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5. Toelichting op de balans 
 

5.1  Materiële vaste activa  €  25.017                                 

  Meubilair  

Kantoormac
hines  

Hard- & 
software  

Totaal 
2017  

Totaal 2016 

  €  €  €  €  € 

      

 

    

Beginbalans 01-01-2017 

                             
20.322   203  11.692  

                
32.217   

                   
5.138  

Investeringen 2017 
                                   

440   

                
1.818   -  

                   
2.258   

                 
35.642  

Afschrijvingen 2017 
                             

(4.904)  

                 
(632)  

                      
(3.922)  

                
(9.457)  

                 
(8.563) 

Eindbalans 31-12-2017 
                             

15.858   1.389  7.770  

                
25.017   

                 
32.217  

           
Met betrekking tot de afschrijvingen zijn de volgende percentages 
gehanteerd:     

Meubilair  20,0%         

Kantoormachines 20,0%         

Hardware & software 33,3% 
maar aanleg glasvezel en netwerkrealisatie 20% ivm huurcontract van 5 
jaar 

           

           

5.2  Financiële vaste activa  €   12.564                            31-12-17    31-12-16 

      €    € 

      12.564    12.564 

           
Van de liquide middelen is € 12.563,72 geblokkeerd als garantie voor de huur. Omdat dit conform 
RJ228.302 gepresenteerd moet worden als financiële vaste activa is het met terugwerkende kracht 
gecorrigeerd voor 2016. 

           

5.3  Vorderingen  € 895.766                          31-12-17    31-12-16 

      €    € 

           

Te ontvangen rente     1.810    5.452 

Vooruitbetaalde kosten     135.578    96.377 
Nog te ontvangen van 
debiteuren     258.378    391.631 
Nog te ontvangen van de Nederlandse 
Postcode Loterij    500.000    500.000 

Totaal      895.766    993.460 

           

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

 
    

 
 
    

 
 
 



58 
 

 
5.4  Liquide middelen 

 €  
1.878.563  

 
31-12-17 

 
31-12-16 

      €    € 

           

Triodos betaalrekening     250.820    31.803 

Triodos spaarrekening     32.454    933.706 

ABN-AMRO betaalrekening     18    886 

ABN-AMRO spaarrekening     603.500     219.929  

ABN-AMRO USD-rekening                                                                   

ING betaalrekening     2.666    100 

ING spaarrekening     188.819    173.526 

ASN spaarrekening     800.000    1.045.615 

Kas      287    60 

Totaal      1.878.563    2.405.627 

           

5.5  Reserves en fondsen 
 €                    
1.523.367          

    

Continuïteits  
reserve  

Bestemmings  
reserve  

Bestemmin
gs  fonds  Totaal 

    €  €  €  € 

           
Beginbalans jaarrekening 
2016   369.500  503.816  619.020  1.492.336 

Mutatie boekjaar 2016   -  

                 
(335.890)  46.610  

            
(289.280) 

Eindbalans 31-12-2016   

           
369.500   

                   
167.926   

              
665.630   

           
1.203.056  

Mutatie op basis van stelselwijziging 
RJ650  -  500.000   -   

               
500.000  

Herziene beginbalans 2017   

           
369.500   

                   
667.926   

              
665.630   

           
1.703.056  

Mutaties 2017     -   

                      
26.802   

            
(206.491)  

            
(179.689) 

Eindbalans 31-12-2017   

           
369.500   

                   
694.728   

              
459.139   

           
1.523.367  

 
            
Bestemmingsfondsen 

      31-12-2017   

        €   

Benin        291.397   
Malawi  

       

127.017 
 

 
India * Tamil Nadu, Karnataka en Odisha 

     

40.725 
 

         

459.139 
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 5.6  Vooruit ontvangen bedragen 
De vooruit ontvangen bedragen betreffen schenkingen welke zijn toegewezen aan toekomstige jaren. 
In 2017 bedroegen deze schenkingen € 37.796 ( 2016: € 2.500). 
 
5.7  Overige schulden 

      31-12-17    31-12-16 

 

 €                    
1.250.748     €    € 

           

Crediteuren      42.405    23.654 

Vakantiegeld/vakantiedagen reservering    37.715    50.859 

Te betalen belastingen en sociale lasten    20.309    23.228 

Overige schulden en overlopende passiva   47.517    148.686 

Subsidie Overheid      1.102.802    900.404 

Verplichting India     -    174.989 

Verplichting Bangladesh     -    17.168 

Extra Project Nationale Postcode Loterij 2017   -    399.324 

Totaal      

                
1.250.748     

           
1.738.312  

           
Voor het Kleinmensenrechtenfonds zijn met de partners India en Bangladesh contracten afgesloten 
voor het gehele programma van drie jaar. De nog niet besteedde programmagelden die als 
verplichting onder Overige schulden op de balans stonden zijn in 2017 allemaal besteed. 

           
Ontvangen voorschot NPL (100%) toekenning extra project 
in 2015  

€ 
1.277.518     

Toegerekende baten boekjaar 2015 o.b.v. gerealiseerde 
bestedingen  € 431.648     
Toegerekende baten boekjaar 2016 o.b.v. gerealiseerde 
bestedingen  € 446.546     
Toegerekende baten boekjaar 2017 o.b.v. gerealiseerde 
bestedingen  € 399.324     
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6.   Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten 
 

 €                    4.117.5438  
        

      
Actueel 2017 

 
Budget 2017 

 
Actueel 2016 

6.1 Particulieren 
 

 €                       241.008  
   

€ 
 

€ 
 

€ 

Particulieren donaties en giften 
    

241.008 
 

350.000 
 

230.280 

6.2  Bedrijven  €                       377.049  
        

Bedrijven donaties en giften 
    

377.049 
 

400.000 
 

340.262 

6.3  Loterijorganisaties  €                       899.324  
        

Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage) 
   

500.000 
 

500.000 
 

500.000 

Nationale Postcode Loterij (project bijdrage) 
   

399.324 
 

400.000 
 

446.546 

6.4  Subsidie Overheid  €                    1.236.513  
        

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
    

20.130 
   

14.967 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
    

1.216.383 
 

1.250.000 
 

1.292.280 

6.6 Organisaties zonder winststreven  €                    1.363.543  
        

Fondsen donaties en giften 
   

1.363.543 
 

2.100.000 
 

1.753.548 

           

      
4.117.438 

 
5.000.000 

 
4.577.884 

 
Met ingang van 2016 heeft de Stichting subsidie ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
uit het Kindhuwelijkenfonds binnen de alliantie Her Choice met Stichting Kinderpostzegels als 
penvoerder. Deze subsidie heeft een looptijd van 5 jaar. Sinds 2015 ontvangen wij ook subsidie uit het 
Klein Mensenrechtenfonds van hetzelfde ministerie, waarvan in december 2014 de eerste tranche is 
betaald. De looptijd van deze subsidie is drie jaar. De subsidie wordt voor beide projecten definitief 
toegekend aan het einde van de looptijd. 
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6.1, 6.2 en 6.6 Verantwoording investeerders 

Programmalanden Investeerders 

 

  Baten uit fondsenwerving     

  
Particulier 

 
Bedrijven 

 
Fondsen 

Niet geoormerkt Particulieren   

 

91.852  

                          
-     

                          
-    

Benin  Particulieren   

 

49.190  

                          
-     

                          
-    

India  Particulieren   

 

99.966  

                          
-     

                          
-    

Niet geoormerkt Bedrijven   

 

  23.450  

                          
-    

Benin  Bedrijven   

 
                               
-     327.950  

                          
-    

India  Bedrijven   
 

  25.650   

Niet geoormerkt Fondsen   

 
                               
-       7.470 

Benin   Fondsen    

 

                               
-       382.324 

Malawi   Fondsen    

 

                               
-       125.000 

Malawi   Stichting Dioraphte  
 

                               
-       763.981 

India   Ribbink van den Hoek fam. stg.  
 

                               
-       19.768 

India   Fondsen    

 

                               
-       65.000 

Bangladesh   Fondsen     
 

                               
-        

                          
-    

     €    
1.981.601   241.008  377.049  1.363.543 
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6.9  Besteed aan doelstellingen            €  3.883.024 

Programma's ter bestrijding  

van honger en armoede                         €  3.729.993  
   
Actueel 2017 

 
Budget 2017 

 
Actueel 2016 

      
€ 

 
€ 

 
€ 

Benin 
     

827.454 
 

800.000 
 

731.638 

Malawi 
     

819.419 
 

945.000 
 

1.125.419 

Bangladesh 
     

237.948 
 

235.000 
 

405.358 

India 
     

225.046 
 

225.000 
 

174.566 

Ghana  
     

184.354 
 

185.000 
 

301.235 

Senegal 
     

0 
 

0 
 

47.841 

Oeganda 
     

260.164 
 

265.000 
 

269.765 

Burkina Faso 
     

164.560 
 

165.000 
 

177.859 

Ethiopië 
     

277.025 
 

230.000 
 

250.205 

Mexico 
     

0 
 

0 
 

7.209 

The Global Hunger Project 
    

283.700 
 

320.000 
 

260.758 

Overig 
     

450.323 
 

350.000 
 

395.796 

      
3.729.993 

 
3.720.000 

 
4.147.648 

 

De toekenning van betalingen aan programma's komt tot stand op basis van vooraf door de 
internationale organisatie vastgestelde budgetten. De betalingen volgen de gerealiseerde opbrengsten. 
Op grond van richtlijn 650 zijn de contractuele verplichtingen aan de partners India en Bangladesh voor 
de programma's uit hoofde van het Klein Mensenrechtenfonds en de Ribbink Van den Hoek Familie 
Stichting voor de periode 2016-2017 opgenomen in de jaarrekening 2015. 

In overleg met de wereldwijde organisatie zijn de reserveringen voor programma kosten die gemaakt 
worden voor THP Global (voor bijvoorbeeld management, monitoring en evaluatie etcetera) 
beschikbaar gesteld aan THP Global. Er is in 2017 € 283.670 aan de internationale organisatie 
afgedragen, waarvan € 103.345 voor werkzaamheden die deel uitmaken van het door de Nederlandse 
overheid gefinancierde Her Choice programma. 

Bewustwording  

 €                       
153.031     

Actueel 
2017  

Budget 
2017  

Actueel 
2016 

      €  €  € 

Divers      153.031  130.000  315.161 

      153.031  130.000  315.161 

           

Bestedingspercentage baten     94,1%    6,9% 
Bestedingspercentage 
lasten     90,3%    6,5% 
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Het bestedingspercentage baten (besteding aan de doelstelling gedeeld door de baten) is in 2017 
uitgekomen op 94% van de totale inkomsten (2016: 98%; 2015: 83%). Sinds 2014 geldt dat ten minste 
85% van de inkomsten besteed moet worden aan de doelstelling van de Stichting (gemiddeld over 3 
jaar). Hieruit vloeit voort dat er geen specifiek beleid is voor het percentage wervingskosten en het 
kostenpercentage voor beheer en administratie. 

Het bestedingspercentage lasten (besteding aan de doelstelling gedeeld door de lasten) is in 2017 
uitgekomen op 90% van de totale lasten (2016: 92%; 2015: 90%).  

 

6.10  Wervingskosten           

      

Actueel 
2017  

Budget 
2017  

Actueel 
2016 

      €  €  € 

Wervingskosten      183.827  310.000  148.285 

Baten fondsenwerving     4.117.438  5.000.000  4.577.884 

Percentage 
wervingskosten     4,5%  6,2%  3,2% 

 

Het budget was voor 2017 verhoogd t.o.v. 2016, om extra in te kunnen zetten op fondsenwerven. Mede 
door personele wisselingen is dat minder goed gelukt dan de bedoeling was. De bestedingen zijn daarom 
lager dan begroot. Wel is er uiteindelijk extra ingezet op externe inhuur van freelance fondsenwervers 
(zie verderop in deze jaarrekening en de uitgebreidere toelichting in het jaarverslag). Doordat ook de 
inkomsten lager zijn dan in 2016 is het percentage wervingskosten iets gestegen. 

 

6.11 Kosten beheer en administratie         

      

Actueel 
2017  

Budget 
2017  

Actueel 
2016 

      €  €  € 

Kosten beheer en administratie     232.795  300.000  262.784 

Totale lasten      4.299.645  4.940.000  4.873.878 

Percentage kosten beheer en admin. tov totale 
lasten   5,4%  6,1%  5,4% 

 

De kosten beheer en administratie zijn lager dan begroot door lagere personeelskosten (zie de 
toelichting bij de wervingskosten) en het uitstellen van uitgaven t.b.v automatisering. Omdat de totale 
lasten ook lager zijn dan begroot is het percentage kosten beheer en administratie ten opzichte van de 
totale lasten in lijn met het vorige boekjaar. 

 

6.12 Saldo voor financiële baten en lasten 

Rentebaten        2.518       5.000 6.714 
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6.13  Kosten totaal          

      

Actueel 
2017  

Budget 
2017  

Actueel 
2016 

6.13.1  Personeel  

 €                       
848.819     €  €  € 

           

Salarissen  

 €                       
470.196          

           
Salarissen      454.609  520.000  480.129 

Zwangerschaps- en ziektegeld     

                   
(12.175)  

              
(13.000)  

               
(32.592) 

Vakantiegeld      27.762  42.000  51.874 

Totaal      470.196  549.000  499.411 
           

Vergoeding directeuren          
Naam Evelijne Bruning       2017   
Functie Directeur THP NL       €   
Dienstverband Fulltime   Bruto salaris    79.140   
Uren per week 40   Vakantiegeld    6.331   
Part time % 100%         85.471 
Periode 1-1-2017   SV lasten (werkgeversdeel)  9.913   

 tot 31-12-2017   

Pensioenlasten 
(werkgeversdeel)  9.229   

          19.142 

    Totaal      104.613 

Naam Jouwert van Geene         
Functie Directeur THP NL          
Dienstverband Fulltime   Bruto salaris    33.298   
Uren per week 40   Vakantiegeld    2.664   
Part time % 100%         35.962 
Periode 1-1-2017   SV lasten (werkgeversdeel)  5.783   

 tot 1-6-2017   

Pensioenlasten 
(werkgeversdl)  4.228   

Part time % 40%         10.011 

Periode 1-6-17 tot 1-8-17   Totaal      45.973 

 
Naam 

 
 
Annelies Kanis          

Functie Directeur THP NL          
Dienstverband Fulltime   Bruto salaris    28.373   
Uren per week 40   Vakantiegeld    2.270   
Part time % 100%         30.643 
Periode 15-8-2017   SV lasten (werkgeversdeel)  3.800   

 tot 31-12-2017 
  Pensioenlasten 

(werkgeversdeel)  3.064   

          6.864 

    Totaal      37.507 
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6.13.2  Huisvestingskosten 

 €                          
62.633     

Actueel 
2017  

Budget 
2017  

Actueel 
2016 

      €  €  € 

           

Huur en energieverbruik     53.140  51.000  47.545 

Schoonmaak      2.789  3.000  3.143 

Andere huisvestingskosten     6.705  10.000  12.728 

      62.633  64.000  63.417 

 
 

 

 

 

 

           

Sociale lasten  

 €                          
87.067     

Actueel 
2017  

Budget 
2017  

Actueel 
2016 

      €  €  € 
Sociale lasten      87.067  101.900  85.370 

           

Pensioenen  

 €                          
53.170          

Pensioencompensatie     53.170  60.000  55.376 
           

Andere personeelskosten 
 €                       
238.386          

           
Reiskosten Nederland     19.187  30.100  25.810 
Reiskosten buitenland     75.323  60.000  53.417 
Personeelsverzekeringen     15.575  12.000  12.474 
Overige personeelskosten     9.945  27.000  10.004 
Uitbesteed werk      118.356  70.000  75.554 

      

                   
238.386   199.100  

               
177.259  

           
Totaal personele kosten     848.819  910.000  817.416 

           
           

      2017  2016   
Management      1,8  2,0  fte 
Administratie      3,0  2,1  fte 
Fondsenwervers / Impact Brokers     2,5  4,1  fte 
Communicatie      1,7  1,5  fte 
Totaal      9,0  9,6   
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Algemene kosten  

 €                          
50.129                     

Bank-en transferkosten     1.742  2.100  1.901 
Belastingen      -  700  489 
Advieskosten      29.609  24.000  29.908 
CBF      5.760  5.000  5.720 
Conferenties      -  2.500  2.253 
Lidmaatschappen/vakliteratuur     5.966  8.250  7.131 
Representatie intern     583  200  383 
Internet      3.265  4.000  3.895 
Telefoon/porto      3.054  4.250  4.509 
Bestuurskosten      -  0  33 
Overig      151  2.000  -2.202 

      50.129  53.000  54.021 
           

ICT management  

 €                          
13.127          

Automatiseringskosten     13.127  12.000  7.504 
           

Kantooruitgaven  

 €                            
4.704                     

Kantoormiddelen     317  500  466 
Kantine      2.774  3.000  3.414 
Print en drukwerk     305  2.500  1.468 
Overig      1.307  500  103 

      4.704  6.500  5.451 
           

Communicatiekosten 
 €                          
31.106                     

Website      

                            
415   

                   
1.500   

                       
230  

Drukwerk      

                        
8.649   

                
12.500   

                
7.626  

Beeld en verhaal      

                      
16.592   

                
16.950   

                   
7.327  

PR      

                        
3.644   

                   
1.000   

               
149.099  

Representatie extern     

                        
1.189   

                   
1.050   

                   
1.280  

Events      

                            
617   

                   
2.000   

                         
94  

Totaal      

                      
31.106   

                
35.000   

               
165.655  

           

Totaal kantoor en algemene kosten     

                      
99.066   

              
106.500   

               
232.631  

 

In 2016 waren de uitgaven veel hoger door de communicatie voor het Moringa-project gefinancierd 
vanuit het Extra Project van de Nationale Postcode Loterij. Een van de doelen is de vergroting van de 
bewustwording ten aanzien van het belang van gezonde voeding in de eerste duizend dagen van een 
mensenleven door middel van inkoop publiciteit en het voeren van een nationale campagne. De 
Nationale Postcode Loterij stelt gelden beschikbaar voor deze activiteiten. 
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6.13.4  Afschrijvingen  
 

   € 
9.457 
                      

   

Actueel 
2017  

Budget 
2017  

Actueel 
2016 

Inventaris      

                     
4.904     

                   
4.169  

Kantoormeubilair     632     271  
Hardware & software     3.922     4.123  

      9.457   18.500   8.563  

 

7. Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Huurverplichting 
Op 1 maart 2016 is een nieuwe huurovereenkomst voor 5 jaar aangegaan met Bouwinvest voor de 
Arthur van Schendelstraat 500. Dit brengt voor 2018 tot en met 2021 een huurverplichting met zich mee 
van € 129.748 plus een jaarlijkse indexering. 
 

8.  Specificatie en toerekening aan de doelstelling 
 

Doelstelling Doelen   Wervingskosten Beheer & Totaal  Begroting Totaal 
        Administratie 2017 2017  2016 

  Landen Bewust           
  Programma's wording           

Kosten             

              
Directe kosten             
Verstrekte 
subsidies en 
bijdragen 

          
2.995.970       

   
2.995.970  

         
4.200.000  

         
3.491.094  

Afdrachten aan 
verbonden 
organisaties 

              
283.700       

      
283.700  

             
330.000  

             
260.758  

Uitbesteed werk 
                

39.592  
            

26.128  
                     

47.195  
                

5.441  
      

118.356  
               

70.000  
               

75.554  
Publiciteit en 
communicatie        

                  
-     

             
150.671  

              
Indirecte kosten             

Personeel 
              

334.865  
          

100.645  
                   

111.514  
           

183.439  
      

730.463  
             

840.000  
             

741.862  

Huisvestingskosten 
                

26.306  
              

8.769  
                     

10.021  
             

17.537  
         

62.633  
               

64.000  
               

63.417  
Publiciteit en 
communicatie 

                
18.388  

              
6.332  

                       
2.322  

                
4.064  

         
31.106  

               
35.000  

               
14.985  

Kantoor en 
algemene kosten 

                
27.200  

              
9.833  

                     
11.261  

             
19.666  

         
67.960  

               
71.500  

               
66.975  

Afschrijvingen en 
rente 

                   
3.972  

              
1.324  

                       
1.513  

                
2.648  

           
9.457  

               
18.500  

                 
8.563  

Totale kosten 
          

3.729.993  
          

153.031  
                   

183.827  
           

232.795  
   

4.299.645  
         

5.629.000  
         

4.873.878  
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In de kostenverdeelstaat worden de directe en indirecte kosten toegewezen aan de doelen, aan de 
wervingskosten,  of aan de post 'beheer en administratie'.  Bij de directe kosten is de relatie tussen de 
geleverde prestatie en de behaalde doelen direct aanwijsbaar. De directe kosten worden voor 100% 
toegerekend aan de bijbehorende hoofdgroep. Bij indirecte kosten is er geen directe relatie tussen de 
geleverde prestatie en de behaalde doelen. Deze indirecte kosten worden over de verschillende 
hoofdgroepen op basis van een verdeelsleutel toegerekend. De verdeelsleutel voor alle 
personeelskosten is gebaseerd op de urenstaten van de medewerkers. 

 
Vorig jaar zijn de kosten voor publiciteit en communicatie verdeeld in een direct en een indirect deel. 
Een deel was namelijk direct toe te rekenen aan bewustwording en voorlichting. De Stichting heeft van 
de Nationale Postcode Loterij voor het voeren van een bewustwordings campagne extra gelden 
ontvangen. 
 
 

 Fondsenwerving Doelen    

Beheer en 
administratie 

  Programma's Her Choice Mensenr. Bewustw.  

Directie 4% 16% 1% 0% 3% 7% 
Fondsenwervers / Impact 
Brokers 8% 8% 5% 1% 0% 3% 

Communicatie 1% 0% 0% 0% 10% 3% 

Officemanager 2% 0% 0% 0% 0% 10% 

Financiën 0% 3% 7% 2% 0% 5% 

       

Totaal aantal FTE in 2017 = 9,0       
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Partners in 2017 

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 privacyoverwegingen noemen we hier geen 
namen van particulieren, hoewel zij voor ons natuurlijk net zulke belangrijke partners zijn.  
 

Academisch Medisch Centrum (AMC)  

Advocatenpraktijk W.H.A.M. van den 
Muijsenbergh  

Aflatoun 

African Parks 

AgriProFocus 

Andersson Elffers Felix  

Asscher Consultancy 

Axel-Invest 

B & M Beheer 

Bureau Feith 

Brabantia 

Care 

Cento% 

Conclusion 

Connexys 

Datiq 

De Boer 

De Brauw Blackstone Westbroek 

De Droomfabriek 

Den Eelder 

Direction Europe 

DJ Ruben Hood 

Dubbel Dapper  

Edith Knijf illustrator 

Emma Health & Beauty Care 

Farm Brothers 

Financieel Bedrijfsmanagement FBM 

First Things First  

Fitshe  

Food & Business Knowledge Platform 

Food Cabinet 

Food Ingredients Global  

Food Policy Netwerk 

Frans van Seumeren Holding  

Friends Run For The Hunger Project 

FutureFlow 

Girls not Brides 

HAK 

Heifer 

Het Beukenwoud  

HITMA Groep (Indutrade Benelux) 

House of Sports  

Iddink Voortgezet Onderwijs 

Impact Matters  

International Child Development Initiatives 
(ICDI) 

International Sport Alliance 

Inbak  

Investore Holding 

Itsourbusiness 

Jaguar The Fresh Company 

Johannes Odé Fotografie 

Kaga Ontwerp & Communicatie 

Koninklijke De Kuyper 

Kracht van Beleving 

Kwekkeboom 

Lubbers Holding Zwolle 

Lysan Zanglespraktijk 

Marieke Hannen | Media Design 
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Mariken Stolk 

Maria Thundu | Mars Photography 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Moringa’s Finest 

MyMuesli 

Nalatenschap Klootwijk van de Worp 

Nationale Postcode Loterij 

NautaDutilh 

NPM Capital 

Olympisch Stadion Amsterdam  

Oxfam Novib 

Pakhuis de Zwijger 

Partos 

Peter van Halder 

Phillips 

Pro Juventute 

Protestantse Gemeente Appelscha 

Protestantse Gemeente Duivendrecht 

Zaanstad Ecclesia 

PUM 

PwC 

QiZiNi 

Red een Kind 

Rebke Klokke fotografie 

Ribbink van den Hoek Familie Stichting 

Rinagro Smart Farming 

Roland de Zeeuw Fotografie 

Rootven Management 

S.V. Kampong Hockey 

Save the Children 

SDH Executive Search 

Shalom Foundation 

Simavi 

Soroptimist International Club Goeree 
Overflakkee 

Spies & Spreken 

Stichting Dioraphte 

Stichting Hjoed  

Stichting IDH 

Stichting Kinderpostzegels Nederland 

Stichting Latoer 

Stichting Millenniumnetwerk Fryslân 

Stichting Run for The Hunger Project 

Stichting Talpa 

Stichting Tear 

Stichting VOx Impuls  

Stichting Wereldcoach 

Stoks Magazijnen 

Tekst 2000 

Tertium 

The Broker 

The Heart Party 

The Hunger Project België 

Thunnissen Arbeids- en Organisatieadvies 

Tienterlijn BV 

Tractor Girl 

Trustus Capital Management 

Tuff Ledarskapsträning 

Universiteit van Amsterdam/AISSR 

UBM 

Van Nie Beheer 

Volkers 

Voluyt 

Weihenstephan 

Wereldbol/ Karmanomics & Bakkerij Driekant 

Westland Kaas Groep 
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Westlock 

Women Ending Poverty 

World of Ideas 

YStrategists 

Zandbergen World’s Finest Meat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocredits: Johannes Odé, Maria Thundu en Rebke Klokke 



dubois + co 
REGISTERACCOUNTANTS 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de raad van toezicht en het bestuur van Stichting The Hunger 
Project Nederland. 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting The Hunger Project Nederland 
te Utrecht gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting The Hunger Project Nederland per 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2017; 
2. de staat van baten en lasten over 2017; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting The Hunger Project Nederland zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

.r 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag (hoofdstuk 1 en hoofdstuk 
2 paragraaf 1 tot en met 6). 

Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze 

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag, in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fói.iten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
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Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 
tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht en het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amsterdam, 13 april 2018 Dubois & Co. Registeraccountants 

Origineel getekend door: 
G. Visser RA 
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