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H
et begon met een flesje zon-
nebrandcrème. Het is 2002
en geneeskundestudent
Nienke Sonneveld werkt in
een ziekenhuis in Malawi
als ze bevriend raakt met
verpleegster Joyce. Joyce is

een albino en omdat ze weinig tot geen
pigment aanmaakt – een aandoening
die in Afrika relatief veel voorkomt –
verbrandt de felle zon dagelijks haar
huid. Totdat Sonneveld haar een flacon
zonnebrandcrème geeft en de pijnlijke
brandwonden en blaren snel verdwij-
nen. Eenmaal weer in Nederland wor-
den bij vrienden en familie flessen
crème ‘losgepeuterd’ en zo gaat het bal-
letje rollen. ,,Het is een beetje uit de
hand gelopen,’’ lacht Sonneveld. ,,In
2004 werden we officieel Stichting Afri-
kaanse Albino’s en voor ik het wist,
hielpen we 2500 mensen in tien Afri-
kaanse landen. Afgelopen jaar hebben
we 15.772 flessen zonnebrandcrème ver-
scheept.’’
Het verhaal van Sonneveld staat niet

op zichzelf. Officiële cijfers ontbreken,
maar volgens Paul Hoebink, bijzonder
hoogleraar Ontwikkelingssamenwer-
king aan de Radboud Universiteit, telt
Nederland een groeiend aantal van zes-
tot zevenduizend (groepjes) individuen
die op het moment in de weer zijn met
een ontwikkelingsproject in het buiten-
land. Hoebink: ,,Meer en meer vakan-
tiegangers verlaten de Costa’s om op
trektocht te gaan in de binnenlanden
van Afrika en Azië. Op zo’n reis worden
ze getroffen door de aanblik van ar-
moede: een krakkemikkerig schooltje,
een ziekenhuis zonder goede appara-
tuur. Vroeger zouden ze een giro invul-
len, maar door al het gereis groeit de
behoefte aan direct contact. Bovendien
voelen ze vaak onmiddellijk de drang
om de schop in de grond te zetten en
het verschil te maken. Dat is typisch
Nederlands. In andere landen zijn ook
wel particuliere initiatieven in de ont-
wikkelingshulp, maar nergens is het fe-
nomeen zo groot als hier.’’

1 Stel een concreet doel
vast. Donateurs willen
niet horen dat je ‘de

bevolking van het Indiase
Kokalgudur vooruit wilt
helpen’, maar dat je fond-
sen werft voor de aanschaf
van een röntgenapparaat in
de lokale kliniek.

Eengroeiendaantalmensen stort zich individueel op

Eenschool inGambia
dankzij IvouitHolland
Nu de politiek gaat
bezuinigen, wordt
ontwikkelingshulp
wellicht nog meer
een zaak van de
burgers. Het aantal
Nederlanders met
een eigen goed
doel groeit.
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3 Luister naar de doel-
groep... Vraag in het
ontwikkelingsland

zelf waar behoefte aan is.
Je zult niet de eerste zijn
die na een tsunami een
weeshuis opzet in een dorp
waarvan alle kinderen ver-
dronken zijn. Houd ook al-
tijd respect voor de mensen
en dwing ze niet in een
slachtofferrol.

4 …maar blijf kritisch.
Beantwoord niet zonder
meer elk verzoek om

(financiële) steun. Win
terplekke informatie in en
beoordeel zelf de stand van
zaken. Stel ook eisen aan
lokale medewerkers en contro-
leer de uitkomsten. Zomaar
geld brengen werkt niet.

5 Werk niet alleen.
Voel je niet te groot
of te klein om contact

op te nemen met andere
organisaties. Waarom
elkaar voor de voeten lopen
in een gemeenschappelijk
gebied als je elkaar ook
kunt aanvullen en kunt
samenwerken aan een
gezamenlijk doel?

10 TIPS VOOR DOE-HET-ZELVERS

,,Wij hebben eerst gekeken of de tra-
ditionele hulporganisaties projecten
voor albino’s hadden,’’ vertelt Sonne-
veld, inmiddels arts. ,,Maar die waren
er gewoonweg niet. Als je als grote or-
ganisatie een project opzet voor dui-
zenden dorpelingen, kan ik me best
voorstellen dat je prioriteit niet ligt bij
die tien albino’s. Kleinschalige projec-
ten als de onze hebben wel oog voor dit
soort vergeten groepjes.’’
,,Ik heb zeer veel respect voor het en-

gagement van deze doe-het-zelvers,’’
zegt hoogleraar Hoebink. ,,Het zijn mis-
schien druppeltjes op een gloeiende
plaat, maar elke druppeltje helpt. Aan
de andere kant moeten ze niet te ro-
mantisch denken over het resultaat. Als
je de wereld daadwerkelijk wilt verbe-
teren, kom je toch echt bij de grote
goede doelen uit. Structurele oplossin-
gen als vaccinatiecampagnes of wegen
aanleggen kun je gewoon niet realise-
ren als particulier.’’

,,De grote hulporganisaties zijn altijd
maar bezig met structurele oplossin-
gen,’’ verzucht Maurice Eykman, die
tien jaar geleden haar eigen goede doel
begon, de Moments of Joy Foundation.
,,Natuurlijk zijn structurele oplossingen
noodzakelijk, maar op sommige mo-
menten kan een klein moment van
geluk, hoop of ontspanning veel be-
langrijker zijn. Als jij in een katholiek
weeshuis in de Filipijnen de communie
moet doen in een afgetrapte broek ter-
wijl alle andere kinderen in uikertaart-
jurken lopen, dan kan nieuwe kleding
wel eens veel belangrijker zijn dan een
nieuw schooldak. Volgens de grote or-
ganisaties zet dat geen zoden aan de

dijk, maar voor die individuen maakt
het een gigantisch verschil.’’
Eykman, die een communicatiebureau
runt, blikt terug op hoe het begon. ,,Ik
hoorde overal van mensen die vrijwilli-
gerswerk deden in het buitenland,’’ ver-
telt ze. ,,Vaak waren dat heel goede ini-
tiatiefjes; klein, maar nuttig en vooral
makkelijk realiseerbaar. Er is een jeep
nodig in Togo, een weeshuisje in Brazi-
lië wil drie computers. Het is niet zo
dat ik met een grote zak geld rondliep,
ik had simpelweg het gevoel dat ik ook
iets moest doen voor de wereld. Noem
het idealisme.’’
Inmiddels helpt ze kleinschalige ont-

wikkelingsprojecten in 22 landen en
werkt ze minstens anderhalve dag per
week voor haar stichting. Eykman:
,,Het is allemaal veel groter geworden
dan ik in eerste instantie voor ogen
had. Maar het is ook zulk verslavend
leuk werk. Dan zit je weer om 11 uur ’s
avonds met Bolivia te mailen... Heer-
lijk.’’
Hoewel de professionalisering toe-

neemt, gaat het volgens hoogleraar
Hoebink voor een groot deel toch om
amateurs in een wereld van professio-
nele ontwikkelingshulp. ,,Ontwikke-
lingswerk is voor grote organisaties al
niet makkelijk, laat staan voor ama-
teurs. De valkuilen zijn talrijk. Fraude
en corruptie bijvoorbeeld; in ontwikke-
lingslanden dreigt al gauw het gevaar
dat geld weglekt.’’
Ook Eykman twijfelt aan de deskun-

digheid van sommige particuliere ini-
tiatieven. ,,Dat je even ergens op vakan-
tie bent geweest, betekent niet dat je
ook meteen weet wat zinvol is voor de
mensen daar. Je moet niet zelf verzin-
nen wat nodig is, maar in zo’n gemeen-
schap vragen waar behoefte aan is. Ik
hoorde laatst van een Afrikaans dorp
waar de vrouwen kilometers moest
lopen om water te halen. Een wester-
ling vond dat zielig en groef een water-
put in het dorp. Mooi toch? Nee, niet
volgens de vrouwen. De watertocht had
een belangrijke sociale functie. Ze kon-

Kleien: Ivo van Os is een van de
jongens uit Rotterdam die een
handje helpen in Gambia.

‘Dat je ergens op vakantie
bent geweest, betekent
niet dat je ook meteen
weet wat zinvol is voor de
mensen in dat land.’

2 Vraag om steun. Organi-
saties als Impulsis, Wilde
Ganzen of het NCDO (Na-

tionale Commissie voor interna-
tionale samenwerking en Duur-
zame Ontwikkeling) geven fi-
nanciële steun aan kleinschalige
ontwikkelingsprojecten.
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goededoelen inontwikkelingslanden

6 Wees vernieuwend.
Hoe broodnodig ook,
voor de zoveelste

waterput tasten subsidie-
organisaties en donateurs
minder snel in de buidel.

7 Maak je bekend bij
potentiële donateurs.
Maak een goede

website, stap naar de lokale
media, druk folders, organi-
seer debatten, meld je aan
bij de database van het
CIGD (Centraal Informatie-
punt Goede Doelen) en
neem contact op met
Mambapoint.tv, een website
waarop kleinschalige
ontwikkelingsprojecten zich-
zelf kunnen profileren.

8 Wees transparant. Pu-
bliceer jaarverslagen en
laat donateurs concreet

weten waar hun geld naartoe
gaat. Ook als resultaten tegen-
vallen of donaties worden ge-
bruikt voor investeringen of
promotiedoeleinden.

9 Regel de rompslomp.
Bij het opzetten van
een charitatieve in-

stelling komt ontzettend
veel papierwerk kijken: een
rechtsvorm kiezen, be-
stuursleden aanwijzen, in-
schrijven bij de Kamer van
Koophandel, statuten vast-
stellen bij een notaris, regi-
streren bij de Belasting-
dienst, et cetera, et cetera.
Niet leuk, wel broodnodig.

10Laat je voorlichten.
Opstarten is nooit
makkelijk, maar er zijn

talloze organisaties die begin-
nende fondsenwervers een
handje op weg kunnen helpen,
zoals het Instituut voor Spon-
soring en Fondsenwerving, de
Vereniging van Fondsen in Ne-
derland, de Vereniging van
Fonsenwervende Instellingen
en het Nederlands Genoot-
schap van Fondsenwervers.

den roddelen en waren even lekker
onder het juk van de mannen van-
daan.’’
,,Natuurlijk is het een reëel gevaar dat
doe-het-zelvers expertise missen,’’ er-
kent ook Nienke Sonneveld, van Stich-
ting Afrikaanse Albino’s. ,,Als ik terug-
kijk, besefte ik ook niet waar ik aan
begon. Ik was een studente genees-
kunde; ik wist niks van public relati-
ons, managen of logistiek. Maar dat be-
tekent niet dat je als amateur niet kunt
slagen. Je moet advies vragen, bijleren
of mensen binnenhalen die wel die be-
paalde kennis hebben.’’
Kleinschalige particuliere initiatie-

ven hebben volgens de twee vrouwen
overigens ook voordelen ten opzichte
van de grote clubs. Sonneveld: ,,Je kunt
heel direct een verschil maken. Eén

computer of één fles zonnebrand en ie-
mands leven is al beter. Bovendien
blijft niets aan de strijkstok hangen en
kun je donateurs heel concreet melden
wat er met hun geld gebeurt.’’
,,Bij grote goededoelenorganisaties

zijn de resultaten vaak heel onduide-
lijk,’’ vindt Eykman. ,,Zij ondersteunen
bijvoorbeeld het democratiseringspro-
ces in een land; wij kopen een graan-
molentje voor vijf Peruaanse vrouwen.
Beide zijn nodig, maar wij kunnen op
de cent nauwkeurig laten zien wat het
nut van een donatie is geweest. Boven-
dien hebben particulieren vaak simpele
onorthodoxe oplossingen die er bij
grote organisaties niet doorheen
komen. Natuurlijk zijn sportmaterialen
niet direct noodzakelijk voor de fysieke
overleving van de straatjongeren in Bu-

lawayo, maar ze kunnen wel cruciaal
zijn voor het geestelijk welzijn.’’
Buiten onorthodoxe oplossingen, ver-

toont de wereld van particuliere ont-
wikkelingshulp ook veel onorthodoxe
gezichten. Een clubje blinden helpt
vanaf een zolderkamertje hun lotgeno-
ten in Burundi, een volleybalteam richt
een stichting op voor een kliniek in
Equador. Jeroen Platteschorre is docent
en locatiedirecteur van De Hoge Brug,
een school voor kinderen met een ver-
standelijke beperking in Rotterdam.
,,We wilden onze leerlingen laten zien
dat de wereld groter is dan hun kleine
vertrouwde omgeving. Dan kun je een
themaweek opzetten over ontwikke-
lingswerk, maar het is tegenwoordig
doodnormaal dat jongeren naar Afrika
gaan om zelf de handen uit de mouwen

te steken. Waarom zouden onze leerlin-
gen dat ook niet kunnen doen?’’
Dus vlogen elf jongeren en een hand-

vol docenten dit voorjaar, na een jaar
van voorbereiding, naar Gambia om
een kleuterschool uit de grond te stam-
pen in het gehucht Kajabang. Water
hozen uit een kreek met krokodillen,
van zand en water modderstenen
maken en vervolgens steen voor steen
een school opbouwen in het rode zand.
Daarnaast klusten de jongeren houten
schoolmeubilair in elkaar en halen ze
geld op waarmee ze vijf jaar lang de
studiekosten van zes Gambiaanse leef-
tijdsgenoten betalen.
Platteschorre: ,,We hadden het geld

ook aan Unicef kunnen overmaken,
maar dan heb je geen idee wat ermee
wordt gedaan. Er gaat geld naar direc-
teurs, reclamebureaus, boekhouders en
het bedrag wat overblijft kan zomaar
worden besteed aan trucks die vervol-
gens staan weg te roesten in de Sahara.
Bovendien bestond een project als dit
simpelweg niet bij de grote organisa-
ties. Wij wilden niet alleen helpen met
het bereiken van het VN-doel dat in
2015 ieder kind naar school kan, maar
ook laten zien dat jongeren met een
verstandelijke beperking een waarde-
volle bijdrage kunnen leveren aan de
samenleving. Het zijn twee vliegen in
één klap.’’
Nu de eerste reis een groot succes is

gebleken, wordt nagedacht hoe het pro-
ject een vervolg kan krijgen in een offi-
ciële stichting. ,,Wie weet waar het naar
toe zal gaan,’’ zegt Platteschorre. ,,Mis-
schien bouwen autistische jongeren
over vijf jaar ook wel scholen in Indo-
nesië. Het zal misschien niet makkelijk
zijn, maar we zijn niet bang om wat
grenzen te verleggen en we geloven ge-
woon in deze kleinschalige aanpak.’’ !

Bouwvakkers: Jongeren uit Rotterdam
maken in een Gambiaans dorp stenen
van modder. Als de stenen in de zon zijn
gedroogd, metselen ze er muurtjes van.
Uiteindelijk wordt het een kleuterschool.


