
 

1 
 

  

2018 



 

2 
 

INHOUDSOPGAVE - JAARVERSLAG VDF 2018 
 
 
HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
 
 
HOOFDSTUK 2. PROFIEL EN CIJFERS 

- 2.1 Doel en karakter Van Dorp Foundation 
- 2.2 Jaarrekening 2018 

o Toelichting 
 
 

HOOFDSTUK 3. BESTUURSVERSLAG EN PROJECTEN  
- 3.1 Bestuursverslag  
- 3.2 Projecten 

o Internationale projecten 
� Kumi Hospital Agri Project  

x Verslag Hanneke en Ouke Dijkstra 
x Waka waka solar lampen 
x Verslag bezoek Kumi Farm in Uganda Henk Willem van 

Dorp 
� Zoa 
� Weesmeisjes Kenia (via Verkaart) 

 
o Kleine toezeggingen 

� Experi-box 
� Cycle for Hope 

 
o Lokale projecten 

� Gevangenenzorg Nederland 
� Stichting Bio  
� Stichting de Hoop 
� Stichting Pipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van De Van Dorp foundation. In 2018 werkte het 
bestuur verder aan de projecten en aandachtsgebieden die al in eerdere verslagen 
aan de orde waren.  Daarnaast kwamen er weer nieuwe aanvragen voor financiële 
steun op de bestuurstafel. Met de doelstellingen van de foundation als 
referentiekader werden deze geëvalueerd en werd getracht een goed evenwicht 
te behouden tussen lokale projecten in Nederland enerzijds en projecten elders in de 
wereld, met name in Uganda.   
 
Dit verslag bevat naast een cijfermatig overzicht van de activiteiten fotomateriaal 
en toelichtingen die samen een beeld geven van het soort projecten waaraan de 
foundation zich verbonden heeft. Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 

 
 
 
 

 
  

Van Dorp foundation 
p/a Van Dorp installaties Zoetermeer 
Postbus 661 
2700 AR Zoetermeer 
Koraalrood 161 
2718 SB Zoetermeer 

 
T: +31 (0) 79 368 76 87 
E: foundation@zoetermeer.vdi.nl 
W: www.vdi.nl 

 
Bank: NL48RABO 01515 4 1515 t.n.v. de Van Dorp foundation te Zoetermeer 
ANBI nummer 8147.50.369 
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HOOFDSTUK 2. PROFIEL EN CIJFERS 
 
2.1 Doel en karakter Van Dorp foundation 
 
Het idee voor de Van Dorp Foundation is ontstaan in 2003. Tijdens de kerstdagen 
groeide het besef dat wij hier in Nederland erg bevoorrecht zijn om hier te mogen 
wonen en niet in armoede hoeven op te groeien. Ten tijde van de oprichting was 
ongeveer 1/5 van de wereld bevolking rijk, 3/5 kon zich prima redden en was 1/5 
arm. Inmiddels heeft hier, mede door de economische ontwikkeling in China en 
India, een verschuiving in plaatsgevonden. Een klein percentage van de 
wereldbevolking is erg rijk en ongeveer 10% (800 miljoen mensen) leeft nog onder de 
armoedegrens. Omdat ze zich bewust waren van het feit dat zij qua welvaart bij de 
bovenste 1% van de wereldbevolking horen, wilde de Van Dorp foundation wat 
doen voor de armste groep mensen op deze wereld. Op dat moment woonden 
deze mensen in Uganda en in Bangladesh.  
 
Via Jan Wolters is de Van Dorp foundation in Uganda terecht gekomen. Jan Wolters 
werkte bij Van Dorp en deed projecten in Uganda. Ze hebben een aantal projecten 
in Uganda bezocht en zijn een aantal projecten financieel gaan ondersteunen. Bijna 
tegelijkertijd werd de wet op de vennootschapsbelasting voor bedrijven verlaagd 
van 30 naar 25%. Dat geld werd gereserveerd voor de Van Dorp foundation.  
 

 
 
Veel mensen hebben zonder hulp een uitzichtloos bestaan. Het is droog en de 
mensen wachten op regen. Als de regen komt is die vaak zo hevig dat de toplaag 
wegspoelt en de aarde nog droger achterblijft. De grote problemen zijn veiligheid, 
corruptie, gebrek aan water, een onderontwikkelde economie en bevolkingsgroei. 
Er is vaak te weinig kennis van technologische ontwikkelingen. Vaak is er geen 
elektriciteit beschikbaar. De vraag is dan WAT je daar kunt doen en HOE je dit kunt 
uitvoeren. Een kind kan niet kiezen waar het geboren wordt, maar net zoals wij in 
Nederland het beste voor onze kinderen willen, willen ook de  ouders daar dat hun 
kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving onder gunstige 
omstandigheden.  

De Stichting Van Dorp foundation is opgericht vanuit de nadrukkelijke wens van de 
familie Van Dorp om steun te verlenen aan de allerarmsten op deze wereld.  
 
De foundation heeft ten doel:  

a. het bieden van structurele hulp aan kansarmen,  
b. het opzetten van medische zorg en investeringen in faciliteiten,  
c. het ontwikkelen en steunen van werkgelegenheidsprojecten als middel tot  

zelfredzaamheid en stabiliteit,  
d. het incidenteel steunen van noodhulp projecten,  
e. het verlenen van financiële steun aan door personeelsleden van VDI  

genomineerde projecten,  
f. het verlenen van steun aan projecten voor kansarmen in de eigen regio 

rond de Van Dorp Installaties vestigingen.  
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Wat de foundation kan doen is delen. Dat hoeft niet alleen geld te zijn, maar via de 
onderneming ook kennis en betrokkenheid. “Delen” leidt dan tot 
“vermenigvuldigen” en mensen kunnen van “kostganger” ”kostwinner” worden. Men 
kan voor zichzelf zorgen en een goed bestaan opbouwen.  
Van Dorp Installaties is een maatschappelijk betrokken groep van ondernemingen. 
Onder andere via de foundation, die een groot deel van haar inkomsten uit de Van 
Dorp ondernemingen ontvangt, kunnen wij ons ook inzetten voor mensen in 
Nederland die in minder kansrijke posities verkeren.   
De Van Dorp foundation ondersteunt maatschappelijke projecten en vragen in 
Nederland met het doel het bestrijden van armoede, noodhulp en opleidingen voor 
kansarmen en zieken in de samenleving, met de nadruk op kinderen.  
 

 
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit: Joan Remmerswaal (voorzitter), Henk Willem 
& Cocky van Dorp, Robby de Reus, Gijs Folmer en John & Nelleke Struijk. 
 

 
  

Hierbij gelden als randvoorwaarden:  
x De aanvraag past bij het doel van de Van Dorp foundation  
x De aanvraag wordt gedaan door een medewerker/-ster van Van Dorp  
x Een medewerker/-ster van Van Dorp is hierbij persoonlijk betrokken en 

actief  
x Het bestuur acht de ondersteuning wenselijk. 
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2.2 Jaarrekening 2018 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

7 
 

 
 

 
 
Toelichting 

Algemeen 

De Stichting van Dorp Foundation te Zoetermeer is opgericht bij notariële akte d.d. 16 
december 2004. De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van 
Koophandel te Den Haag onder nummer 27272769.  

De Stichting heeft als doel: 

x het bieden van structurele hulp aan kansarmen, 
x het opzetten van medische zorg en investeringen in faciliteiten, 
x het ontwikkelen en steunen van werkgelegenheidsprojecten als middel tot 

zelfredzaamheid en stabiliteit, 
x het incidenteel steunen van noodhulp projecten, 
x het verlenen van financiële steun aan door personeelsleden van VDI 

genomineerde projecten, 
x het verlenen van steun aan projecten voor kansarmen in de eigen regio rond 

Van Dorp Installaties vestigingen. 
 

De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

Conform het bepaalde in de statuten ontvangen de bestuursleden als zodanig geen 
beloning voor hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van de door 
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hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde 
kosten. 

Waarderingsgrondslagen 

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders 
vermeld. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking 
hebben. 

Reserves 

Volgens de statuten van de Stichting moeten batige saldi worden bestemd voor het 
doel van de Stichting dan wel – bij eventuele liquidatie –voor een soortgelijk doel. 

In aansluiting met regelgeving inzake de jaarverslaggeving van fondsenwervende 
instellingen wordt door afzonderlijke benoeming van de reserves in de balans 
aangegeven op welke wijze de ter beschikking staande middelen zullen worden 
aangewend. 

Fondsen 

Ingeval door derden middelen aan de Stichting zijn verstrekt waaraan een specifieke 
aanwending moet worden gegeven, worden deze in de balans gepresenteerd als 
bestemmingsfonds. 

Specificaties 

Voor zover relevant geacht, worden hieronder nadere specificaties en/of 
toelichtingen opgenomen van individuele posten in de balans en/of de staat van 
baten en lasten. 

Vordering VDM 

Dit betreft voor VDM bv te Zoetermeer betaalde bijdragen voor aanplant (Jacom). 

Overlopende posten 

Dit betreft de door Van Dorp Dienstencentrum toegezegde bijdrage (euro 150.000) 
over 2018. 

Continuïteitsreserve 

Gezien de geringe omvang van de kosten van beheer en administratie wordt het 
vormen van een continuïteitsreserve op dit moment niet relevant geacht. 

Bestemmingsreserve  

Deze reserve is gevormd om daarmee tot uitdrukking te brengen de ultimo elk 
verslagjaar bestaande financiële verplichtingen en/of toezeggingen gelden te 
besteden aan door gevers dan wel door het Bestuur vastgestelde doelen. 
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De mutatie 2018 is als volgt:  
euro 
_______          

Balans per 31 december 2017     20.000 
           
Mutaties 2018  

o Kumi – operatiekamers – steun 2018  10.000 
_______  

Balans per 31 december 2018                         30.000         
                                                                                        

Overige reserves 

De mutatie 2018 in deze  post betreft de onttrekking uit resultaatbestemming 2018 
alsmede uit een dotatie aan de bestemmingsreserve (zie hiervoor). 

Schuld Van Dorp Dienstencentrum bv 

Dit betreft het saldo van de ontvangen en uitbetaalde bedragen door Van Dorp 
Dienstencentrum bv. De toezegging 2018 (euro 150.000) is in 2019 ontvangen. 

Donaties 

Dit betreft door Van Dorp dienstencentrum bv te Zoetermeer toegezegde bedragen 
over 2018 (euro 150.000). 

Stichting Kawukano Children Mission 

Dit betreft van personeelsleden van Van Dorp dienstencentrum bv ontvangen 
gelden in het kader van onder verantwoordelijkheid van Stiching Kawukano Children 
Mission, Gouda opgezet adoptieplan. Deze gelden worden integraal doorbetaald. 
Het adoptieplan is in 2019 gestopt. 

Weeskinderen Kenia 

Aan Verkaart Development is in 2018 twee maal een uitkering gedaan voor 
weeskinderen ter bevordering van onderwijs op meisjesscholen in Kenia. 

Laki Laki Kenia    

Dit betreft een participatie in het aandelenkapitaal voor de ontwikkeling en 
productie van drinkyoghurt.     
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HOOFDSTUK 3. BESTUURSVERSLAG EN PROJECTEN  
 
3.1 Bestuursverslag VDF 2018 
 
In 2018 is het bestuur 3 keer bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken 
en de projecten te evalueren. De focus van de ondersteuning ligt nog steeds op de 
boerderij in Kumi en het bos in Luwero in Uganda.  
 
De Foundation heeft zich in eerste instantie gericht op ontwikkelingsprojecten in 
Uganda. Het probleem is echter dat de bevolking van deze regio harder groeit dan 
de economie. De reële groei van de economie is 2-3% en de bevolking groeit met 8-
12 %, dat betekent dat de mensen ieder jaar in ieder geval 6% armer wordt. 
Aangezien Van Dorp als werkgever verstand heeft van de ontwikkeling van 
economie, is besloten om op dit probleem te focussen. 
 
In tweede instantie (rond 2014) zijn er ook in Nederland projecten bijgekomen waar 
de Foundation geld aan geeft. Het afgelopen jaar heeft de Van Dorp Foundation 
ongeveer 209.000 euro geschonken aan diverse projecten in Afrika en Nederland. 
Het uitgangspunt is dat de projecten gericht zijn op noodhulp, economische 
ontwikkeling en opleiding van jongeren.  
 
Voor 2018 stonden er een aantal projecten op stapel. Zo werd er, met het geld van 
de Van Dorp Foundation, door de Uganda Investment Cooperation hard gewerkt 
om de Kumi Farm te professionaliseren en te vergroten, zodat deze uiteindelijk 
zelfvoorzienend wordt. Daarnaast moeten bij het Kumi Hospital een aantal 
operatiekamers gerenoveerd worden. 
 
Door de economische groei, ziet de Van Dorp Foundation meer ruimte om geld te 
investeren in goede doelen projecten in Nederland. Voor financiële ondersteuning 
bij een project kan een aanvraag worden ingediend bij het bestuur van de Van 
Dorp Foundation. De aanvraag is alleen mogelijk via een medewerker van Van 
Dorp. De voorwaarde is dat de medewerker actief betrokken is bij het project. 
 
Er is in 2018 een gift ontvangen van 5000 euro van de St. Christelijke Peuterzaal Jip en 
Janneke. Deze stichting is gestopt en heeft van de middelen die er nog waren 
besloten een grote gift te schenken aan de VDF, mede vanwege oude banden die 
er zijn tussen de familie van Dorp en deze stichting. Het bedrag is gebruikt om koeien 
te kopen voor de boerderij in Kumi. 
We zijn het bestuur van de Peuterspeelzaal zeer dankbaar voor deze royale gift. 
 
Een medewerker van de vestiging Lelystad heeft een gift ontvangen van 500 euro 
voor zijn vrijwilligerswerk in Suriname. Het gaat om de elektrische installatie voor een 
kerkelijke gemeente.   
 
Een aantal medewerkers van de vestiging Van Galen in Rotterdam  heeft warme 
banden met de Stichting Pipa in Barendrecht. Bij Pipa worden kinderen en jong 
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volwassenen uit de omgeving van Barendrecht en Rotterdam opgevangen, die 
tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Zij hebben een gift gekregen van 500 euro. 
 
Van Galen Rotterdam sponsoort al enkele jaren het project van de Verkaart 
Foundation in Kenia. Deze ondersteuning wordt afgebouwd en in 2018 hebben zij 
nog een gift ontvangen van 9 900 euro. Het gaat om onderwijs aan meisjes en de 
VDF betaalt de middelbare schoolopleiding van de 20 weesmeisjes op Kingwede 
Girls School.  Het gaat om school- en internaatkosten en de leerlingen krijgen 
medische-, tandheelkundige- en oogheelkundige verzorging 
 
De schoonvader van een medewerker uit Zevenaar gaat elk jaar naar Uganda om 
daar scholen te bezoeken. Hij heeft een doos ontwikkeld met eenvoudig materiaal 
om kinderen te leren omgaan met techniek. Het is echt vernuftig en heeft daar 
grote belangstelling. Ook deze stichting heeft een gift ontvangen.  
 
In 2018 is een gift geschonken van 5000 euro aan de ZOA voor hulp aan 
vluchtelingen in Soedan.  
 
Henk Willem van Dorp is begin 2018 op bezoek geweest in Uganda en heeft daar de 
projecten bezocht. Een verslag van deze reis is opgenomen in het Jaarverslag. 
 
Gevangenenzorg Nederland wordt al enkele jaren ondersteund door de VDF. Zij 
hebben in 2018 een gift ontvangen van 5000 euro. Het gaat om de sponsoring  voor 
het project De Compagnie. Gevangenenzorg Nederland werkt met gevangenen op 
De Compagnie samen aan hun herstel. De vrijwilligers hebben een belangrijke rol in 
het programma in de PI. Het doel is duurzame arbeidsintegratie, waarmee terugval 
in criminaliteit en detentie voorkomen kan worden. 
 
De vestiging in Zevenaar is zeer verbonden met de St. Bio Vakantieoord. Deze 
stichting verzorgt vakanties voor gezinnen met gehandicapte kinderen. De huisjes en 
alle voorzieningen zijn volledig aangepast en vooral het aangepaste zwembad 
geeft veel plezier voor iedereen. De VDF sponsort dit in 2018 met 5000 euro. 
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3.2 Projecten 

 
Internationale projecten 
 
Kumi Hospital Agri Project – i.s.m. Uganda Investment Corporation. 
 
De Van Dorp Foundation 
ondersteunt al enige tijd het Kumi 
Hospital. Bij het Kumi Hospital 
hoorde ook een boerderij (Kumi 
Farm). Deze was echter volledig 
verwoest door de burgeroorlog in 
dat gebied. De Van Dorp 
Foundation is bezig om deze 
boerderij, onder de noemer Kumi 
Hospital Agropark, weer op te 
zetten.  
 
Er is gekozen voor een Agropark 
omdat dit een aantal facetten in 
zich heeft waarbij de omgeving kan participeren. Denk hierbij aan het verbouwen 

van voer voor de dieren, voedsel voor de 
mensen en melkproductie. Op dit moment 
telt het project 67 koeien en het is de 
bedoeling om uit te groeien naar 200 
koeien. Ook wordt er nagedacht over 
yoghurt- en kaasproductie. Bij het project in 
Kumi is ook een bakkerij waar, onder leiding 
van Hanneke Dijkstra, brood gebakken 
wordt. Hanneke is samen met haar man 
Ouke werkzaam in Kumi en werden in 2018 
volledig gefinancierd vanuit de Van Dorp 
Foundation. Het brood wordt in de 

omgeving goed verkocht en ook de donuts zijn erg populair. Daarnaast is er nog 
een project waarbij bijen worden gehouden voor de productie van honing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

Verslag van Ouke en Hanneke Dijkstra vanuit Kumi 
 
Ruim drie jaar geleden zijn Ouke en 
Hanneke Dijkstra naar Uganda 
gegaan om het Kumi Hospital 
AgroPark op te zetten: een 
agrarisch bedrijf ter ondersteuning 
van het ziekenhuis. Eén van de drie 
afdelingen is de melkvee boerderij. 
Een goede melkproductie betekent 
dat ze o.a. moeten zorgen voor 
voldoende voer en water, schaduw 
en een health care programma. De 
hitte in het droge seizoen en de 
aanwezigheid van ziektes die in de tropen voorkomen, maken dat ze de lokale 
kennis echt nodig hebben, samen met de ervaring van de Nederlandse boer Sikko 
die een jaar geleden het team is komen versterken. Het is de bedoeling dat hij het 
bedrijf verder zal ondersteunen als Hanneke en Ouke terug naar Nederland komen. 
 
Renovatie operatiekamers Kumi Hospital 
Een aantal jaar geleden hebben twee Nederlandse orthopeden van Orthopedics 
Overseas, een organisatie van (gepensioneerde) chirurgen die vrijwillig meerdere 
malen per jaar in Kumi operaties uitvoeren, de noodzaak van een nieuw OK-
complex aangegeven. Dit idee is in de loop van de tijd uitgewerkt in een 
projectplan, diverse fondsen aangeschreven, twee architecten zijn naar Kumi 
gekomen om tekeningen te maken en een aantal lokale aannemers benaderd om 
offertes uit te schrijven.  

 
Dit heeft uiteindelijk geleid dat 
drie Rotary Clubs in Nederland en 
België, stichting Steunfonds 
Kyoga, Wilde Ganzen 
(Nederlandse 
ontwikkelingsorganisatie), 
Orthopedics Overseas, Van Dorp 
Installaties (bedrijf van één van 
de UIC bestuursleden), het Flevo 
Ziekenhuis, Stichting Medic 
(opknappen van afgeschreven 
medische apparatuur voor 
gebruik in ontwikkelingslanden) 
met elkaar dit grote project 

aangegaan zijn. Verdrietig is wel dat één van de initiatiefnemers vorig jaar na een 
kort ziekbed is overleden, wat het voltooien van dit project een extra dimensie geeft.  
 
Het doel is om de kwaliteit van opereren in Kumi Hospital te verhogen, specifieke 
(orthopedische) operaties mogelijk te maken en infectiegevaar te verminderen. Het 
personeel van de operatie afdeling zal een training krijgen en goede medische 
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apparatuur vanuit Nederland 
verscheept worden. Het 
bestaande gebouw wordt 
gerenoveerd en er zal een 
nieuwe operatieruimte worden 
bij gebouwd.  
Naast een verbetering van 
medische zorg aan de vele 
duizenden patiënten die van 
het ziekenhuis afhankelijk zijn, 
biedt het project ook 
werkgelegenheid aan mensen 
uit de omgeving. Zelfs 
gevangenen uit Kumi Prison 
worden voor het graafwerk, voor een laag bedrag en een warme maaltijd, aan het 
werk gezet. 
 
Half februari was de feestelijke hand-over van de aanbouw en de gerenoveerde 
operatie afdeling. Ruim zes maanden heeft een team van bouwers, schilders en 
timmermannen hard gewerkt om de bestaande operatiekamers te renoveren en de 
aanbouw eraan te maken. Hierdoor is het operatiegebouw twee maal zo groot 

geworden en zodanig 
gerenoveerd dat het beter 
voldoet aan kwaliteitseisen 
voor infectie controle.  
 
De opening van een 
vernieuwde operatie afdeling 
is voor de mensen hier een 
enorme vooruitgang van 
medische zorg. Het kan een 
groot verschil maken in vele 
levens! Dankzij de inzet van de 
initiatiefnemers en de vele 
sponsors was het mogelijk om 
dit project voor Kumi Hospital 
te doen.  
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Waka waka Solar lampen 
 
Naast regen is voldoende zon natuurlijk ook belangrijk voor de groei van de 
gewassen en bovendien een duurzame bron van energie. Zo heeft de Van Dorp 
Foundation van één van de UIC bestuursleden, een donatie gedaan voor solar 
lampen. Deze zijn vanuit Rwanda naar Kampala verzonden, waar wij de lampen 
hebben opgehaald om te verspreiden onder gezinnen die dit goed kunnen 
gebruiken. Ontzettend fijn om te zien hoe dankbaar de mensen zijn met deze 
ondersteuning: geen onveilige paraffine lampen of dure batterijen voor zaklampen 
meer, maar solar die iedere dag opnieuw opgeladen kan worden! 

 
 
Verslag bezoek Kumi Farm in Uganda, februari 2018 
Door Henk Willem van Dorp  
 

Op 31 januari zijn wij naar Uganda gevlogen. De volgende morgen vroeg zijn we 
verder gereisd naar het Evergreen Park in Luwero om daar de voortgang van de 
houtplantage te zien. Dat viel helaas niet mee. We hebben 30 hectare aangeplant, 
maar deze is grotendeels verdroogd. In de droge periode moet daar extra water 
gegeven worden. Het water was helaas vrijwel op, ondanks het feit dat het bassin 
afgelopen jaar verdrievoudigd is.  
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De volgende dag zijn we door gereden naar Kumi. Dit is een rit van 300 km en we 
hebben er 5 uur over gedaan. De wegen worden gelukkig steeds beter hier, zodat 
het reizen minder tijd kost. 

We zijn eerst naar de bakkerij geweest. Hanneke Dijkstra leidt dit project en het loopt 
echt goed. De bakkerij ziet er goed uit en het team werkt goed samen. Hanneke is 
daar als een vis in het water. Er werkt daar een meisje, Fryda, en zij is doof is. Twee 
jaar terug heb ik een gehoor apparaat voor haar gekregen en dat heeft haar leven 
echt veranderd.      

 

De volgende dag zijn we naar de boerderij gegaan. Ja, dat is een ander gezicht als 
je aan komt rijden; 67 dieren en strak hekwerk dat lijkt ergens op. Ook de machine 
opslag zag er goed uit.  
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Zondag morgen vroeg naar de kerk om 7.30 uur. We waren dan ook de enige maar 
al snel vulde de kerk zich. Er was een nieuwe pastor die met veel enthousiasme 
preekte maar helaas voor ons niet al te goed te volgen was. In de middag een 
rondje gereden met Sikko naar het meer, het pomphuis en een rondje om de farm. 
Er is daar fantastisch werk gedaan! In de oude droge rivier hebben ze met de 
graaflaad combinatie een kleine dam aangelegd en een waterbassin gegraven. 
Hierdoor ontstaat na 1 a 2 buien een forse poel waar mens en dier uit kan drinken. 
Het gevolg is dat de mensen er met hun vee blijven en geen hekken meer kapot 
maken om aan water te komen. Ook worden er zo minder ziektes verspreid. De 
mensen van de Farm hebben 2 dagen gegraven en de bewoners hebben Ush 
100.000 shilling / € 25 bij elkaar gebracht voor de diesel. Zo hebben we  zeker van 
honderden  mensen en veel meer dieren het leven echt verbeterd en dat alleen 
door een aarden dam te maken. Echt een fantastische klus.   

Het gebied eromheen is nog echt arm en mensen leven daar nog in ronde hutjes. 
Afgelopen jaar zijn daar nog mensen om gekomen van de honger. Ook de 
watervoorziening en pompput op het terrein is bekeken en bewonderd. De 
watertoren met filter ziet er ook goed uit. Maandagmorgen om 7.00 uur met Sikko 
naar de boerderij geweest. Hij heeft de graszoekers, de jongens die het organisch 
compost verzamelen, en de ploeger aan het werk gezet. Ook heeft hij de 
proefveldjes waar hij drie soort gras vergelijkt laten zien.   

Daarna het melken bewonderd en in de container gekeken waar de yoghurt fabriek 
in staat.  
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Conclusies na dit bezoek: 

Bakkerij 
Dat ziet er goed uit en loopt goed. Er zijn toch 6 dames die hier hun brood mee 
verdienen. Het heeft ook impact op de kleine winkeltjes in de omgeving die 
bevoorraad worden.  De kosten zijn technisch vrijwel neutraal en het heeft een 
mooie impact op de omgeving.  
 
Dairy 
Ja wat valt op? Direct natuurlijk dat er inmiddels 67 koeien/ kalven zijn waarvan er 17 
gemolken worden en 24 drachtige zijn.  
Nu is de melkopbrengst  maar ca 35 ltr per dag, maar Sicco verwacht in mei richting 
de 250 liter per dag te gaan. Dan kunnen we ook voorzichtig aan machinaal melken 
gaan denken en afhankelijk van de afzet pasteuriseren en / of yoghurt productie 
gaan denken.  
Ook valt op dat het hekwerk er strak bij staat. 
De kuil wordt  goed gebruikt en we hebben inmiddels 55 meter kuil waarvan we 1,5 
strekkende meter per week gebruiken. Hier kunnen we dus voorlopig mee door.  Wel 
zullen we de samenstelling van het voedsel pakket moeten onderzoeken, want veel 
melk komt er nog niet uit. Ook de hitte en stress van 32 graden helpt niet echt. We 
zullen ook hier wat aan moeten doen vrees ik. Dast kan vrij eenvoudig door op een 
natuurlijke manier gebruik te maken van adiabatische koeling onder een 
schaduwdak.  
 
Stroom voorziening 
Alle investeringen vragen stroom en hier zitten we met een dilemma en moeten we 
een keuze gaan maken. Een vaste aansluiting is redelijk betrouwbaar maar is duur 
qua aanleg en gebruik. In mijn opinie kunnen we beter de basislast verzorgen met 
Zonnestroom en t.z.t. een piek door middel van een aggregaat.  
 
Yoghurt fabriek. 
Het mooie van yoghurt is dat je van melk van € 0,25/ liter  yoghurt van € 1/ liter 
maakt. Dat is wel een kans. In de loop van dit jaar gaan we zoveel melk produceren 
dat we het lokaal niet meer kwijt kunnen. Dan kunnen we dus starten met 
pasteuriseren en yoghurt maken.  
 
Koelcel 
Als we toch bezig zijn krijgen we snel behoefte aan een koelcel. De past in het 
huidige kantoor en zal ca 5 x 3 meter moeten zijn. 
 
Kaasruimte 
Als je praat over waarde vermeerdering van melk, dan gaat het heel goed bij kaas 
maken.  
 
Watervoorziening 
Het lijkt het goedkoopste om de oude bronpomp weer in functie gaan herstellen.  
 
Crops/ Agri/ Services 
Op zichzelf hebben we niet veel meer ha mais  nodig. Uiteraard valt er nog genoeg 
te clearen en te bewerken maar voorlopig kunnen we  vooruit.  Machines hebben 
we inmiddels wel genoeg.  



 

19 
 

We hebben een bedrag begroot voor services en de toekomst zal het leren maar 
steeds meer mensen weten ons te vinden.  
 
Overkapping 
De machines staan grotendeels buiten in de regen en de zon. Dat is geen goede 
situatie. Ik zou graag  tussen de drie containers twee overkappingen van 10 meter bij 
12 maken zodat alles beschut staat.  
 
Onderhoud 
Stompzinnige onderhouds-, een gebruik gerelateerde problemen zullen we wel 
houden door het gebrek aan gevoel voor techniek van de lokale mensen. Een 
goede monteur is dan ook een must. Ook de controle op basis onderhoud is 
belangrijk. Elke dag olie peilen doorsmeren je moet het echt controleren. Ja, dat 
blijft een uitdaging. 
 
We zullen wellicht ook anders moeten leren rekenen. Niet met het thema wat is het 
verdienmodel van de Farm, maar……… voor hoeveel geld hebben wij impact daar.  

Ik ben er echt van overtuigd dat wij verschil kunnen maken daar en ik hoop dat God 
ons eensgezindheid en voorspoed geeft.  
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ZOA noodhulp voor hongersnood in Afrika 
 
Door de grote stroom vluchtelingen die 
Uganda binnenkomt is het voor de 
lokale 
gastgemeenschappen moeilijk hier 
een goede weg in te vinden. Door de 
extra belasting op de voedselvoorraad, 
sociale voorzieningen en verdeling van 
het land liggen gewelddadige 
conflicten op de loer. 
 
De districten Adjumani, Arua en 
Kiryandongo kampen met een 
voortdurende instroom van 
vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en 
kinderen uit Zuid Sudan. Hoewel deze vluchtelingen voedsel en land krijgen is dit niet 
voldoende om van te kunnen leven. Door samenwerkingen tussen vluchtelingen en 
de lokale 
bevolking te stimuleren en communicatie te bevorderen kunnen conflictsituaties 
vermeden worden en kan gezamenlijk gebouwd worden aan een betere toekomst. 
 
De Van Dorp Foundation heeft in 2018 €5000,- euro aan ZOA voor 
de hongersnood in Afrika. We hebben eerder giften aan hen 
geschonken voor noodhulp. Er blijft weinig tot niets aan de 
strijkstok hangen en ze hebben mensen ter plaatse die helpen bij 
de verdeling van het voedsel. 
 
Weesmeisjes in Kenia – via Verkaart 
  
Van Gaalen sponsort 20 weesmeisjes, die allen een 4-jarige middelbare 
schoolopleiding volgen op HAVO-VWO niveau op onze eigen internaten. Van 
Gaalen betaalde in de regel €15.000,-. Dit bedrag wordt o.a. gebruikt voor 
schoolgeld en boarding, inclusief kleding, voeding, leermiddelen voor de 
weesmeisjes. De Van Dorp Foundation keerde in 2018 € 24.800,00,- euro uit om de 
weesmeisjes in Kenia te ondersteunen.  
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Kleine Donaties 
 
Experi-box 
 
De Stichting Experibox ontwikkelt kistjes met materialen voor praktijklessen in Uganda. 
Hierdoor kunnen de mensen ter plaatsen oefenen met verschillende praktijkproeven. 
De Van Dorp Foundation heeft de stichting gesteund met 500 euro om een aantal 
kistjes uit te delen. 
 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cycle for Hope 
De strijd op de fiets wordt vergeleken met 
de strijd tegen verslaving. Met Cycle for 
Hope wordt geld ingezameld om 
verslaafden te steunen in hun keuze voor 
een nieuw leven. Een keuze die de nodige 
tegenslagen kent en waarbij doorzetten 
bittere noodzaak is. Iets wat de deelnemers 
herkennen als zij vechten tegen 
vermoeidheid, spierpijn en tegenslagen. De 
hulp wordt geboden bij Stichting De Hoop. 
De Van Dorp Foundation heeft Thom van 
Vreeswijk met 200 euro gesteund. 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

Lokale projecten 
 
De Compagnie i.s.m. Gevangenenzorg NL  
Gevangenzorg NL heeft sponsoring gevraagd voor het project De Compagnie. De 
Compagnie is een nieuw project van Gevangenenzorg Nederland dat per februari 
2016 van start is gegaan in PI Krimpen aan den IJssel. De afdeling De Compagnie 
vormt met dertig cellen, een eigen luchtplaats, arbeidszaal, recreatieruimte en 
keuken een aparte afdeling in de gevangenis.  
 
In De Compagnie gaan ‘de compagnons’ vier volle dagen per week aan het werk. 
Al vroeg worden gevangenen in contact gebracht met een werkgever zodat er 
gemotiveerd toegewerkt kan worden naar een baan na detentie.  
 
Maar er is meer dan werk. Echte verandering moet van binnenuit komen. Daarom is 
op De Compagnie tijdens het avondprogramma ook uitgebreid aandacht voor 
herstel met familie en met de samenleving inclusief slachtoffers. Dit 
avondprogramma wordt verzorgd door Gevangenenzorg Nederland.  
 
Vrijwilligers spelen een prominente rol in De Compagnie. ‘Presentie in detentie’ is het 
vertrekpunt van het werk van Gevangenenzorg Nederland. Onze vrijwilligers zijn 
dagelijks aanwezig op de afdeling en verzorgen het avond- en 
weekendprogramma. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de gemeenschap in 
het voorleven van een houding die gericht is op herstel. De Compagnie is uniek in 
Nederland. Het doel is duurzame arbeidsintegratie, waarmee terugval in criminaliteit 
en detentie voorkomen kan worden. Het bestuur wil dit project graag ondersteunen 
met €5000,- euro voor 2018. 
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Stichting BIO vakantieoord – via Van Dorp Zevenaar 
 
De vestiging Zevenaar heeft warme banden met de Stichting Bio Vakantieoord. Met 
het directie uitje in mei is er ook een bezoek gebracht aan Stichting Bio 
Vakantieoord. 
 
Het Bio Vakantieoord verhuurt ruime vakantiebungalows aan ouders met een 
(meervoudig) gehandicapt kind en aan instellingen die de intensieve zorg voor het 
kind van ouders overnemen. Als dit wenselijk is, leveren ze daarbij maatwerk in zorg. 
Bio biedt als enige vakantiepark in Nederland toegespitste voorzieningen, faciliteiten 
en activiteiten voor gezinnen met kinderen met complexe handicaps. Zij maken een 
betaalbare, fijne en vrolijke vakantie voor hen mogelijk. De ambitie is om het beste 
vakantiepark in Europa te zijn 
voor kinderen die intensieve 
hulp behoeven - en hun 
gezinnen. Aan alle wensen van 
onze gasten willen zij kunnen 
voldoen. Bio streeft ernaar dat 
gasten hun verblijf op het Bio 
Vakantieoord bestempelen als 
een droomvakantie.  
 
Robby de Reus heeft gevraagd 
om een gift voor deze stichting. 
Het bestuur heeft besloten hen 
voor 2018 een bedrag van 
5000 euro schenken.  
 
Stichting de Hoop 
De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze 
kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of 
verslavingsproblemen op weg naar herstel.  
 
De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek 
als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende 
woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, 
zoeken ze welke hulp het beste bij de hulpvraag past. In de vorm van 
therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. Ze zoeken naar 
wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook 
gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van 
lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. In 2018 heeft De Van Dorp 
Foundation Stichting de Hoop met 5000 euro gesteund.  
 
Stichting Pipa 
Een aantal medewerkers van de vestiging Van Galen in Rotterdam heeft warme 
banden met de Stichting Pipa in Barendrecht. Bij Pipa worden kinderen en jong 
volwassenen uit de omgeving van Barendrecht en Rotterdam opgevangen, die 
tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Zij hebben een gift gekregen van 500 euro. 


