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In 2016 zijn vanuit de stichting diverse projecten gefinancierd. Meest in het oog sprong de 

waterpijpleiding die in samenwerking met Stichting Pharus en Wilde Ganzen is gerealiseerd door de 

lokale bevolking ter plaatse. Dit project was essentieel voor de drinkwatervoorziening van een dorp 

in Chin State, Myanmar. Opvallend was dat de inwoners van een naastgelegen dorp bereid bleken 

om het project door middel van vrijwillige arbeid te ondersteunen.  

Intern zijn er in 2016 binnen de stichting geen wijzigingen geweest in bestuur en projectteam. De 

samenwerking verliep voorspoedig door middel van het organiseren van bestuursvergaderingen op 

momenten dat hier behoefte aan was. Als startende organisatie waren de resultaten veelbelovend 

en geven deze reden tot een mogelijk groeitraject in 2017. Deze groei zou plaats kunnen vinden op 

het vlak van acquisitie, het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en het inrichten van een 

ledenbestand om bestaande donors verder te betrekken.    

Financieel gezien staat de stichting er goed voor. Aangezien er geen gelden worden uitgegeven 

voordat deze zijn binnengekomen ontstonden er geen financiële risico’s. De transactie route naar 

lokale partners in Myanmar verliep succesvol. De samenwerking met Wilde ganzen biedt 

mogelijkheden voor de toekomst. Ook is gedurende 2016 meer bekendheid gerealiseerd 

voornamelijk in contact met het netwerk van bestuursleden en projectleiders in Utrecht en 

omgeving.  

Voor 2017 ligt de primaire uitdaging op het realiseren van meer naambekendheid in Utrecht, zodat 

draagvlak ontstaat voor het verder uitbouwen van de activiteiten van de stichting. Om dit mogelijk te 

maken zullen de projectleiders alsmede bestuursleden gezamenlijk een strategie ontwikkelen. Hierbij 

is het essentieel om binnen de organisatie van de stichting voldoende mankracht beschikbaar te 

hebben. Onder andere wordt er momenteel gezocht naar iemand die de rol van penningmeester op 

zich wilt nemen.  

Al met al kan 2016 gezien worden als een goede start van een veelbelovende organisatie. De 

resultaten geven vertrouwen dat de stichting op duurzame wijze kan voortbestaan en daarbij in staat 

is om de inwoners van Chin State geregeld van steun te voorzien in de vorm van de implementatie 

van projecten die een solide basis voor ontwikkeling faciliteren. Tegelijkertijd lijkt het zinnig om 

processen binnen de organisatie verder te structuren ten einde het functioneren van alle teamleden 

te bevorderen.   

 


