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In 2018 heeft de stichting zich bezig gehouden met twee grotere projecten: de aanleg van 
een brug bij Buangtuah Village en de voorbereiding voor de aanleg van een grote 
groentetuin bij Sakta Village. De brug is gerealiseerd door de lokale bevolking, dankzij 
ondersteuning van Stichting Wilde Ganzen, Stichting Voeten in de Aarde en veel particuliere 
donaties. Voor de aanleg van de groentetuin werd financiering gevonden bij Stichting 
Pharus. De lokale werkzaamheden konden daardoor al in het najaar in gang worden gezet. 
Oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2019. 
Intern hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Bestuursvergaderingen werden belegd op 
het moment dat hier behoefte aan was en we zorgden ervoor dat helder was wat van wie 
verwacht werd. Het netwerk van de stichting is uitgebreid met een aantal experts die 
werkzaam zijn bij andere hulporganisaties. Zij waren bereid mee te denken bij de 
fondsenwerving voor de brug en bij het maken van een projectplanning en een 
monitoringplan voor het groentetuinproject. 
Financieel lag de uitdaging dit jaar opnieuw bij de fondsenwerving. Daarom is in februari een 
fundraising diner georganiseerd, waarin samen met onze contacten nagedacht werd over 
goede (nieuwe) manieren van fondsenwerving. Samen met een grotere naamsbekendheid 
heeft dit primair geresulteerd in veel particuliere donaties voor het brugproject. Samen met 
de gesprekken met experts heeft het ook geresulteerd in meer inzicht in het maken van een 
goed projectvoorstel. 
 
De opgedane kennis rond fondsenwerving en het schrijven van projectvoorstellen 
resulteerde in het een toezegging van Stichting Pharus voor de financiering van het 
groentetuinproject. In het najaar werden de eerste transacties gedaan en kon gestart worden 
met de bouw. 
We kunnen terugkijken op een vruchtbaar 2018. We hebben niet alleen een mooi project 
kunnen afronden en een ander groot project kunnen starten. We hebben ook meer kennis 
opgedaan over goede planning, monitoring en verslaglegging. En we hebben ons netwerk 
verder uitgebreid met professionals op dit gebied. Dit alles zorgt voor vertrouwen in de 
toekomst. 
 


