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Na een aantal jaren diverse projecten te financieren en op te leveren, hebben wij in 2019 
een pas op de plaats gemaakt om onze visie richting de toekomst neer te zetten. Met hulp 
van experts uit ons netwerk van andere hulporganisaties hebben wij dit volgens geijkte 
methodologie bepaald. 
 
We hebben vier onderwerpen gedefinieerd als kernachtig voor onze projecten, te weten 
onderwijs, hygiëne, gezondheidszorg en economie. Voor elk onderwerp hebben wij een 
“Theory of Change” gedefinieerd, welke als kader dient voor onze projecten. Dit kader 
hebben wij gebruikt om een concreet 3-jaren plan op te stellen. In dit plan hebben wij 11 
projecten in Chin State opgenomen om in te dienen voor financiering.  
 
Het is ons in 2019 gelukt om met dit plan de financiering rond te krijgen bij een van onze 
partners. Dit hebben wij als een enorme zegen ervaren na ons harde werk om kleinere 
projecten te realiseren.  
 
In 2018 hadden we nog als doel om een grotere lokale voetafdruk op te bouwen in 
Nederland. Het is ons alleen gebleken dat de benodigde investering van tijd en energie zich 
onvoldoende terugbetaald. Zo was er bijvoorbeeld het fundraisingdiner dat we in 2018 
hebben georganiseerd. Alhoewel succesvol en motiverend, is dit voor de stichting als 
stressvol en tijdrovend ervaren. Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen om ons te 
focussen op de relatie met onze partners.  
 
Op het gebied van interne aangelegenheden hebben er geen wisselingen plaatsgevonden. 
Wel wordt het projectteam nu gesteund door een vrijwilliger die met name op het gebied van 
communicatie bijdraagt. Onze nieuwe methodologie voor projectplanning en -monitoring 
vereist namelijk meer rapportage. Daarbij is de voertaal van onze partners Nederlands, maar 
levert onze lokale partner vaak in het Engels aan. Wij waarderen deze ondersteuning dan 
ook ten zeerste. 
 
We kunnen terugkijken op een enorm succesvol 2019. De professionaliseringsslag die we 
hebben gemaakt heeft het mogelijk gemaakt dat we in 2020 een groot aantal projecten 
kunnen realiseren. Bovendien is de samenwerking binnen het bestuur en projectteam 
onverminderd vruchtbaar en verrijkend. We kijken uit naar een nieuw jaar waarin we een 
enorme bijdrage verwachten te leveren aan de welvaart in Chin State. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


