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Het jaar 2021 wordt evenals 2020 beheerst door Corona. Ook bij De Brug zijn de 
gevolgen van Corona goed merkbaar. Wij hebben in 2020 aanvragen voor noodhulp in 
verband met Corona van onze “vaste” partners ROPHE en ARMDS gehonoreerd in 
samenwerking met Wilde Ganzen alhoewel noodhulp niet helemaal past binnen onze 
doelstelling. Het aantal aanvragen voor projecten is duidelijk ook afgenomen. Veel NGO’s 
hebben te maken gehad met Corona en hebben daar hun prioriteiten liggen. Niettemin 
hebben we ook in 2021 nog wel een aantal mooie projecten kunnen doen. Meer 
informatie hierover vindt u verderop in deze nieuwsbrief en kunt u ook terugvinden op 
onze website. 
 
Ook dit jaar zullen we geen fysieke jaarvergadering houden. In het voorjaar was dit niet 
mogelijk en sinds oktober lopen de besmettingen weer zo snel op dat een fysieke 
bijeenkomst ons niet raadzaam lijkt. We doen de jaarvergadering net als vorig jaar 
daarom weer schriftelijk met een e-mail. Overigens kregen we vorig jaar relatief veel 
reacties wat ons als bestuur aangenaam heeft verrast. Deze nieuwsbrief is verzonden 
met de stukken voor de schriftelijke jaarvergadering. Daar kunt u wederom per e-mail 
op reageren, net als vorig jaar. 
 
In het afgelopen jaar hebben we met name aandacht besteed aan de toekomst van De 
Brug. Het aantal leden en inkomsten loopt heel langzaam terug, met name ook door het 
vergrijzen van ons ledenbestand. Daar hebben we een notitie over rondgestuurd onder 
de leden met de titel “Haalt De Brug de 100 jaar?”. Daar hebben jullie als leden op 
kunnen reageren. We zullen hierover in december met een terugkoppeling komen via de 
e-mail. 
 
We zijn bezig om de huidige website om te zetten naar een nieuwe website. De huidige 
voldoet niet meer en was toe aan vernieuwing. Daarbij is gekozen voor een nieuwe 
naam te weten: www.debrug-ontwikkelingshulp.nl. Deze naam geeft ook beter weer 
waarvoor we staan. We verwachten dat de omzetting binnenkort gereed zal zijn. 
 
Tot slot. De oplettende lezer is het wellicht opgevallen dat op deze nieuwsbrief niet meer 
het logo van het CBF staat. Dat komt omdat we gestopt zijn met de samenwerking met 
het CBF. Het leverde (veel) extra werk en ook kosten op, terwijl de voordelen voor een 
kleine club als de onze (zeer) beperkt zijn. 
 
In het vervolg van deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de projecten in 2020 en 
2021. 
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Projecten 2020 
 
Omdat de jaarvergadering in principe nog terugkijkt naar 2020 treft u in onderstaande 
tabel het overzicht aan van de in 2020 gefinancierde projecten. Deze projecten zijn ook 
op de website beschreven en, daar waar beschikbaar, voorzien van foto’s. 
 
 

Land Organisatie  Bedrag  Korte omschrijving 

    
India, Tamil Nadu ARMDS  €    1.000 Corona noodhulp 

India, Tamil Nadu ROPHE  €    3.015  Corona noodhulp nomaden families 

India, Tamil Nadu ROPHE  €    2.835  Kindersponsoring 

India, Tamil Nadu ARMDS  €    5.536 Opzetten naaiatelier 

Kenia Stichting Wenzi  €    1.800 Landbouwproject en studie 

    

Totaal 2020    €  15.132   
 
De eerste vier projecten hebben we al omschreven in onze nieuwsbrief van 2020, die 
op onze website staat. Met betrekking tot het laatste project vindt u hieronder meer 
info. 
 

Wenzi, landbouwproject 
 
De Stichting Wenzi zet zich in voor beter onderwijs in Kenia. Daarvoor is een studiefonds 
opgericht. Kinderen die de basisschool hebben afgerond kunnen via dit fonds door naar het 
voortgezet onderwijs. Wenzi heeft ook een landbouwproject waarmee ze proberen de opbrengst 
van de landbouw te verhogen en te differentiëren. De oudste schoolkinderen en hun ouders 
leren nieuwe landbouwtechnieken en andere gewassen zoals groentes te verbouwen. Nu is dat 
veelal maïs. De helft van de opbrengst is voor de school de andere helft voor de betrokken 
mensen.  
 
In 2017 hebben we een irrigatie voorziening gefinancierd bestaande uit twee watertanks 
waaruit de planten worden besproeid via een pijpleiding met gaatjes We hebben het 
landbouwproject in 2020 nogmaals gesteund met een bijdrage van € 880,- voor aankoop van 
zaden, materiaal voor een omheining en het geven van een workshop. 
 
Wenzi heeft ons ook verzocht de studiekosten van Omar Mkala Kuto te financieren. 
Omar studeert Agricultuur Economics and Rural Development. Door Corona kan Wenzi  
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de studiekosten dit jaar niet zelf voor hem betalen, we besluiten deze kosten op ons 
te nemen. Omar neemt een speciale plaats in bij de school. Na zijn studie wil hij zijn 
kennis en kunde inzetten voor het landbouwproject. Een goede investering dus. 
 

 

Projecten 2021 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de projecten die we, tot op het moment van 
schrijven van deze nieuwsbrief, in 2021 gedaan hebben of mee bezig zijn. 
 

Land Organisatie  Bedrag  Korte omschrijving 

    
India, Tamil Nadu ARMDS  €    1.858 Uitdiepen waterput en aanleggen verlichting 

India, Tamil Nadu ROPHE  €    3.000  Aanleggen van waterput 

Congo PWC  €    5.001 Renoveren school i.s.m. Wilde Ganzen 

India, Tamil Nadu ROPHE  €    2.835  Kindersponsoring 

    

Totaal 2020    €  12.694   
 
ARMDS, uitdiepen waterput en aanleggen verlichting 
 
ARMDS is een organisatie waar we al jarenlang contact mee hebben en die met onze 
hulp een goed draaiende speciale school voor gehandicapte kinderen hebben opgezet. 
Deze school is een voorbeeld hoe men in India om kan gaan met onderwijs voor 
kinderen met een handicap.  
 
Er is bij de school een waterput maar die geeft geen water meer. Daarom moeten ze 
elders water kopen wat dan met vrachtauto’s wordt aangevoerd. Door nu de waterput 
dieper te boren kunnen ze weer zelfvoorzienend zijn. De Brug maakt dit mogelijk, de 
waterput is uitgediept en momenteel hebben ze dus weer eigen water.  
 
De verlichting buiten de school is ook aan vervanging toe. Ze willen graag nieuwe 
lampen met zonnepanelen, hierdoor wordt op elektriciteit gespaard en dat scheelt in 
de jaarlijks exploitatie. De Brug heeft de aanschaf hiervan mogelijk gemaakt. 
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ROPHE, aanleg waterput 
 
Het gebied in Tamil Nadu, India waar ROPHE werkzaam wordt steeds droger, zo ook in het dorp 
Thurinjapuram. In een deel van dat dorp wonen 235 Dalit families in deplorabele 
omstandigheden.  
 
Het drinkwater voor de Dalits komt uit een dorp op 2 kilometer afstand en is ongeveer 
een half uur per dag beschikbaar. De Dalits hebben bij Rophe aangeklopt met de 
vraag hoe ze uit deze situatie kunnen komen. Een tijdelijke oplossing was het 
aanvoeren van water via vrachtauto’s, maar in de hete zomermaanden is dat helaas 
niet mogelijk.  
 
Het slaan van een waterput van 600 voet diep is een betere en permanentere 
oplossing. Jongeren uit het dorp gaan een comité vormen dat toezicht gaat houden op 
uitvoering en onderhoud. De bewoners gaan zelf 20 roepies per jaar bijdragen voor 
het betalen van toekomstige reparaties. Ook komt er een bewustwordingsbijeenkomst 
over het belang van water. Behalve het aanleggen van de waterput, willen ze ook 
regenwater gaan opvangen en vasthouden. ROPHE doet daarmee meer dan het 
simpelweg vragen om geld en boren van een put. In totaal zullen er veel mensen 
(1.175) van profiteren. Al met al een mooi project voor De Brug.  
 
PWC, renoveren school 
 
Dit is een project dat we samen met Wilde Ganzen doen. Op dit moment is net gestart 
met de uitvoering van dit project. 
 
PWC staat voor Program for the Well-being of Children. Ze zijn werkzaam in Zuid-
Afrika, Burundi en de Democratische Republiek Congo (DRC). Ze vragen een bijdrage 
voor het opknappen van een school in het oosten van Congo. Op dit moment is het 
daar weer relatief rustig, maar enige tijd geleden is daar nog zwaar gevochten tussen 
allerlei groeperingen en o.a. is toen de school beschadigd. Er wordt nog wel 
lesgegeven, maar als het regent is dat onmogelijk. Meubilair ontbreekt, goede 
toiletvoorzieningen zijn er niet meer, sommige kinderen waren kind-soldaat en 
hebben speciale begeleiding nodig. 
 
Er is uitgebreid contact tussen PWC, Wilde Ganzen en De Brug. Het budget om de 
totale school te renoveren is te groot voor De Brug. We hebben samen met Wilde 
Ganzen € 7.500 ter beschikking gesteld, waarvan wij 2/3 deel en Wilde Ganzen 1/3 
deel. Besloten wordt in onderling overleg om met dat budget eerst 4 lokalen te 
renoveren en in te richten (van de in totaal 12 lokalen).   
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ROHPE, kindersponsoring 
 
Ten slotte heeft De Brug bemiddeld bij het sponsoren van 21 kinderen. We hebben 
daarvoor de sponsors gevonden. De financiën lopen via De Brug, ROPHE zorgt voor de 
bemiddeling ter plekke. We kunnen zich overigens nog altijd wel nieuwe 
kindersponsoren aanmelden.  

 


