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€30.000,-

€30.000,-

Happygift projectnummer: 2011.01

TEAR

Buurtcentrum Nova Pousada, Sabinópolis, Brazilië
Land en regio:

De wijk Nova Pousada in het stadje Sabinópolis, Brazilië

Lokale partner:

BEM (Bem Estar do Menor)

Projectnummer (TEAR):

2011.005

Projectperiode:

Januari 2011 t/m december 2012

Periode van voorstel:

Januari t/m december 2011

Aanvragende organisatie:

Tear Nederland

Samenvatting project:
Het land Brazilië
Brazilië is het meest invloedrijke land van Zuid-Amerika en een van de grootste democratieën in de
wereld. Economisch gezien is het een gigant.
Armoede is echter een probleem in Brazilië. De inkomens- en vermogensverdeling in Brazilië is zeer
ongelijk. De hoogste 10 procent van de huishoudens met een geregistreerd inkomen verdient 45,8
procent van het nationale inkomen, de laagste 10 procent van de huishoudens verdient 0,8 procent
daarvan.
Wie in Brazilië rondloopt, wordt al snel getroffen door deze scherpe kloof tussen arm en rijk. In veel
rurale gebieden zijn toegang tot voorzieningen als water, elektriciteit, riolering, onderwijs en basis
gezondheidszorg beperkt. Door de verpaupering van veel plattelandsgebieden is een zeer sterke trek
naar de stad ontstaan.
Partnerorganisatie BEM
De organisatie BEM (Bem Estar do Menor, wat betekent: „welzijn voor minderbedeelden‟) is opgericht
in 1973 door zendingsechtpaar Nico en Trijnie van Eijk. De organisatie is ondertussen volledig
Braziliaans en werkt in en rondom het provinciestadje Sabinopolis. BEM zet zich in om betere kansen
te creëren voor het armste deel van de bevolking in het rurale gebied waarin ze werkt. De organisatie
voert projecten uit in acht gemeenschappen rondom de kleine stad Sabinópolis, gericht op kinderen,
jongeren, gezinnen en weduwen.
Situatie in de wijk Nova Pousada
In de wijk Nova Pousada wonen zo‟n 300 gezinnen. De wijk bevindt zich in de kleine stad Sabinópolis
in de provincie Minas Gerais. De wijk bevindt zich aan de rand van de stad waar de wegen onverhard
zijn en de hellingen steil. De huizen zijn veelal gemaakt van leem en de bewoners hebben zeer
beperkt toegang tot elektriciteit, water en riolering. Grote gezinnen wonen in een of twee kamertjes die
weinig beschutting bieden in de regentijd.
De wijk is ontstaan in 1990, en groeit nog steeds erg hard. Sociale structuren ontbreken in de wijk. Zo
zijn er geen verenigingen, geen sportfaciliteiten, geen kerken en geen andere vormen van organisatie.
Dit draagt eraan bij dat de omstandigheden in de wijk erg schrijnend blijven:





Meer dan 75 procent van de wijkbewoners heeft de basisschool niet afgemaakt
73 procent van de werkende bewoners werkt in de informele sector en staat niet
geregistreerd. Dit betekent dat deze mensen geen recht hebben op sociale verzekering en dat
hun burgerrechten niet beschermd zijn.
66 procent van de gezinnen moet overleven van een inkomen dat onder het minimumloon ligt.
Naast gebrekkige vervulling van eerste levensbehoeftes zijn er ook veel sociale problemen in
de wijk, zoals alcoholisme, seksueel misbruik van kinderen, geweld, psychische problemen en
lage zelfwaardering.

De armoede in deze wijk is dus erg groot en de mensen worden expliciet uitgesloten van de
vooruitgang die er in Brazilië plaats vindt.
Doel:
De nadruk van dit voorstel ligt op de financiering van het wijkcentrum in Nova Pousada. Dit centrum
zal de spil worden voor in de toekomst uit te voeren projectactiviteiten.
We willen graag specifiek bijdrage aan Happietaria vragen voor de dakbedekking van het centrum,
een onderdeel van de totaalbegroting.
Meer specifieke informatie, inclusief gedetailleerd budget en een uitgebreid projectvoorstel waarin ook
bouwtekeningen zijn opgenomen is op te vragen bij mlorier@tear.nl.
Projectuitvoering
De projectuitvoering wordt gedaan door BEM in samenwerking met de lokale kerk IEMP, de lokale
overheid en lokaal ingehuurde bouwlieden.
Voor de financiering van het project is in Nederland een consortium opgericht bestaande uit World
Servants, Stichting Wonen Brazilië en Tear. World Servants zal in de zomer van 2011 met een groep
jongeren afreizen naar het project, en daarmee een bijdrage leveren aan de bouw. Stichting Wonen
Brazilië en Tear zijn de partijen die het grootste gedeelte van de financiering van het wijkcentrum en
het lopende project voor hun rekening nemen.
In de zomer van 2012 zal het project gefilmd worden door EO Metterdaad, dit zal uitgezonden worden
in Nederland Helpt.

Activiteiten:
Het project zal de volgende hoofdactiviteiten hebben gedurende 2011 en 2012:


Het bouwen van een wijkcentrum in de wijk Nova Pousada (doel van deze
financieringsaanvraag)



De gemeenschap betrekken in het formuleren van hun noden (2011)



Het starten van het uitvoeren van sociale projecten met belangrijke participatie van de
bewoners (2012)



Het uitvoeren van een pilot-project sociale woningbouw in 2012, onder begeleiding van
stichting Wonen Brazilië

Beoogde resultaten:

.



de gemeenschap heeft beschikking tot een wijkcentrum waarin activiteiten zullen worden
aangeboden en waar men elkaar kan ontmoeten



De gemeenschap heeft zichzelf georganiseerd en de bewoners ondernemen zelf actie om
oplossingen te vinden voor hun problemen, o.a. in lobby richting de overheid



Een aantal bewoners heeft verbeterde huisvesting tot hun beschikking

Kosten van het project:
Totale kosten:

€ 195.353,23

Overige donoren:

Mede-gefinancierd door: World Servants,
stichting Wonen Brazilië, EO-metterdaad

Aanvraag Happetaria/Happy Gift:

€ 30.000,00

Happy Gift projectnummer: 2011.02

TEAR

Moeder- en Kindzorg in Chhattisgargh en Mahasamund, India
Land en regio:

India, Staat Chhattisgargh, en District Mahasamund

Lokale partner:

Emmanuel Hospital Association

Aanvragende organisatie:

Tear Nederland

Looptijd:

April 2011 t/m maart 2012

Samenvatting project:
De bevolking van Chhattisgargh en Mahasamund in India bestaat uit tribale groepen die afstammen
van de oorspronkelijke bewoners van India. Zij nemen een achtergestelde positie in en zijn
verdrongen naar minder aantrekkelijke leefgebieden. Mensen hebben weinig eigen middelen en
scholing, en nauwelijks economische of politieke macht.
Incidentele uitgaven leiden direct tot nieuwe schulden. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij ziekte.
Ondervoeding bij kinderen en sterfte onder vrouwen is hoog. Ondervoeding en bloedarmoede komen
veel voor, meisjes trouwen (te) jong en voor pre-natale consultaties moet men ver reizen.
Om de moeder- en kindzorg te verbeteren is het cruciaal dat diensten dichtbij mensen worden
gebracht. Voorlichting en beïnvloeding vormen de basis voor een gedragsverandering zodat mensen
zelf op zoek gaan naar zorg voor henzelf en voor hun kinderen.
Het project zet optimaal in op training van de Village Health Workers en de verbetering van de
toegang tot gezondheidszorg.
Doel:
Het project wil 3 verbeteringen bereiken in het gebied:


Vermindering van moedersterfte en ondervoeding van kinderen



Mensen toegang geven tot overheidsprogramma‟s, bijvoorbeeld werkgelegenheidsprojecten.



Zorgen dat arme groepen een pasje krijgen voor een ziektekostenverzekering. Het gaat hierbij
om 9000 families.

Activiteiten:
Om dit te bereiken wordt er:





voorlichting gegeven aan tienermeisjes (11-14 jaar) over: man/vrouwrelaties en hun rechten
als vrouw
vaccinaties georganiseerd voor kinderen met overheidsdiensten
medische taxi voor vervoer geregeld
gezondheidscomités getraind om bij de overheid diensten te claimen
(werkgelegenheidsprojecten, weduwe pensioenen, het krijgen van een „armen‟ kaart of
onderwijzer voor de school)

Beoogde resultaten:




90% van alle baby‟s krijgt alle vaccinaties tegen kinderziekten
90% van alle vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap alle noodzakelijke controles zo veel
mogelijk bevallingen worden gedaan in een kliniek met medische begeleiding
9000 families hebben een ziektekostenverzekering

Het programma focust op „groepen aan de rand van de samenleving‟, traint ze om actief naar
verbeteringen te zoeken en aanspraak te maken op overheidsdiensten.

Kosten van het project:
Totale kosten:

€ 76.000 (in 2011, in 2012 +/- € 65.000)

Aanvraag Happietaria/Happy Gift:

€ 30.000

Happy Gift projectnummer: 2011.03

TEAR

KDDS Food Security Program, Karamoja regio, Uganda
Land en regio:

Uganda, Karamoja regio, zones: Kotido (Kacheri subcounty
Dodoth en Bokora).

Lokale partner:

Karamoja Diocese Development Services

Nederlandse partnerorganisatie:

Tear Nederland

Samenvatting project:
The 5 year program seeks to address the food in-security situation of 2200 vulnerable households in
three semi-arid zones of Karamoja.. For 2011/12, 630 farmers in Kotido zone and 420 farmers in
Dodoth/Bokora zone are being assisted to grow drought resistant crops such as sorghum, millet and
sweet potato. Special focus will be put on the implementation of “conservation farming”, a necessary
agricultural farming approach with nearly zero tillage whereby the fertile soil is protected by an organic
layer of mulch which prevents the loss of moisture and enhances microbial activity and soil fertility.
Additionally weeds are kept under control by the mulch layer.
Karamoja population is subjected to several risks that adversely affects its economic situation. There
are risks affecting everyone, such as drought, famine, floods, livestock epidemics and pandemic
outbreaks (HIV and malaria) and soil erosion, environmental degradation and climatic change, low
prices for livestock and agricultural products and unemployment. Some groups are at greater risk than
others .The rural and urban poor face difficulties stemming from low financial resources limiting their
access to basic social services. In urban areas it is primarily the lack of employment and income,
whereas in the rural areas there are natural risks such as drought and low productivity. The program
areas is prone to both natural and man-made disasters.

Doelen:

The goal of the programme is to contribute towards improved food security of 100 manyattas by 2015.

Beoogde resultaten:

Expected results for 2011/2012:


water harvesting site/construction of 1 sand dam completed in Kotido zone, 30 manyattas in
Kotido zone utilizing water harvesting facilities.



formation of 7 new farmer groups; supply farm inputs to these 7 farmer groups.



training 24 church leaders who are also the community resource persons. The focus will be
providing training skills in good agricultural practices i.e. (row planting, mulching/conservation
farming, soil fertility management, soil erosion control, etc).



3 woodlots completed in Kotido zone



2 new organic gardens for Dodoth and Bokora will be established and 1 organic garden for
Kotido zone.



24 community action plans, to improve food security, implemented.



630 farmers in Jie and 420 in Dodoth/Bokora growing quick varieties of crops such as
sorghum, millet, sweet potato.



2,000 fruit and other trees established such mango, avocado, moringa, neem and indigenous
tamarinde.

Kosten van het project:

Totale kosten:

€114,493,- (jaarlijks budget)

Bijdrage andere donoren:

Andere donoren zijn: MFS, Tearfund en Tear

Aanvraag Happietaria / Happy Gift:

€30,000,-

Happy Gift projectnummer: 2011.04

ZOA-Vluchtelingenzorg

New Water Project, Noordelijk Afghanistan
Land en regio:

Afghanistan, Northern Region, Jawsjan and
Sar-e Pul provinces, Sheberghan and Sar-e
Pul districts, rural areas

Lokale partner:

ZOA Vluchtelingenzorg

Nederlandse partnerorganisatie:

ZOA Vluchtelingenzorg

Samenvatting project:
Streams and rivers in the intervention area are drying up from drought and abuse of water rights. At
the extremity of the vast irrigation network that feeds Northern Afghanistan irrigation water is
infrequent and unreliable. People in these areas are forced to drink unsafe standing water and children
in particular suffer severe health problems. The four wells proposed will provide safe drinking water to
800 people. The wells will be constructed with technologies that can be maintained using local skills. A
traditional drilling machine will be used which hammers a steel pipe into the ground. This simple
technology ensures that the sweet water level is completely isolated from any pollutants or
contaminants above.

Doelen:
1. Reduce diarrheal disease morbidity rates, particularly among children who are
most vulnerable. Children drink raw water from ditches while their parents at least
boil the water for tea.
2. Reduce the time that the village must spend on water gathering. This is often the
work of young children. In the dry season and times of drought, water must be
brought from sources as far as 10 km away by foot or donkey.
3. Work with the community councils to decide locations for wells. This will build the
capacity of the community leaders to assess true needs and arrive at a consensus.
4. Work in close cooperation with the provincial Rural Rehabilitation Department to
nurture a connection between local government and community leaders.

Kosten van het project:
Totale kosten:

€ 30,000,-

Bijdrage andere donoren:

Geen

Aanvraag Happietaria / Happy Gift:

€ 30,000,-

Happy Gift projectnummer: 2011.05

ZOA-Vluchtelingenzorg

Educatie Jonge Vrouwen, Paynesville, Monrovia, Liberia
Land en regio:

Liberia, Paynesville, Monrovia

Lokale partner:

ZOA Refugee Care Liberia

Nederlandse partnerorganisatie:

ZOA Refugee Care Nederland

Samenvatting project:
Aanbieden van een avondschool voor tienermeisjes/jonge vrouwen die niet eerder de kans hebben
gehad onderwijs te volgen of hun school niet hebben afgemaakt. Coördinatrice is Mrs Ireen Koneeh
George van University Empowerment Mission. Leeftijd van de meisjes is circa 18-25 jaar.
Nadat er 450 kwetsbare jonge vrouwen en meisjes waren geselecteerd, is op 6 september 2010
begonnen met de lessen. Eenmaal ingeschreven, ontvangen de meisjes schoolkits.
De kits zijn bedoeld om het leren gemakkelijker te maken voor de studentes. In deze kits zit het
volgende: paraplu; schooltas; zaklamp; batterijen; schriften en pennen.
Tevens ontvingen de scholen tekstboeken en schoolmateriaal.
Met het 2011/2012-budget van € 50.000 euro is ZOA in staat om 150 meisjes naar school te laten
gaan.

Doel:
€ 50,000 is the total amount required from the continued education of 150 of the best girls from those
currently enrolled and securing their continued education for a further two years while they gain skills
in vocational livelihoods that will allow them to continue paying for their own education into the future.
The Liberian government in its recent publication, The Education Sector Plan for Liberia 2010-2020,
admits that it has the 3rd lowest expenditure on education amongst the 18 West African Countries.
This is specified as 11.4% for 2010, considerably below the FTI benchmark for the region of 20% and
reflects that Liberia will not meet the MDGs for education by 2015. Despite recognizing the specially
vulnerable position of girls in Liberian society, and as a result having formed a special Girls Education
Division in the Ministry of Education, little is forthcoming to help girls ejected from the formal
educational system due to early marriage, teenage pregnancy, suffering sexual abuse in school and/or
having to leave due to economic pressures in the family. A considerable number of these girls started
education but this was totally disrupted by the civil war 1898 – 2003. Thus many of the girls that wish
to start at grades are considerably older than would be normal in a standard school entry system.
For the past two years 2009/10, ZOA, with funding from Prisma and through FoVo fundraising were
able to support girls of ages mainly between 16 – 25 years in night school education in Paynesville,
Monrovia, in standard state curriculum, with 200 girls enrolling in 2009 and 450 girls in 2010.
Despite a very high demand supported by good attendance records of a substantial majority of girls
participating, the project is fundamentally unsustainable. It is understood that a local
telecommunications company is intending to support a small vocational training establishment for girls
in ELWA.
Thus, with reduced overall funding available for this project in 2011, it is intended to evaluate the best
pupils from the ELWA community attending (200 girls) and reduce this number to supporting 150 of the
best girls in terms of overall progress for a further 2 years (2011-2012).
The aim is to encourage these girls to enroll at the vocational training establishment at ELWA and thus
achieve a level of personal financial security that will permit them to continue their education into the
long term by paying their own school fees upon the completion of this project.
Algemene informatie
The fourteen years civil war in Liberia affected the nation in a number of ways, including the almost
total destruction of the educational infrastructure, a closing of many schools and almost two
generations of children having lost out in the state education process.

There are very few valid and reliable statistics in Liberia, but the relative ease which the partner CBO
has been able to register girls and young women anxious to return to the formal education system, is
clear evidence that there is a strong demand from this sector of society to return to education and
thereby increase their eventual prospects of finding paid employment.
Females are marginalized in Liberian society and within family circles the education of girls is not seen
as a priority. In its MFS Prisma programme in the Paynesville area, ZOA Liberia has tried to reeducate
parents and girls over the inhibiting factors that prevent girls from completing their state education. The
demand being shown by the girls themselves in the ELWA community is in no small measure a
reflection of the success of the policy in changing attitudes towards girls education in these societies.

Kosten van het project:
Totale kosten van het project:

€50.000,- (voor 2011)

Bijdrage andere donoren:

€20.000,-

Aanvraag Happietaria / Happy Gift:

€30.000,-

Happy Gift projectnummer: 2011.06

ZOA-Vluchtelingenzorg

Verbetering Voedselzekerheid, Fizi, zuid-Kivu, DR Congo
Land en regio:

1 village in Fizi district, Southern Kivu province, DR
Congo

Lokale partnerorganisatie:

DR Congo in collaboration with GEADES
Dutch

Nederlandse partnerorganisatie:

ZOA Vluchtelingenzorg, Apeldoorn

Projectperiode:

1 september 2011 t/m 28 februari 2012

Samenvatting project:
Veel mensen in het door oorlog getekende gebied Fizi, geven aan dat hun grootste zorg is hoe zij hun
familie kunnen voeden. In het bijzonder de huishoudens die (volgens richtlijnen van UNHCR)
gekwalificeerd zijn als „kwetsbaar‟ hebben externe hulp en steun nodig om de landbouw productie
gaande te houden. Het probleem wordt direct veroorzaakt door lage landbouwproductiviteit vanwege
de slechte kwaliteit zaden en materialen, te weinig tools voor het bestrijden van plantziektes, de
meeste te wijten aan de gewapende conflicten van de laatste jaren.
Met dit project zal goede kwaliteit zaden beschikbaar gemaakt worden evenals de essentiële tools
(ongeveer US $120 per huishouden) en zal het verbouwen van hoofdgewassen, zoals cassava,
maize, bonen, aardnoten gestimuleerd worden. De Congolese NGO GEADES zal de meeste
activiteiten implementeren in samenwerking en betrokkenheid van het Village Committee.
Daarbij worden trainingen over het verbouwen van gewassen en management van plantziektes
gegeven dit in samenwerking met het Agricultural Inspectorate.

Het probleem
In het Fizi district geven de mensen als grootste probleem aan het gebrek aan voedsel. Vooral de
families die zich moesten hervestigen hebben grote moeite om hun landbouwproductie op gang te
krijgen. Het probleem is onder te verdelen in 2 componenten:
1. Lage landbouwproductie, veroorzaakt door gebrek aan gereedschap en plantgoed en door
planteziekten
2. Gebrek aan alternatieven om aan voedsel te komen, veroorzaakt door gebrek aan
startkapitaal, markten of benodigde inputs.
Doel:
Bijdrage aan voedselzekerheid van 122 kwetsbare gezinnen (805 personen) in Fizi District in DR
Congo en aan het verbeteren van hun capaciteit om voedsel te produceren.
Beoogde resultaten:
122 kwetsbare gezinnen (805 mensen) hebben hun capaciteit om voedsel te produceren verbeterd.
Doelgroep:
Gezinnen die zich opnieuw moesten vestigen of op een andere manier kwetsbaar zijn en die niet
geholpen zijn met hun landbouw. Volgens UNHCR criteria zijn gezinnen met de volgende kenmerken
kwetsbaar:
1. Teruggekeerd of ontheemd
2. Vrouwelijk gezinshoofd en met minimaal 1 kind
3. Gezin zonder productieve activiteit in landbouw of visserij
4. Gezinnen met tenminste 1 lid dat is ondervoed of door gebrek aan middelen niet naar school
kan.

Activiteiten:
1. Het beschikbaar maken van zaai- en plantgoed en landbouwgereedschap ter waarde van
$120 voor de gezinnen die gewassen kunnen verbouwen. Het gaat dan om gewassen als
cassave, maïs, bonen, pinda‟s, groente. De activiteit wordt gedaan in samenwerking met het
dorpscomité en met inschakeling van de Congolese Non-Governmental Organization:
GEADES.
2. Gezinsleden trainen in gewasteelt, plantenziektebestrijding en teeltmaatregelen. De trainingen
worden georganiseerd in samenwerking met de landbouwinspectie en FAO (Food and
Agricultural Organisation van de Verenigde Naties).

Kosten van het project:
€823.924,-

Totale kosten:
Bijdrage andere donoren:
Belgische overheid (DGD):
Tearfund België:
Aanvraag Happietaria / Happy Gift:

Toegezegd:
Verwacht:

€783.924,€10.000,€30.000,-

