Beste HMT-ers,
Dit is het projectenboek waarin de projecten staan waar de Happietaria’s zich in het nieuwe
seizoen 2012/2013 voor zullen gaan inzetten. Vraag aan jullie om de schetsen van de
projecten door te lezen en een lijstje met jullie voorkeuren naar info@happy-gift.nl te sturen.
Een deel van de projecten zijn in het Engels, ga er voor het gemak even vanuit dat dat geen
probleem is. Mocht dat wel zo zijn, laat het weten!
Denk bij het maken van een keuze aan de volgende zaken:


Houdt enigszins rekening met het richtbedrag van jullie stad; als je daar wat boven of
onder uitkomt is dat geen probleem: mocht jullie Happietaria ‘meer ophalen’ dan
wordt dat bedrag namelijk gebruikt om andere projecten mee aan te vullen; en
wanneer jullie Happietaria minder opbrengt, wordt dat bedrag waar mogelijk
aangevuld met meeropbrengsten van andere Happietaria’s. Happy Gift gebruikt dit
richtbedrag om een inschatting te maken van hoeveel projecten er nodig zijn, niet om
jullie strakke doelen te stellen. Overigens is er net als afgelopen seizoen geen
verdubbeling van de actieopbrengsten. ICCO is daarmee gestopt vanwege de forse
bezuinigingen en om die reden ook helaas geen partner meer van Happy Gift.



Geef jullie voorkeur aan van 1 t/m 8. Gebruik daarbij de projectnummers (zie
projectoverzicht) of land en naam van het project. Project 2012.01 zal Happietaria
Wageningen al voor gaan, dus daar kan je niet meer voor kiezen.



Je kunt in de begeleidende mail een toelichting geven van jullie voorkeur of juist voor
een combinatie van projecten. We proberen hier zoveel mogelijk jullie keuzes en
interesses te laten meewegen.



Projecten kunnen eventueel gedeeld worden door meerdere steden. Als bijvoorbeeld
2 steden graag voor een zelfde project willen gaan, is dat mogelijk.



Gezien de richtbedragen voor de meeste steden, zul je één of twee projecten kunnen
kiezen om rond je richtbedrag uit te komen. Dit kunnen ook twee projecten van twee
verschillende organisaties zijn.

Mail jullie keuze uiterlijk 13 augustus terug naar info@happy-gift.nl ; dan zal Happy Gift een
definitieve verdeling maken. Mocht je nog vragen hebben over de projecten, mail je vraag
dan voor die tijd naar ons. De projecten van jullie keuze zullen op de workshopdag aan jullie
worden gepresenteerd door de betreffende partnerorganisatie: ZOA, Tear, BID-Network,
en/of CNV International.

Overzicht Projecten
Projectnummer
(Happy Gift)

Organisatie

Land & Project

Bedrag

2012.01

Tear

Nepal: verbetering
€30.000,voorbereiding op
natuurrampen (Happietaria
Wageningen gaat hier al voor
werven)

2012.02

Tear

Allahabad, India:
€30.000,verbetering situatie
plattelandsgemeenschappen

2012.03

Tear

Manicaland, OostZimbabwe: HIV-preventie
onder kwetsbare jongeren

€30.000,-

2012.04

ZOA

Thailand: Onderwijs
Birmese vluchtelingen

€30.000,-

2012.05

ZOA

Afghanistan: Water en
sanitatie

€30.000,-

2012.06

ZOA

Myanmar: Water en
sanitatie,

€30.000,-

2012.07

BID-Network

Women in BusinessChallenge

€10.000,-

2012.08

CNVInternational

Togo, zonne-energie voor
vis-coöperatie

€10.000,-

Happygift projectnummer: 2012.01

TEAR

Verbetering voorbereiding natuurrampen, Nepal
HAPPIETARIA WAGENINGEN GAAT HIER VOOR WERVEN!
Land en regio:

Nepal

Lokale partner:

United Mission to Nepal

Projectnummer (TEAR):

2012059

Projectperiode:

half juli 2012 – half 2013

Aanvragende organisatie:

Tear Nederland

Samenvatting project:
Het land
Nepal, met zijn oude cultuur en indrukwekkende natuur, is al jaren een favoriete bestemming voor
reizigers op zoek naar avontuur. Nepal is ook een van de armste landen ter wereld: een situatie die in
de afgelopen jaren nog verergerd is door een conflict tussen de regering en Maoistische rebellen. De
laatste tien jaar is er wel economische groei geweest, maar de kloof tussen arm en rijk is groter
geworden. Ruim 30% van de bevolking leeft in armoede. Landbouw is het voornaamste middel van
bestaan. Dit jaar is de politieke situatie verbeterd. De monarchie is afgeschaft en het land heet nu
Federale Republiek Nepal. Er is een tijdelijke regering samengesteld uit de verschillende politieke
partijen. Deze regering zal een nieuwe grondwet schrijven, maar het is de vraag wanneer dit zal zijn,
omdat het steeds uitgesteld wordt. Behalve met armoede heeft Nepal ook te maken met andere grote
uitdagingen, met name op milieugebied: ontbossing en erosie, bedreiging van het leefgebied van
dieren en een enorme vervuiling door het verkeer in de hoofdstad Kathmandu.
De situatie
Nepal is een klein land, bekend om haar ligging (grotendeels) in de Himalaya, het hoogste gebergte
ter wereld met als top de Mount Everest (8848 meter). De geografie en geologie van het land creëren
een omgeving die niet ongevaarlijk is. De seismische activiteit in combinatie met steile hellingen en
sterke eroderende krachten maakt het land kwetsbaar voor zowel aardbevingen als overstromingen.
Het klimaat in Nepal wordt gekenmerkt door een jaarlijkse regenval van 1600 mm. Al deze regen valt
binnen een moessonperiode van drie maanden. De zware regenval veroorzaakt aardverschuivingen
op de berghellingen. Vaak wordt de moesson voorafgegaan door stormen met hagel en onweer, die
lokaal grote schade kunnen veroorzaken en verlies van mensenlevens. Tijdens de moessons komen
enorme hoeveelheden water tegelijk in de rivieren terecht, waarbij heel veel aarde en slib wordt
meegevoerd. De rivierbeddingen, hoewel groot, kunnen het enorme volume aan water niet aan,
waardoor overstromingen optreden. Door de steile hellingen komt het water met grote snelheid naar
beneden en voert daarbij grote brokken grond mee en alle voorwerpen die het onderweg tegenkomt.
Klimaatverandering
De laatste tien jaar tekent zich in Nepal een sterke toename van extreem noodweer af. De
temperatuurstijging van 0,41 graden bedraagt meer dan het dubbele van het mondiale gemiddelde.
De regentijd duurt iets korter maar er valt meer regen. Tegelijkertijd is er sprake van (versterkt)
smelten van gletsjers in de zomer, waardoor de hoeveelheid water die de rivieren moeten verwerken
nog verder toeneemt. De hogere temperatuur creëert ideale levensvoorwaarden voor muskieten en
dat veroorzaakt weer een toename van ziekten als malaria en knokkelkoorts. Naast tijden van zware
regenval kent Nepal ook steeds meer droogteproblemen met als gevolg slechte oogsten. En dan zijn
er nog de aardverschuivingen als gevolg van zware regenval met alle gevolgen daarvan.
Kortom, Nepal is een van de landen die de rekening betaalt van de opwarming van de aarde. Het is
ironisch dat dit land, met zijn kleine industrie en zijn (schone) hydro-elektriciteit, slechts 0,025 % van
alle broeikasgassen produceert.

Doel:
Het project
De gevolgen van klimaatverandering hebben een grote impact op de kwetsbare bevolking van Nepal.
Nepal is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. Het zijn de armen die het hardst
getroffen worden door rampen en door de rampen verergert de armoede. Mensen raken hun toch al
schaarse bezittingen kwijt, oogsten gaan verloren, bedrijfjes worden verwoest, scholen gaan dicht
vanwege aardbevingen en overstromingen, besmettelijke ziekten grijpen hun kans.
Het is daarom heel belangrijk dat kwetsbare gemeenschappen weerbaar worden gemaakt, zodat ze
minder zwaar getroffen worden door natuurrampen. Met steun van Tear helpt UMN gemeenschappen
in twee districten van Nepal om dit te doen: Dhading en Rukum.
Het project is begonnen met een inventarisatie van de specifieke problemen en behoeften op de
verschillende locaties. Daarna zijn er plannen gemaakt over de aanpak en vervolgens worden de
plannen uitgevoerd. De activiteiten die worden uitgevoerd binnen zo’n project voor ‘Disaster Risk
Reduction’ zijn divers en mede afhankelijk van de plaatselijke situatie. Ze vallen globaal gesproken in
drie categorieën:





Voorlichting aan de bevolking, bijvoorbeeld door radio-uitzendingen, educatieve materialen en
via bijeenkomsten, zodat mensen weten wat de gevaren zijn en hoe ze moeten handelen.
Voorbereiden van de gemeenschap
op noodsituaties door het opstellen van goede
evacuatieplannen, het trainen van EHBO teams en reddingsteams, het uitdelen van
waterzuiveringstabletten en medicijnen als er overstromingen dreigen enz. Zo kunnen veel
mensenlevens worden gered als zich een ramp voordoet.
Technische maatregelen, bijvoorbeeld dijken aanleggen, gebouwen aanpassen zodat ze meer
bestand zijn tegen aardbevingen en schuilgebouwen neerzetten op terpen (met keuken en
sanitaire voorzieningen), waar mensen veilig kunnen verblijven tijdens overstromingen.
Hiervoor kunnen bijvoorbeeld schoolgebouwen worden gebruikt.

Houtovens
Een van de projecten is al tot in detail uitgewerkt, het project in Rukum. Het project heeft als doel
ontbossing te verminderen. Eén huishouden gebruikt dagelijks 10 kilo brandhout. Bomen worden
gekapt, ontbossing veroorzaakt erosie en aardverschuivingen. Het plan is om een efficiënter type
kookplaats te introduceren bij de bevolking (waarvoor minder brandhout nodig is). Verder wil men
nieuwe de aanplant stimuleren.
De partnerorganisatie
United Mission to Nepal, een internationale organisatie, werkt al sinds 1954 in Nepal. In het verleden
voerde UMN zelf veel ontwikkelingsprojecten uit. Sinds enkele jaren is het accent verschoven en helpt
UMN kleine lokale Nepalese organisaties om zelf projecten op te zetten en goed uit te voeren.
Budget
Het totale budget voor dit project is circa € 115.000. De Happietaria bijdrage wordt gebruikt voor een
aantal kleine projecten op het gebied van Disaster Risk Reduction.
.
Kosten van het project:
Totale kosten:

€ 115.000,-

Overige donoren:

€ 85.000,-

Aanvraag Happetaria/Happy Gift:

€ 30.000,00

Happy Gift projectnummer: 2012.02

TEAR

Verbetering situatie plattelandsgemeenschappen, Allahabad, India
Land en regio:

Allahabad, India

Lokale partner:

Stewards’ Trust

Aanvragende organisatie:

Tear Nederland

Looptijd:

2012-2013 (en intentie betrokken te blijven)

Samenvatting project:
Achtergestelde groepen
Als je het gebied rond de stad Allahabad in het oosten van India bezoekt, zie je enigszins heuvelachtig
gebied met weinig begroeiing. Hoe verder je van de stad afkomt, hoe dichter je komt bij het gebied
waar de tribale groepen wonen: stammen die traditioneel in de kastenmaatschappij van India worden
geïsoleerd en uitgestoten. Het leven op het platteland van India is niet gemakkelijk. Tegelijkertijd is er
voor de bewoners van dit gebied al veel verbeterd. Vroeger was er vaak honger, geen onderwijs en
geen enkele vorm van medische zorg en leefden ze in een moderne slavernij.
De lokale partner van Tear, Stewards’ Trust, heeft in de afgelopen 20 jaar het voor elkaar gekregen dat
de overheid landbouwgrond beschikbaar stelde die verdeeld werd onder de bewoners van de regio.
De grond is droog en matig vruchtbaar, waardoor nog steeds hard gewerkt moet worden, maar nu
voor hun eigen brood. Daarnaast heeft Stewards’ Trust een aantal schooltjes gestart en zijn intussen
steeds meer ouders ervan overtuigd van het belang van onderwijs voor hun kinderen. Inmiddels zijn er
ook scholen van de overheid beschikbaar.
De situatie van veel gezinnen is toch nog steeds zwaar: een deel van het jaar hebben mensen maar
één maaltijd, het land levert weinig op door frequente droogte. Voor medische zorg is er nauwelijks
geld.
Stewards’ Trust wil in de komende jaren gaan werken via lokale kerken en hen te leren hoe ze zichzelf
en de lokale gemeenschap verder kunnen ontwikkelen. Initiatiefnemers zijn daarbij kerken die de
gemeenschap bij elkaar brengen. Door zo te werken wil Stewards’ Trust haar impact vergroten en de
gemeenschap helpen onafhankelijk te worden van hulp van buitenaf.

Doel:
Tear helpt de komende jaren om kerken actief te maken in hun eigen gemeenschap. In 5 jaar worden
70 lokale gemeenschappen tot ontwikkeling gebracht. Het doel is om op deze manier 3000 families
duurzaam uit de armoedespiraal te helpen.
Activiteiten:







Onderwijs: steeds meer kinderen gaan naar school in dit gebied. Stewards’ Trust gaat ouders
helpen om de kwaliteit van het onderwijs op overheidsscholen te verbeteren.
Zelfhulpgroepen: voor volwassenen zijn er alfabetiseringsgroepen waar veel aandacht is
voor hygiëne, voor samenwerking en rechten. Uit deze groepen ontstaan zelfhulpgroepen:
groepen van 15 mensen die samen sparen en wegen zoeken om extra geld te verdienen.
Deze groepen worden ondersteund in gesprekken met een bank om een lening te krijgen,
zodat ze kunnen investeren.
Landbouwtraining: boeren worden getraind in maatregelen om de opbrengst van hun land te
vergroten. In verschillende dorpen zie je nu vrouwen met een eigen groentetuin.
Schoon drinkwater: dorpsgenoten organiseren zich om samen een waterput te maken. Door
Stewards’ Trust worden ze getraind in het goed en veilig gebruik en onderhoud.
Gezondheidszorg: de gemeenschap wordt getraind in het herkennen, voorkomen en
behandelen van ziektes. Daarbij gaat het niet alleen om ziektes die veel voorkomen, maar ook
om bijvoorbeeld HIV en aids.

Beoogde resultaten:
Tear helpt de komende jaren om deze kerken actief te maken in hun eigen gemeenschap. In 5
jaar worden 70 lokale gemeenschappen tot ontwikkeling gebracht. Het doel is om op deze
manier 3000 families duurzaam uit de armoedespiraal te helpen.
De ontwikkeling zal te zien zijn op bovenstaande gebieden (zie activiteiten).

Kosten van het project:
Totale kosten:

€ 70.000,-

Aanvraag Happietaria/Happy Gift:

€ 30.000,-

Happy Gift projectnummer: 2012.03

TEAR

HIV-preventie onder kwetsbare jongeren, Manicaland, Oost Zimbabwe
Land en regio:

Manicaland, Oost Zimbabwe

Lokale partner:

Family Aids Caring Trust (FACT)

Nederlandse partnerorganisatie:

Tear Nederland

Looptijd:

Januari 2011 – December 2015

Achtergronden project:
Het lot van Zimbabwe is al meer dan 31 jaar verbonden aan president Robert Mugabe, die de macht
wist te ontfutselen aan een blanke minderheid en het land aanvankelijk op een stabiele koers bracht.
Nu geeft hij leiding aan een natie die economisch in scherven ligt, waar armoede en werkloosheid het
leven ontwrichten en politieke strijd en repressie aan de orde van de dag zijn.
Jarenlang was Zimbabwe een belangrijke producent van tabak en de graanschuur van de omringende
landen. Maar de inbeslagname van bijna alle agrarische bedrijven die in blanke handen waren, ten
behoeve van (naar Mugabe beweerde) landloze zwarte Zimbabwanen, heeft geleid tot de sterke
daling van de productie en tot een ineenstorting van de - grotendeels op landbouw stoelende –
economie. Sindsdien is er sprake van torenhoge inflatie en gebrek aan voedsel en brandstof. In 2009
is de nationale munteenheid afgeschaft en heeft plaatsgemaakt voor de Amerikaanse dollar en de
Zuid-Afrikaanse Rand als betaalmiddel. De kwaliteit van dienstverlening in onderwijs en
gezondheidszorg is sterk verminderd. Veel mensen hebben het land verlaten.
Aids in Zimbabwe
Het eerste geval van aids in Zimbabwe werd gerapporteerd in 1985. De infectiecijfers bereikten een
dramatische piek van 29% in de tweede helft van de jaren negentig, waarna een daling intrad. De
meest recente onderzoeken geven een percentage van 13,7%. De daling kan voor een deel zijn
veroorzaakt doordat veel hiv-positieve mensen inmiddels gestorven zijn. Ook zijn er veel mensen in
Zimbabwe ontheemd en zij komen waarschijnlijk niet in de statistieken voor.
Niettemin zijn er aanwijzingen dat er wel degelijk sprake is van minder hiv-infecties en dat
gedragsverandering hierin een rol speelt. Meer mensen gebruiken condooms, een groter percentage
jongeren stelt seks uit tot later en veel mensen wisselen minder vaak van partner.
Jongeren en hiv
Jongeren vormen een kwetsbare groep als het gaat om infectie met het hiv-virus. Hun leeftijd brengt
met zich mee dat ze de neiging hebben om te experimenteren, speciaal op seksueel gebied, en
bovendien worden ze sterk beïnvloed door leeftijdgenoten. Door groepsdruk zullen veel jongeren
komen tot keuzes die ze anders zouden nalaten. Een andere factor die verspreiding van hiv bevordert,
is de enorme werkloosheid in Zimbabwe (90%). Op het platteland spelen ook onwetendheid en
traditionele gebruiken een negatieve rol, terwijl in de stad veel jongeren drugs gebruiken en thuis te
weinig ouderlijke leiding krijgen. Door al deze factoren hebben jongeren een groot risico om een
infectie met hiv op te lopen. En eenderde van de Zimbabwaanse bevolking bestaat uit jongeren. Het is
daarom heel belangrijk om juist hen te bereiken met preventieve projecten, zoals dit project van FACT.
Veel jongeren in Zimbabwe krijgen nog steeds geen voorlichting over aids en andere seksueel
overdraagbare ziekten, met het argument dat seksueel gedrag daardoor gestimuleerd zou worden. Op
het platteland krijgt minder dan 10 procent van de jongeren informatie op school. Andere factoren die
de risico’s voor jongeren vergroten zijn geweld (van de seksueel actieve meisjes op de middelbare
school is 49% ooit gedwongen tot seks) en armoede (meisjes verkopen hun lichaam om te overleven).
Ook de migratiestromen veroorzaakt door seizoensarbeid, trek naar de stad en de economische crisis
bevorderen het aantal infecties.
Doelen:
Dit project van FACT heeft als doel het aantal nieuwe hiv-infecties onder jongeren terug te brengen.
Het jongerenprogramma van FACT wordt uitgevoerd in twee districten van Manicaland (OostZimbabwe): Bikita en het rurale gebied rond de stad Mutare. Het programma richt zich op tieners
tussen de 10 en 18 jaar, zowel scholieren als jongeren die niet of niet meer naar school gaan. De

meeste jongeren hebben een zeer arme achtergrond. Ze hebben weinig te eten en nauwelijks kleren.
Doordat aids zwaar heeft huisgehouden in Zimbabwe, zijn velen van deze tieners wees en
gezinshoofd en zorgen voor jongere broertjes en zusjes. Hun kindertijd is hen grotendeels ontzegd en
ze hebben geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. FACT bereikt deze jongeren via clubs op
school en in kerken.
Het huidige voorstel heeft een focus om met en door lokale kerken het hiv- preventieprogramma te
implementeren met aandacht voor seksuele onthouding en trouw bij jonge stellen. Tevens heeft het
programma aandacht voor de positie van de jonge vrouw en schadelijke culturele aspecten die hiv in
de hand kunnen werken bijv. de geaccepteerde norm dat mannen vreemd mogen gaan en vrouwen
niet. Het programma wil actief jongeren die met hiv leven, betrekken in de uitvoering. Andere
doelgroepen zijn tienermoeders en mensen met een beperking. Voor de laatste groep wil FACT in
2012, 2 rolstoelen en 2 gehoorapparaten beschikbaar stellen. Ook wordt bij 4 scholen/klinieken de
toegang verbeterd voor mensen met een beperking(rolstoel) door het aanleggen van een “opritje”
(ramp).
De rol van de lokale kerk
FACT helpt 200 lokale kerkjes en 200 kerkleiders in dorpsgemeenschappen om actief betrokken te
zijn in de strijd tegen aids door het versterken van het jongerenwerk, het trainen van mentors, het
opzetten van gespreksgroepen en het toerusten van jongeren om bewustwordings- en preventie
activiteiten te integreren in hun kerkelijke programma’s bijvoorbeeld door huwelijkscounseling voor
jonge stellen.
Ook wil FACT als dienstverlener de toegang tot medische zorg en met name ook hiv-preventie en zorg
(toegang tot aids remmers) vergroten door de doelgroep te bekwamen met de juiste kennis en
vaardigheden maar ook om mensen door te verwijzen naar lokale kliniekjes. Zo worden bij een viertal
strategische centra condooms beschikbaar gesteld voor jongeren die zich niet willen onthouden van
seksuele omgang voor het huwelijk. Om de economische positie van jongeren die met hiv leven te
versterken, zijn agrarische projecten gestart om inkomsten te werven.
In 2012 bestaat de kern doelgroep uit zo’n 7000 mensen waaronder 1500 jongeren die met hiv leven,
500 jongeren die met een beperking leven, 500 tiener moeders en 4500 andere jongeren. Andere
doelgroepen: 200 kerkleiders, 200 kerkelijke gemeentes, 200 traditionele leiders, 100 vrijwilligers die
(thuis) zorg verlenen.
Ondanks de fragiele politieke en economische situatie zijn er (beperkte) mogelijkheden om een kerkkerk relatie tot stand te brengen, juist voor Nederlandse kerken die veel met jeugd doen. Door de
fragiele infrastructuur, met name op gebied van internetverbindingen, ligt er op gebied van (Internet en
Telecom) communicatie een groot obstakel in Zimbabwe.
Beoogde resultaten:

Kosten van het project:

Totale kosten:

€ 86.476,-

Bijdrage andere donoren:

€ 56.476,-

Aanvraag Happietaria / Happy Gift:

€ 30,000,-

Happy Gift projectnummer: 2012.04

ZOA

Onderwijs aan Birmese vluchtelingen Thailand
Land en regio:

Thailand, 7 vluchtelingenkampen langs de grens met Myanmar

Lokale partner:

ZOA Thailand

Nederlandse partnerorganisatie:

ZOA, Nederland

Looptijd:

2011-2013

Samenvatting project:
Jongeren en kinderen die voor geweld zijn gevlucht uit hun land, moeten zo snel mogelijk weer naar
school. Dat is belangrijk zodat ze kunnen leren voor hun toekomst. Maar het is voor hen ook fijn om
niet aan de oorlog en het bijkomende verdriet te hoeven denken.
Voor Birmese vluchtelingen in Thailand is het vluchtelingenkamp een wachtkamer waarin zij wachten
op een nieuwe toekomst. Sommige mensen wonen er al meer dan 25 jaar. ZOA organiseert in zeven
kampen basisonderwijs. We zorgen dat er schoolgebouwen zijn en dat de kinderen lesboeken en
schriften hebben. De toekomst van de kinderen die in de kampen naar school gaan, is onzeker. Ze
weten niet of ze nog lang in het kamp blijven of dat ze terug kunnen gaan naar Birma. Wat er ook zal
gebeuren, de kennis die ze op school hebben geleerd, kunnen ze overal mee naartoe nemen. Het
volgen van onderwijs geeft hen een doel en geeft hen hoop.
De leerkrachten zijn zelf ook gevluchte Birmezen. ZOA ondersteunt hen met cursussen om hun
Engels en wiskunde te verbeteren, maar ook met trainingen om betere docenten te worden. ZOA voert
al vele jaren een onderwijsprogramma uit in deze kampen.
Doelen:
Refugees from neighbouring Burma, have spent, by and large, approximately 25 years in confined
conditions in camps along the Thai-Burmese border, with no prospect of immanent return to their
homeland. ZOA is working in Mae La Oon, Mae Ra Ma Luang, Mae La, Umpiem-Mai, Nu Po, Ban
Don Yang and Tham Hin where a total 103,902 refugees are living. The proposed intervention is
focusing 7 out of 9 camps and 84% of the total number of Burmese refugees in camps in Thailand.
Even though resettlement efforts have yielded results especially to the USA, the numbers of refugees
have shown steady increase. Changing despair and passivity into hope and finding channels to meet
aspirations of the refugees is emphasized in ZOA Thailand’s approach. This approach combines camp
community organization and participation with basic education focusing on accommodating the
massive needs for English language.
The direct beneficiaries of this project will mainly be the students and teachers in the camp schools. In
addition, other beneficiaries have been identified. These include school principals, refugee education
committees and school committees. Other beneficiaries include persons living in and around the
refugee camps in Thai villages. Indirect beneficiaries include the parents and guardians of the school
students and the families of teachers and supported education staff members.
Overall objective:

Improved standards and quality in education for Burmese refugees aligned to
existing institutional standards and resources within Thailand

Expected results:

Burmese refugees and inhabitants of neighbouring Thai villages have access to
quality and relevant education opportunities and resources in safe and protective
learning environments

Activity:
Facilities improvements (school buildings)
Enhanced learner centered instruction used in refugee schools with improved training and curriculum
support

Activities:
 Curriculum, syllabi and materials development
 Teacher training support
Teachers and education personnel supported with community based governance and management
systems
Activities:
 Recruitment and selection system development
 Increased role and use of school-family links (teacher – parent committees)
 Education staff support and capacity development
The direct action to improve the education provided for refugees and for persons living in adjacent
Thai communities fits with larger developmental plans to support the economic and infrastructural
situation along the Thai-Burmese border.
Kosten van het project:
Totale kosten:

€ 75.000,-

Bijdrage andere donoren:

€ 45.000,-

Aanvraag Happietaria / Happy Gift:

€ 30,000,-

Project budget
No
Designation
1 Personnel
Expat staff
Local staff
2 Capital goods
3 Material & Consumables (direct project
costs)
3.1 * Education (Learning Materials)
3.2 Resource center construction materials
3.3 Teacher stipend subsidies
4 Training
5 Transport & Travel
6 Local overhead
7 Sub total
8 Contingencies
9 Grand total
10 AKV 3%
11 Requested amount

€

28,037

19,056
7,000
16,000

2,657
72,750
72,750
2,250
75,000

Happy Gift projectnummer: 2012.05

ZOA

Safe water: improving water supply, sanitation & hygiene,
Afghanistan
Land en regio:

Deh Sabz district Afghanistan

Lokale partner:

ZOA Afghanistan

Nederlandse partnerorganisatie:

ZOA Nederland

Looptijd:

Looptijd 2012 en 2013

Samenvatting project:
Deh Sabz is a district in central Afghanistan which faces increasing water scarcity as well as poor
levels of sanitation and hygiene. This project is aimed at ensuring access to safe water and adequate
sanitation for the people of Deh Sabz, the host community as well as IDPs. This project includes a
WASH component (constructing or rehabilitating water wells and latrines), and an irrigation component
(to address the problem of lack of irrigation water, caused by a broken down irrigation system. In
addition a pilot of the recently introduced (in Afghanistan that is) Community-Led Total Sanitation
approach will be utilised to encourage improved hygiene practices.
Doel:
General information
For more than 30 years, development in the region was hindered by conflict. Initially the presence of
the Soviet Army and later on the various factions of mujahedin in the civil war have led to large-scale
destruction of the infrastructure, including the traditional irrigation system.
When the Taliban Government fell in late 2001, many Afghans who had lived in neighboring Pakistan
and Iran returned to Afghanistan, expecting to start their life anew. Factors such as the security
situation, unemployment, regular droughts and subsequent price increases, have impacted the
population. The Government so far has not been able to do much to alleviate the suffering of the
people. Deh Sabz (DS) district of Kabul province is facing high numbers of returnees from Pakistan.
Already this district’s population has almost doubled since the fighting ended in 2002.
Due to decades of conflict, the infrastructure is in ruins with poor roads, insufficient electricity, and
insufficient clean water to drink or lack of water to irrigate arable land. Poor sanitation, made worse by
an increasing population, adversely affects the health status of the population further limiting the
number of days wage earners can engage in income generating activities.

Overall objective
Returning IDPs and host communities in Deh Sabz have access to adequate water for drinking and
irrigation and have access to improved sanitation
Activities
Clean water:







together with the local communities, decide on exact locations of the new water wells
Construct 25 new water wells
Rehabilitate 70 existing water wells (the needs assessment of 2010 showed many
malfunctioning water pumps)
The drinking water wells in the targeted villages will be maintained by the community
themselves
Establish and train Water User Committees
Select and provide on-the-job training to local pump mechanics



Hygiene:







Provide conflict resolution training in the targeted villages (making use of experiences
from ACTED with their Social Water Management programme, which includes a strong
conflict resolution component)

Train 8 local hygiene promoters in the villages
Provide health- and hygiene training in the targeted villages and promote the construction
of latrines
Build latrines in 150 compounds (each compound could house up to 5 families) The
selection will be based on which of the 2,500 families have currently the worst sanitary
facilities.
Provide training to community to start Community Led Total Sanitation
Distribute Hygiene kits (containing soap, toothpaste, a towel, nail-clipper, etc.) to 2,500
families
Provide health- and hygiene training in the targeted villages and promote the construction
of latrines

Irrigation infrastructure:
 3.1 Rehabilitation of 6 km canals
 3.2 Construction of 6 water reservoirs (kandas)
 3.3 Construction of 7 culverts
 3.4 Water Management trainings and awareness raising

Kosten van het project:
Totale kosten van het project:

€ 300.000,-

Bijdrage andere donoren:

€ 270.000,-

Aanvraag Happietaria / Happy Gift:

€ 30.000,-

Happy Gift projectnummer: 2012.06

ZOA

Water en Sanitatie Southern Shan State, Myanmar
Land en regio:

Shan State, Myanmar

Lokale partnerorganisatie:

CDN (Consortium Dutch NGO’s, de naam waaronder ZOA in
Myanmar werkt)

Nederlandse partnerorganisatie:

ZOA Nederland

Samenvatting project:
Het zuiden van de Shan State is een van de droogste gebieden in Myanmar. Schoon drinkwater en
goede sanitaire voorzieningen zijn daar een groot probleem. ZOA is daar 2 jaar geleden gestart met
Water en Sanitatie projecten. Dit project richt zich specifiek op scholen. Er worden niet alleen schoon
water en sanitaire voorzieningen bij scholen gebouwd, leerlingen en docenten krijgen ook training
gericht op het belang hiervan. Wanneer jongeren hun gedrag op dit gebied veranderen en het belang
van schoon water en hygiëne aan hun ouders uit kunnen leggen zal dat zeker een positieve invloed
hebben bij hun thuis.

Doel:
The region of Southern Shan State faces many problems in relation to water and sanitation. It is one of
the driest parts of Myanmar. A lot of people are dependent on water resources of bad quality. In
addition, these resources are on long walking distance from the villages. The problem becomes worse
during the dry season when several water resources dry up and people are dependent on river water
even more far away. One of the consequences of the lack of clean water is the absence of latrines.
Sanitation facilities therefore are not part of the basic facilities within a community which has a
negative impact on public health.
This project is a continuation of other (previous) Water and Sanitation programs at community level.
ZOA will focus now on providing adequate sanitation facilities at village schools, as well as sanitation
and hygiene training for all scholars and teachers. These scholars and teachers will function as
ambassadors to the community. In other words, to influence behavior of youngsters can eventually
lead to change at household level. In our experience this is the most successful way of bringing
change about in relation to sound sanitation practices in the rural Shan communities.
General Objective
To improve health and living conditions of local people in rural villages of Southern Shan State
Beoogde resultaten:
2500 young people have access to improved school sanitation on 7 schools.

Activiteiten:
1. Construction of sufficient latrines at 7 schools
2. Provision of clean water (in relation to sanitation) at these schools
3. Hygiene awareness training
Kosten van het project:
Totale kosten:

€ 100.000,-

Bijdrage andere donoren:
Aanvraag Happietaria / Happy Gift:

€ 70.000,€ 30.000,-

Happy Gift projectnummer: 2012.07

BID-Network

Project
Land en regio:

Women in business-challenge

Lokale partnerorganisatie:

-

Nederlandse partnerorganisatie:

BID-Network, Nederland

Projectperiode:

November 2012 – Augustus 2013

Samenvatting project:
The Women in Business Challenge is a business plan competition to support women entrepreneurs in
the development of small and medium sized enterprises (SMEs) in developing countries. This
business plan competition is organized by BiD Network and made possible by ICCO and ING.
The “Women in Business” Challenge aims to support women entrepreneurs providing them with the
assistance, templates, coaching, contacts and financiers to get their business started. Creating a level
playing field for men and women entrepreneurs. Research has demonstrated that women
entrepreneurs in developing countries face even more difficulties in accessing finance and support for
their businesses. On the other hand, women are important leaders of change and are the ones
prioritizing the well-being of their families when it comes to investment decisions.
The competition, which is now in its fourth edition, addresses both the challenges and opportunities
that come with being a business woman in Africa, Asia and Latin America. Currently 35% of BiD
Network’s business proposals come from women entrepreneurs. We aim to increase this.
Through the coaching program, the women entrepreneurs are eligible to receive feedback and support
in writing their business plan. The 5 best business plans will win a business trip to The Netherlands for
trainings, b2b and investor meetings. Also, the participants will get access to a network of more than
40,000 like-minded entrepreneurs, coaches and investors.
The winner of this challenge is eligible to win tailor made technical assistance and/or a cash prize. The
technical assistance is worth €5,000 in advisory services. The cash prize is €5000,-.
Through this project we aim at starting or growing at least 10 companies led by women and finance 3
of them.
See the stories of the 5 finalists of the third edition: http://www.bidnetwork.org/en/news/5-finalistswomen-business-challenge-2012.

2013

2012

Timeline
Date
15th November
Nov-Jan
Dec-Jan
30th January
February
Feb-Apr
30th April
1st-15th May
June
15th July
Quarter 4

Activity
Launch of the Women in Business 2012-2013
Promotion of the Challenge
Recruitment and Training of coaches
Deadline for application (business summary) submission
Matching of coaches with entrepreneurs
Coaching period
Deadline for business plan submission
Period of improvement of business plans and final selection
Selection of best plans and jury process
Deadline for selection of 5 finalists
Award ceremony and BiD Week (Netherlands)

The 30th of January 2013 is the deadline for application and to access our coaching services.
Deadline for business plan submission is the 30th of April 2012.

Kosten van het project:
Totale kosten:

€ 60.000,-

Bijdrage andere donoren:

€ 50.000,-

Aanvraag Happietaria / Happy Gift:

€10.000,-

Happy Gift projectnummer: 2012.08

CNV-Internationaal

Gebruik zonne-energie voor vis-coöperatie, Togo
Land en regio:

Lomé, Togo

Lokale partnerorganisatie:

Conféderation Syndicale des Travailleurs du Togo (CSTT)

Nederlandse partnerorganisatie:

CNV-Internationaal

Projectperiode:

1 jaar vanaf dat financiering binnen is

Samenvatting project:
Armoede in het land Togo treft voornamelijk vrouwen. Zij moeten het gezin draaiende zien te houden
en proberen op zoveel mogelijk manieren hun gezin te onderhouden. Meer dan 60% van de Togolese
inwoners leeft onder de armoedegrens. Zowel in de steden als op het platteland heerst er armoede.
De meeste vrouwen werken in de informele economie. De inkomsten zijn vaak erg laag en
onregelmatig. Deze groep is kwetsbaar voor vele risico’s, zoals: ziekte, pensionering zonder pensioen,
overlijden of gewond raken. Dit heeft enorme gevolgen voor de inkomenszekerheid van deze
werkenden en hun families.
FETRAPO (Unie van vrouwen die werken in de visverwerking in Togo) is een coöperatie voor
visverwerksters opgericht in 1985 te Lomé. De coöperatie is onderverdeeld in 16 associaties en telt
momenteel 532 leden. Het terrein waar ze werken ligt in het havengebied en heeft de naam ‘Katanga’.
De coöperatie onderhoudt de contacten met de havenautoriteiten en onderhandelt namens de leden.
Daarnaast organiseert de coöperatie toegang tot gezamenlijke leningen bij micro-kredietinstanties.
De leden van de FETRAPO verwerken vis op verschillende manieren (roken, frituren, drogen, zouten),
slaan de producten op en verkopen vis in Togo, maar ook in Benin, Ghana en Niger.

Doel:
De coöperatie heeft al verschillende activiteiten opgezet om de leden te assisteren.
Productiemethoden zijn verbeterd, er is een noodfonds opgericht, toegang tot water en lagere school
voor hun kinderen en het organiseren van transport naar markten.
Met dit project zullen de arbeidsomstandigheden van visverwerksters verbeteren, de productiviteit en
het rendement toenemen en de veiligheid enorm verbeteren. Door middel van het gebruik van zonneenergie wordt het roken van vis makkelijker en veiliger voor de vrouwen. Momenteel maken de
vrouwen nog steeds gebruik van kolen om vis te roken en olielampen voor verlichting. ’s Nachts is het
werk gevaarlijk vanwege het ontbreken van de elektriciteit en lopen de vrouwen brandwonden. De 532
leden van de coöperatie FETRAPO zullen direct van het project profiteren. Indirect zullen 3463
familieleden positieve veranderingen zien.
Elektriciens aangesloten bij de UNETO zullen assisteren bij de installatie van de nieuwe technieken.
Ze worden getraind in de installatie, het gebruik en onderhoud van de technologie van de zonneenergie.

Beoogde resultaten:

Resultaten:
 Veiliger arbeidsomstandigheden voor 532 vrouwen die werken in de visverwerking.
 De productiviteit en opbrengst zullen sterk stijgen waardoor er een redelijk inkomen wordt
gerealiseerd. Het is nu ook mogelijk in het donker door te werken.
 Door de bouw van straatverlichting wordt het werken een stuk veiliger ’s nachts.
 Hart- en vaatziekten komen minder door gebruik van schone energie.
 Brandwonden verminderen met 90%.
 De visverwerking gebeurt milieuvriendelijk.
 Het gebruik van zonne-energie voor recreatieve activiteiten met kinderen.

Activiteiten:
Activiteiten:
 Vergaderingen met verantwoordelijken van FETRAPO en de CSTT
 Missies van de elektriciens van UNETO om materiaal aan te schaffen en te installeren
 Voorbereiden en uitvoeren van trainingen
 Opstellen van onderhoudshandleiding
Middelen
 De middelen worden ingezet om de volgende kosten te betalen:
 Materiaalkosten voor cursussen
 Inregelen van installatie
 Opstellen en kopiëren van handleiding voor onderhoud van installatie
 Aanschaf 20 zonnepanelen van 2000 W, accu’s/ regulators van 24 Volt, converters, kabels,
lampen met timers
 Transport

Kosten van het project:
Totale kosten:

€ 26.004,-

Bijdrage andere donoren:

€ 16.004,-

Aanvraag Happietaria / Happy Gift:

€10.000,-

Budgetlijn
1. Startbijeenkomst met
verantwoordelijken FETRAPO en
CSTT.
2. Verkennende missie fabrikanten
van zonnepanelen
3. Start bouw zonnepanelen

4. Versturen project voorstel
5. Informatiebijeenkomst voor leden
van FETRAPO en UNETO
6. Implementatie van project

7. Training in gebruik materiaal en
onderhoud
8. Monitoring project

9. Evaluatie

Sub- totaal Togo
10% Admin.kosten CNV
Internationaal
Gevraagde bijdrage

Omschrijving
audiovisuele presentatie

Totaal:
€ 1761

nemen van foto’s en doen van
metingen
kopieerkosten
uitzoeken wat er verder voor materialen
nodig zijn

€ 76

locatie, evenals catering
aanschaf en installatie van
zonnepanelen
aanschaf en installatie van verlichting
arbeid
transport
training
onderhoudsmaterialen
toezicht geldbestedingen
toezicht ter plaatse
foto’s maken
plaats bezoeken
evaluatiebijeenkomst
verslag maken
presentatie definitieve document

€ 76

-€ 305
€ 11.586
€ 3.387
€ 1.220
€ 457
€ 3.186
€ 915
€ 762

€ 23.731
€ 2.373
€ 26.004

