
Format vastgesteld  
op 15 april 2006  

Voortgangrapportage per deelgebied over het jaar 2016 
 

Deelgebied Voeding 
 

Activiteiten 

 

Welke activiteiten waren er voor het afgelopen jaar ingepland? 

In principe worden geen activiteiten ingepland door de stichting wordt ingesprongen op een 

verzoek tot hulp vanuit Tanzania. Elk jaar wordt rekening gehouden met een bedrag van € 5.000 

die nodig is om de vrienden in Tanzania door 12 weken zonder oogst heen te helpen. 

 

Welke zijn daarvan gerealiseerd? 

In 2015 is driemaal een bedrag voor 6 weken overgemaakt. Totaal is 18 weken voedselhulp 

verstrekt. 

Eind december 2016 is eenmaal voor een periode van 6 weken tot 18 februari 2017 voedselhulp 

verstrekt. 

 

Welke zijn niet gerealiseerd en waarom niet? 

Er zijn naast voorlichting tijdens het bezoek in 2015, geen activiteiten ontplooid om stappen te 

zetten naar structurele oplossingen voor voeding.  Wel zijn enkele vrienden gesponsord bij het 

opzetten van hun eigen business/ job op basis van individuele sponsoring. Zoals: Ester Amos 

(schoonhouden Ditima Dispensary), Helen Amos (kleding maken) 

 

Budget 

 

Welk budget was er voor genoemde activiteiten vorig jaar beschikbaar? 

2015: € 5.000 

2016; € 5.000 van eigen vermogen werd aangevuld met giften € 2.720,84 

 

Welk deel is daarvan gebruikt? 

2015: € 7.800,59 

2016: € 2.602,84 

 

Communicatie 

 

Hoe is de communicatie in dit  jaar verlopen? 

Er is via directe gesprekken met potentiele sponsoren voor voedselhulp gezocht naar fondsen. Deze 

aanpak is succesvol gebleken. De komende perioden zal de VEG Huizen de kosten van de 

Stichting voor Noodhulp dragen. 

 

Wat dient er verbeterd te worden en hoe? 

Meer activiteiten ontplooien die zorgen voor meer structurele oplossingen. En over deze 

activiteiten communiceren. De terughoudendheid om via de nieuwsbrief en website te 

communiceren over de noodzaak tot voedselhulp zal blijven.  

 

 

Komend jaar 
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Welke activiteiten zijn er voor komend jaar ingepland? 

Noodhulp 2 maal verstrekken voro de periode 18 februari 2017 tot 14 mei 2017. 

 

Welk budget is daarvoor beschikbaar gesteld? 

Vanuit het eigenvermogen is € 5.000 gereserveerd voor voedselhulp. Tevens wordt verwacht dat 

door sponsoren eveneens € 5.000 wordt opgebracht. 

 

 

 

 

 

Rapportage opgemaakt d.d. zondag 5 maart 2017 door Gerrit Bunschoten 

 

 

 

  


