Jaarrapport 2020: Stichting Welstand aan kinderen Kagera (WakK)
Ondanks Corona is 2020 een goed jaar geweest voor onze projecten in Tanzania. In de dorpen in
West Tanzania waar onze bosprojecten zijn, was er nauwelijks sprake van Corona. De verschijnselen
werden afgedaan met longontsteking of malaria. Nu president Magufuli in maart 2021 is overleden ,
aan wellicht Corona, wordt dit beeld mogelijk wat bijgesteld.

WEGBO.

WakK heeft € 16.213 uitgegeven aan bosprojecten. Dit is een enorm bedrag, mede te danken aan
restanten van onze vorige donateur Greenchoice. Met dit geld is de NGO WEGBO (Western Green
Bridge Organization) op gang geholpen.
Inmiddels zijn meer dan 4.000 boomkwekerijen verspreid over heel West Tanzania opgestart. Het is
duidelijk dat WakK dit niet alleen kan financieren. De projecten worden gepromoot door de RK-kerk.
Pater Ignas en Pater Gratian, 2 jonge priesters zijn de motoren, die veel kennis in huis hebben.

De boomkwekerijen draaien grotendeels op eigen inbreng. Sommige deelnemers storten geld, wie
dat niet heeft, verricht arbeid. Een kwekerij bestaat uit 20 tot 50 deelnemers. De meeste boompjes
worden in eigen land geplant. Restanten worden verkocht aan derden. Er is een enorm assortiment
aan bomen wat opgekweekt wordt.
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AVOCADO’S, MANGO’S EN TEAK-BOMEN IN DE KWEKERIJEN

Er zijn veel fruitbomen zoals Avocado, Mango en Citrus, maar er wordt ook gekeken naar agroforestry. Zaden van inheemse bomen worden in het bos verzameld.

Tussen inheemse soorten wordt agro-forestry meer en meer belangrijk. Schaduwbomen als Cacao en
Vanille, die een klimboom nodig heeft, is een mooie belangrijke cashcrop. Daarnaast zien we de
verbouw van pepers toenemen, die worden gedroogd voor de export. Het aantal bomen dat uitgezet
is in 2020 ligt tussen de 20- en 40 miljoen. Er is geen gebrek aan water. Door klimaatverandering
regent het overvloedig in de meeste maanden.
Naast deze kwekerijen heeft WakK een donatie ontvangen voor 2 projecten voor waterbeheersing.

FADECO, Family Alliance for Development Cooperation
Het eerste1 project van FADECO in Nyakasimbi (Karagwe) heeft € 2.500 besteed aan een watertank
voor het bewateren van kweekkassen in dit onderzoekcentrum. FADECO is vooral bezig met nieuwe
bananenrassen, die geen last hebben van de huidige ziektes.

1

WakK sponsorde FADECO al eerder in 2006 middels de aanschaf en aflevering van o.a. 2 tractoren.
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NGO GEPAT
Deze NGO heeft 2500 euro gekregen voor een
waterbevloeiingssysteem. Dit educatiecentrum
van professor Aurelia Kamuzora heeft nieuwe
technieken bedacht om cashcrop ook in droge
tijden te verbouwen. Zij is begonnen met
Cacao Vanille en Pepers en heeft een
educatieve uitstraling naar de omgeving. Hoe
kan het bos meer inkomsten genereren? Daar
is zij mee bezig.

WakK heeft daarnaast eenmalig € 2.000
bijgedragen aan de aankoop van 10 ha bos,
aansluitend aan de bossen van GEPAT. De
eigenaar wilde dit kappen, wat we hiermee
hebben voorkomen. De rest moest GEPAT zelf
bekostigen (70%).
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In Kagera steunt WakK nog steeds enkele weeskinderen. Het gaat vooral om jongeren die goed
kunnen leren. WakK heeft al 25 jaar geld uitgegeven aan kinderen, die naar school willen, vaak
schrijnende gevallen. Maar aan alles komt een eind, dit zijn we aan het afbouwen. Er is € 1300
gegaan naar ondersteuning van enkele studenten in Rubya en Dar es Salaam.

Vooruitblik naar 2021
Er zal in dit nieuwe jaar 2021 veel meer aandacht besteed worden aan weduwen en alleenstaande
vrouwen.
Veel mannen vertrekken namelijk naar de grote stad om geld te verdienen. Die mannen komen vaak
nooit meer terug in het dorp. Ook
overlijden er mannen aan ziektes. De
vrouwen blijven dan over met vaak een
groot aantal kinderen. WakK wil deze
vrouwen ondersteunen. Begin 2021
heeft WakK geld gekregen om
coöperaties in west Tanzania op te
zetten onder bezielende leiding van
WEGBO. We zouden beginnen met 8
coöperaties, die land kregen van het
district waarin ze wonen. Deze groepen
van 20 tot 40 vrouwen gaan boompjes
en voedsel verbouwen in een
gezamenlijk project van coöperatie
WAWAWE (WAnawake WAnafanya
WEnyewe), hetgeen betekent “
vrouwen doen het zelf”, of ook wel “
vrouwen voor vrouwen”. De animo is
overweldigend. Van de oorspronkelijke
8 groepen vrouwen, zijn er inmiddels 14
opgestart. Samen voelen vrouwen zich
sterker. Want vrouwen zijn in de dorpen
veel te veel 2de rangs burgers.
FARMTRACE. Daarnaast is er een veelbelovende ontwikkeling met een telefoon-app waarmee
diverse projecten straks hun vastgelegde CO2 zouden kunnen monitoren. Deze is in samenwerking
met Plan Vivo ontwikkeld en wordt al toegepast. Wellicht dat met subsidie van derden ter grootte
van een kleine € 10.000 deze in Kagera en omgeving geïntroduceerd kan worden zodat er op termijn
ook CO2-compensatie-gelden (Carbon-credits) verdiend kunnen worden door de vele kleine
projecten. Er is hiervoor al een eerste contact gelegd met het HIVOS Fair Climate Fund.
Er is dus veel in beweging gezet en mede door de vele (kleine) donateurs heeft WakK een mooie
bijdrage kunnen leveren aan deze vooruitgang in West Tanzania.
We hopen dus dat onze sponsors - klein en groot - met WakK mee blijven lopen.
Namens het bestuur van de stichting WakK, Jos Duindam,
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Zürich (Fr), 7 april 2021.

Jaarrekening 2020 WakK.

Stichting WAKK (Welstand aan Kinderen Kagera),
Molenlaan 52
8749 TH Pingjum

Kubaard, 12 april 2021
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Ger van Putten administraties * belastingen

Stichting WAKK
Balans in Euro's
per 31 december
2020

2019

2020

Bezittingen

Liquide middelen

RABO Bank
RABO Spaarrekening

Totaal

2019

Schulden

Eigen Vermogen

9.450
2

23.905
2

9.452

23.907

9.452

23.907

Kapitaal
Overschot/tekort boekjaar

23.907
-14.455
9.452

5.948
17.959
23.907

9.452

23.907

Ger van Putten administraties * Belastingen

Stichting WAKK
Baten en lasten in Euro's

2020

2019

Ontvangsten

Inkomsten
Giften en schenkingen
Rente bank

2020

2019

23.023
1.200
24.223

12.000
1.708
13.708

36

34
38

Uitgaven

Schenkingen

9.931
-

31.866
-

9.931

31.866

Project Bosbouw Tanzania
Ondersteuning studenten en scholing

Overige kosten
Bestuurskosten

Internetkosten
Financieringskosten

Bankkosten
Overschot / tekort boekjaar

Totaal

9.931

31.866
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127

127

-14.455

17.959

9.931

31.866

