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• Voorwoord 

Wageningen, 2017 

Geachte World Partner, 

In 2017 zijn er een aantal dingen veranderd binnen World Partners. Zo heeft Arjan Wietses afscheid 

genomen en zijn daarmee zijn taken als directeur overgenomen door het bestuur. Het bestuur 

vergaderd in een grotere frequentie waarmee sneller concrete besluiten genomen kunnen worden. 

De projecten zijn met dezelfde volledige inzet doorgezet zoals voorgaande jaren. Hierin zijn 

duidelijk de vruchten en zegen te zien van het werk binnen BAM. 

Ook dit jaar heeft World Partners weer een BAM conferentie georganiseerd, om meer Christenen 

in Nederland betrokken te krijgen bij BAM-projecten internationaal. Wederom een prachtige 

bijeenkomst waarbij veel mensen enthousiast zijn geworden voor het delen van het Koninkrijk. 

We zien toch de toekomst met vertrouwen tegemoet en zullen ook weer nieuwe plannen. Wij hopen 

dat u als partner met ons mee kunt werken om nieuwe mogelijkheden te scheppen. In God hebben 

we alles wat mogelijk is zonder dat we alles begrijpen. Hij zal ons nieuwe gedachten geven om te 

helpen daar waar nodig. 

Uw mede partner, 

Dhr. Spriensma 

Voorzitter 

Stichting World Partners 
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• 1. Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van partnerrelaties tussen 

christen zakenmensen en personen en/of instellingen in landen in ontwikkeling, het ondersteunen 

van sociaaleconomische projecten die de structurele ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap 

bevorderen en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Administratie 

De administratie is door u verwerkt met behulp van een geautomatiseerd systeem. 

 

Jaarrekening 

De jaarrekening 2017, bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en 

verliesrekening over 2017 alsmede de toelichtingen daarop, is in verkorte versie opgenomen in dit 

jaarverslag. De volledige jaarrekening is separaat gepubliceerd. 

 

• 2. Fiscale positie 

Over het boekjaar 2017 is door de stichting een positief resultaat van € 7.210 gerealiseerd.  

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 
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• 3. Naam, doelstelling en rechtsvorm 

Stichting World Partners is opgericht op 15 november 1994, gevestigd te Renkum en ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41052532.  

De stichting beschikt over een ANBI-verklaring. 

 

• 4. Bestuur 

In het verslagjaar 2017 bestond het bestuur van World Partners uit de volgende personen: 

1. Dhr. Hamoen 

Voorzitter 

2. Dhr. Spriensma 

Secretaris/Penningmeester 

3. Dhr. Dappen 

 Algemeen lid 

 

 

• 5. Bureau 

Het bestuur wordt ondersteund door het bureau. Het bureau bestaat in dit verslagjaar uit een 

vrijwillige kantoormedewerker en vrijwillige medewerkers die actief zijn voor projectonderzoek. 
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• 6. Over World Partners 

 

 

 

World Partners 

stimuleert ondernemerschap 

in ontwikkelingsgebieden 
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Missie 
 

World Partners ziet een wereld voor zich waarin ondernemers met hun talenten en middelen de 

omgeving helpen te ontwikkelen, zowel op materieel als op immaterieel vlak. 

 

 

Visie 
 

World Partners helpt met het opzetten en onderhouden van ondernemingen. Deze onder- 

nemingen zorgen er op hun beurt samen met World Partners voor dat een deel van hun 

opbrengst naar sociale projecten gaat ten behoeve van de lokale gemeenschap. 

 

 

Projecten 
 

World Partners is een organisatie die wereldwijd gericht is op lokale ontwikkeling, in het bijzonder 

het opstarten van kleine ondernemingen. Belangrijk in de projecten van World Partners is dat een 

deel van de winst van de ondernemingen ten goede komt aan lokale goede doelen of dat de 

onderneming zelf bijdraagt aan het behalen van het sociale doel. Daarnaast zoekt World Partners 

manieren om via de projecten lokale organisaties en medewerkers te ondersteunen in hun activiteiten. 
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• 6.1 Oekraïne 

Adama 

Voorwoord 

Nog steeds verwikkeld in een burgeroorlog in het oosten gevoed door de Oosterbuur die met de 

inname van de Krim destabilisatie creëert. Door het uitgestrekte land wordt de oorlog minder sterk 

ervaren in het westen alhoewel medewerkers tot dienstplicht werden opgeroepen en kennissen 

strijd hebben geleverd. In 2017 is gelukkig iets meer stabiliteit in Oekraïne ervaren. De lokale 

munteenheid de hryven blijft devalueren. Voor de burgeroorlog was één euro ongeveer 10 hryven 

waard waar nu zelfs 30 hryven moet worden neergeteld voor één euro. Alhoewel de oorlog 

voortduurt, is het normale leven zo veel mogelijk opgepakt. 

Voor Adama is het een jaar met veranderingen geweest. De aandeelhouders waren niet tevreden 

met het functioneren van de boerderij en hebben besloten een nieuwe bedrijfsleider aan te stellen: 

Chris van Wijk. De aanstelling van Chris ging gepaard met de overplaatsing van zijn veehouderij 

bedrijf naar Adama. Er is in 2016 veel verbeterd aan de technische staat van de machines. Hoewel 

de boerderij er door de overgang niet direct financieel onder geleden heeft, heeft dit ook geen 

winst opgeleverd. 

Hoewel het geen vet jaar geweest is voor Adama, heeft ze dit jaar voor het eerst een beperkt 

overschot genoteerd. Daarnaast hebben we ondersteuning in de cashflow ontvangen voor het 

eerste oogstmoment, waardoor de salarissen konden blijven worden doorbetaald. 

We zijn ervan overtuigd dat het belang van Adama ontzettend groot blijft. Dat blijkt ook uit de 

complimenten die we jaarlijks ontvangen van de omringende dorpsbewoners. 

Achtergrond 

De voormalige staatsboerderijen, ook wel Kolchoz genoemd, zijn na de val van het communisme 

allemaal geprivatiseerd en eigendom geworden van de voormalige werknemers. Zo ook de 

boerderij bij Bilichy, een klein dorpje in de buurt van Novovolynsk, dat voornamelijk wordt bevolkt 

door oudere mensen. De privatisering resulteerde in allemaal kleine stukjes grond die te klein zijn 

voor een boerderij en/of grotere productie. Een coöperatievorm lag gevoelig voor de mensen. Ook 

zijn deze ouderen onvoldoende kapitaalkrachtig om te investeren in mechanisatie. De mensen zijn 

sowieso erg arm in deze regio.  

In 2005 kwamen de dorpsbewoners uit Bilichy naar een van de huidige aandeelhouders van Adama 

toe met de vraag of hij een idee had ter verbetering van de situatie. De huidige aandeelhouders 

zagen de toegevoegde waarde die ze in de regio konden bieden. Het resultaat was de oprichting 

van Adama Ltd. ter bevordering van werkgelegenheid en steun aan rehabilitatiecentra. Adama 

begon als groenteproject. In de loop der tijd heeft een meerderheid van de oudere mensen uit 

Bilichy de huidige aandeelhouders van Adama gevraagd om het land te huren en de boerderij 
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nieuw leven in te blazen. Met de huuropbrengst van het land en de gebouwen wordt hun pensioen 

aangevuld waardoor zij hun leefomstandigheden iets kunnen verbeteren. 

Naast een extra bijdrage voor de pensioenvoorziening heeft World Partners meerdere doelen 

geformuleerd voor Adama Ltd. Er is een samenwerking aangegaan met een lokale kerk, De Ark, om 

de sociale doelstelling beter vorm te kunnen geven. Zowel de boerderij als de sociale projecten 

vormen samen het Volinsk project.  

Doelstellingen 

Naast de winstdoelstelling die hoort bij een gezonde onderneming is het voor Adama belangrijker 

om te streven naar winstoptimalisatie dan naar winstmaximalisatie.  

In de visie van World Partners staan drie uitgangspunten centraal, waar onze projecten aan moeten 

bijdragen: een economische, sociale en holistische impact. Investeringen zijn niet alleen bedoeld 

als economische investering, maar ook om sociale veranderingen teweeg te brengen, waarbij we 

onze medemensen holistisch benaderen. 

Bij Adama uit zich dit in de volgende doelstellingen: 

• Werkgelegenheid bieden voor de regio en aan mensen uit de rehabilitatieprogramma’s 

• Opleiden van mensen binnen het bedrijf waarbij ruimte is om te ontwikkelen als mens 

• Op dit moment heeft Adama de volgende bezetting: 

o Personeel kantoor, 3 personen 

o Vast personeel boerderij, 9 personen 

o Seizoensarbeid (onder andere via rehabilitatie programma), 10 personen 

o Een aantal deeltijdwerkers voor onder meer de watertoren en juridische zaken 

o Coördinatie sociale projecten, 2 personen 

• Voorbeeldfunctie voor de regio 

o Er worden afspraken gemaakt met de werknemers en beide partijen moeten zich 

daaraan houden 

o Geen alcohol op het bedrijf 

o Moderne landbouw waarover graag uitleg wordt gegeven aan omringende 

boerenbedrijven 

o Loonwerk aan kleine boeren omdat machines bij hen ontbreken 

o Hulp aan het dorp Bilichy, zoals wegen sneeuwvrij maken en watervoorziening 

o Ondersteuning van diverse sociale projecten, om te laten zien dat ondernemers 

verantwoordelijkheid dragen in hun omgeving.  

• Opbrengst verdeling 

o Deel van de winst gaat naar de sociale projecten zoals kinderopvang voor 

verwaarloosde kinderen en de verschillende rehabilitatiecentra 

o Deel van de oogst gaat als voedselvoorziening naar de sociale projecten zoals 

kinderopvang voor verwaarloosde kinderen en de verschillende rehabilitatiecentra 

o Hulp aan de rehabilitatiecentra bij het opzetten en onderhouden van eigen 

akkerbouwprojecten 

o Winterhulp pakketten voor de allerarmsten (vaak ouderen) 



9 

 

Dare2Care, ChildCare en Maaltijdproject 

De sociale projecten Dare2Care en ChildCare bevinden zich in Novovolynsk, Oekraïne en zijn zo’n 

tien jaar geleden gestart door de plaatselijke kerk ‘Kovcheg’. Deze kerk is actief gericht op de 

gemeenschap om de kerk heen. De ondersteuning van World Partners wordt in goed overleg met 

de kerk afgestemd. De projecten worden niet alleen gefinancierd vanuit de boerderij, maar ook met 

sponsorgeld.  

Het Maaltijdproject in het plaatsje Zhovtneve is een project waarbij kinderen uit arme gezinnen 

opgevangen worden voor een lunch, maar ook voor naschoolse activiteit en begeleiding. Ook dit 

project wordt gedragen door een plaatselijke kerk.  

In 2017 is binnen het programma van Kerk in Actie vooral nog aandacht besteed aan de trainingen 

over o.a. conflictbeheersing. De bijdragen aan renovaties zijn dit jaar afgerond omdat deze 

projecten de neiging hebben steeds maar weer mooier te worden en daardoor financieel ook buiten 

proportioneel worden. 

Elk jaar worden in de zomer drie verschillende kinderkampen gehouden voor kinderen uit 

moeizame, vaak armoedige situaties. In totaal ruim 150 kinderen hebben een fijne tijd gehad buiten 

de stad. De kinderen hebben genoten van hun vakantie vlakbij meren en bossen. Voor sommigen 

was het de eerste kampeerervaring van hun leven. Ook dit jaar zijn er kinderen uit Marioepol, een 

stad in Oost-Oekraïne, waar het door de oorlog erg onveilig is, mee geweest op kamp, dankzij extra 

donaties. Met financiële ondersteuning van Kerk in Actie konden de kinderen van het 

maaltijdproject in Zhovtneve dit jaar ook op vakantie.   

In oktober was er weer een succesvolle winterhulpactie door Nederlandse jongeren die samen 

met hun Oekraïense leeftijdgenoten een week lang optrekken, pakketten uitdelen en klussen 

doen. Er zijn ruim 250 flinke voedselpakketten gebracht bij arme ouderen en gezinnen.  

 

 

  

 

 

 

zomerkamp      winterhulp 
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• 6.2 Tanzania 

Het doel van dit project is het creëren van werkgelegenheid voor met name werkloze vrouwen en 

arme gezinnen rondom Mtwara regio, Oost-Tanzania, om daarmee de verstedelijking en culturele 

en/of religieuze onrust tegen te gaan. 

De cashewplantage van 40 hectare is in etappes beplant met jonge bomen. De bomen geven 

vanaf het vijfde jaar hun eerste opbrengst, zodat een lange tijd van investering noodzakelijk is. 

Het duurt nog enkele jaren voordat de cashewbomen genoeg produceren. Een groot deel van de 

kosten van de plantage wordt betaald uit de opbrengst. Dit is nog niet voldoende om uit de 

kosten te komen, maar de huidige groeicijfers laten zien dat de plantage in 2016 winstgevend zal 

zijn. Tot die tijd en daarna moet de plantage goed worden onderhouden. 

Het project voorziet in werk voor de lokale bevolking, het genereert inkomen en biedt perspectief 

voor de toekomst, waardoor wordt voorkomen dat met name jongeren naar de stad trekken. 

Afgelopen jaren bood het project werk aan meer dan 700 parttime werkers. 
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• 6.3 Ethiopië  

In Ethiopië heeft Great Commission Ministry Ethiopia aan World Partners gevraagd om een 

trainingscentrum te ontwikkelen, waar medewerkers leren om hun eigen vis en groente te kweken 

in een aquaponics systeem. Aquaponics is een milieuvriendelijke en water-efficiënte manier om 

groente te kweken op basis van afvalwater uit een viskwekerij.  

Ethiopië staat bij veel mensen sinds de jaren '80 bekend als een land van grote armoede en 

voedseltekorten. Dit beeld is deels achterhaald. Hoewel er nog zeer veel mensen onder de 

armoedegrens leven, is het ook een van de snelst opkomende economieën ter wereld. In het 

noorden en oosten van het land zijn warme droge gebieden, maar er zijn ook uitgestrekte 

hooglanden waar het koel is en de grond zeer vruchtbaar. In Ethiopië zijn grote verschillen in 

samenstelling en religie van de bevolking. In de provincies langs Somalië en Soedan wonen 

voornamelijk moslims en in het centrale gedeelte veelal orthodoxe christenen. GCME probeert 

lokale mensen te ontwikkelen en kleinschalige bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken, het is daarom 

nodig om langer in een gebied te verblijven om echt een impact te maken. 

De meeste medewerkers van GCME zijn slechts theologisch geschoold en hebben weinig 

toepasbare kennis en vaardigheden die ze kunnen inzetten om in zo'n gemeenschap te kunnen 

integreren. Hiervoor worden in de toekomst bepaalde medewerkers getraind in het runnen van een 

kleinschalige aquaponics boerderij. Op deze manier kunnen ze in hun eigen levensonderhoud 

voorzien en kunnen zij zich in andere gemeenschappen vestigen.  

Het project duurt een jaar. Tijdens het bouwen van het trainingscentrum, de eerste zes maanden, 

worden ook trainers van GCME opgeleid die het project kunnen voortzetten en uitbreiden als de 

Nederlandse trainers vertrokken zijn. Het trainingscentrum wordt gebouwd bij een kantoor van 

GCME in Hawassa, 6 uur ten zuiden van de hoofdstad Addis Ababa. In een jaar na de opening zullen 

tien medewerkers getraind en uitgerust worden met een aquaponics systeem.  

Door verschillende oorzaken, waaronder wisselingen in het Ethiopische leiderschap heeft dit project 

forse vertraging opgelopen. Eind 2015 is begonnen met de bouw van het aquaponicssysteem. Het 

project is nu afgerond en World Partners blijft als consultant betrokken. 

 

 

 

 

 

Plot land waar het trainingscentrum komt     Kantoor van GCME in Hawassa 
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• 6.4 Overige activiteiten 

Small Caps  

Giften voor het Small Caps Fund worden gebruikt voor start-up kosten voor onderzoek naar 

mogelijk nieuwe projecten en ondernemingen.  

 

Worldpartners in de USA  

Afgelopen jaar is World Partners in de USA weer dusdanig geactiveerd met medewerking van de 

collega’s uit de USA. Het is de bedoeling dat zij voornamelijk Amerikaanse ondernemers en 

stichtingen gaan benaderen om mee te participeren in projecten. Daarnaast zullen ook specifieke 

projecten worden opgezet, die passen bij de Amerikaanse belevingswereld. 

 

Fondsenwerving & communicatie  

In het verslagjaar is veelal gecommuniceerd middels Facebook en digitale nieuwsbrieven.  
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• 7. Verkorte jaarrekening 2017  

Stichting World Partners 

Dreijenlaan 2, Wageningen 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017      
 

A c t i v a     31-12-2017  31-12-2016  

      €  €  

VASTE ACTIVA         

          

Financiële vaste activa        

          

Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling  338.833  348.833  

             

          

Materiële vaste activa        

     0  0  

             

VLOTTENDE ACTIVA        

          

Vorderingen     54.481  57.752  

          

          

Liquide middelen     13.784  15.602  

             

          

Totaal activa     407.098  412.187  

            

 

          
P a s s i v a     31-12-2017  31-12-2016  

      €  €  
RESERVES EN FONDSEN                 
Continuïteitsreserve     84.317  77.107  
Algemeen bestemmingsfonds    64.045  64.045  

Bestemmingsleningen    213.610  223.910  

             

          
KORTLOPENDE SCHULDEN       

      45.126  47.125  
Totaal passiva     407.098  412.187  
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 

          

          

          

      2017  2016  

          

      €  €  

          

SOM DER BATEN    217.192  138.120  

            

Bedrijfslasten         

          

SOM DER BEDRIJFSLASTEN   5.945  17.234  

            

          

BEDRIJFSRESULTAAT    15.077  18.492  

          

          

Renteresultaat      -7.867  -19.537  

          

RESULTAAT     7.210  -12.388  

            

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


