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• Partners in Bangladesh
• 20 jaar SAKO: we zijn nog

Doelstelling Stichting SAKO
Stichting Steun aan Kinderen Overzee
(SAKO) is opgericht in 1999.
De belangrijkste doelstelling is hulp
bieden aan kinderen, vooral op het
gebied van onderwijs en gezondheids
zorg in derde wereldlanden. Deze hulp
geschiedt ongeacht ras, huidskleur
of religie. De werkzaamheden van
de stichting omvatten het initiëren
van projecten, het onderhouden van
contacten met de projecthouders
en donateurs en het verzamelen
van zoveel mogelijk informatie over
lopende (samenwerkings)projecten.
Stichting SAKO verplicht zich om
alle gelden verkregen uit donaties
volledig te besteden aan structurele
hulpverlening.
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• In vogelvlucht: 20 jaar SAKO
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20 jaar, een generatie...
SAKO bestaat dit jaar 20 jaar en daar zijn we trots op!
Een periode van 20 jaar kan gezien worden als een
generatie. Dat betekent dat we in 2019 de kinderen
steunen van de kinderen die we in 1999 hielpen. Ook zijn
de kinderen die we 20 jaar geleden scholing en medische
hulp boden nu in staat om anderen in hun omgeving te
helpen. We hebben hen een toekomst gegeven en
deze toekomst wordt doorgegeven.
Dat is waar we samen voor staan, mogelijk gemaakt door
al uw donaties en mooie vrijwillige initiatieven zoals de
vastenactie van de H. Andreasparochie West-ZeeuwsVlaanderen. In dit jubileum-nummer leest u wat SAKO de
afgelopen 20 jaar allemaal voor elkaar heeft gekregen en
wat we nog gaan doen om nog de volgende generatie
kinderen een kans op een goede toekomst te geven.
Hartelijk dank voor uw steun!
Bestuur en vrijwilligers stichting SAKO

•

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Steun aan Kinderen Overzee • Scheldekade 23B, 4531 EG Terneuzen
T 0115 - 481 728 • E info@stichtingsako.nl • www.stichtingsako.nl • IBAN NL14 ABNA0540357820
Deze nieuwsbrief verschijnt, zo mogelijk, twee keer per jaar en is bedoeld voor de donateurs van de stichting SAKO.
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In 20 jaar 20.000 kinderen naar school met hulp van SAKO
Met hulp van SAKO zijn de afgelopen 20 jaar
20.000 kinderen naar school gegaan in Indonesië en
Bangladesh. Daar zijn we hartstikke trots op. Relatief
gezien gaat het in al die jaren niet om veel kinderen.
De bijdrage van SAKO is bescheiden. SAKO wordt vaak
gevraagd of het de moeite waard is geweest. Jazeker!
Zonder twijfel! Ook al kunnen we niet alle kinderen
helpen, we maken het verschil. En daar gaat het om.
Hieronder leest u wat we de in 20 jaar gedaan hebben
en welke invloed dat heeft gehad op mensen
in Indonesië en Bangladesh.
Als maat voor ontwikkeling van landen wordt er
vaak gekeken naar de index van de menselijke
ontwikkeling (ontwikkelingsindex) van de
Verenigde Naties. Dit wordt ook wel de Human
Development Index (HDI) genoemd. Deze meet
voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs
en levensverwachting in een bepaald land of
gebied. Zonder in te gaan op de exacte manier van
berekenen, komt hier een getal uit dat de mate van
ontwikkeling geeft, het verschil over de jaren heen
geeft en een indruk van de vooruitgang.
35 procent vooruitgang Bangladesh
Hoe zit dat nou met Indonesië en Bangladesh, de
twee landen waar SAKO projecten ondersteunt?
Als we kijken naar de HDI waar 189 landen op
staan, zien we dat Nederland op de tiende plaats
staat. Indonesië staat op de 116de plaats en
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Bangladesh op de 136ste plaats. De HDI steeg
in Nederland de afgelopen 20 jaar met 7%. In
Indonesië was dat 18% en in Bangladesh 35%. Er
is dus al veel vooruitgang geboekt. Maar de landen
kunnen het nog niet alleen. Hulp is nog steeds
nodig.
Talenten ontwikkelen
De projecten van SAKO hebben zeker bijgedragen
aan die vooruitgang. Onze projecten zijn erop
gericht om kinderen de kans te geven hun talenten
te ontwikkelen. Dat doen wij door het onderwijs en
de gezondheidzorg aan kinderen en hun ouders te
verbeteren. Dit zijn dan ook de twee belangrijkste
sectoren waaraan de projecten hebben
bijgedragen. Daarnaast hebben die projecten
bijgedragen aan toegang tot veilig drinkwater
en toiletten en tot betere mogelijkheden om een
eigen inkomen te verwerven.
Onderwijs
De onderwijsprogramma’s van SAKO hebben als
doel dat kinderen zoveel mogelijk gebruik kunnen
maken van kansen die in Bangladesh zelf worden
geboden. Zo is het pre-school programma erop
gericht om kinderen te laten instromen in het
reguliere basisonderwijs. Kinderen die op latere
leeftijd instromen in het basisonderwijs en geen
kleuteronderwijs hebben gehad, raken vaak achter
en geven het uiteindelijk op.

Echter, een schooldiploma biedt geen garantie op een
baan. Daarom ondersteunt SAKO de technische school
bij Aloshikha waar leerlingen na het halen van hun
diploma doorstromen naar het middelbaar technisch
onderwijs of direct aan de slag gaan.

financieren. De rest kwam van allerlei maatschappelijke
organisaties, die met de meest uiteenlopende acties
geld wisten in te zamelen voor de projecten. Meer
hierover op de volgende pagina’s.
Tenslotte mag SAKO zich gelukkig prijzen met een heel
trouwe groep particuliere donateurs die de stichting
en haar projecten ieder jaar weer naar vermogen
ondersteunen!
De rapporten van SAKO’s partnerorganisaties en
de regelmatige bezoeken van het uitvoerend comité
hebben veel informatie opgeleverd over hoeveel kinderen
en hun ouders baat hebben bij de projecten. Het is
teveel om dat hier te vermelden. In de plaatjes op
deze pagina’s vindt u de exacte aantallen.

Gezondheidszorg
De meeste projecten van SAKO hebben bijgedragen
aan een betere gezondheidszorg. Zo bezoeken de
gezondheidsmedewerkers van Chandradip veel
middelbare scholen van de overheid in hun werkgebied
om daar gezondheidsvoorlichting te geven aan
jongeren.
Ook trainen zij jaarlijks zo’n 500 ouders in hoe ze met
lokale producten een gezonde maaltijd kunnen maken.
Daarnaast begeleiden zij jaarlijks meer dan 1.500
aanstaande moeders en worden er tegen de 1.000
kinderen geboren met hun hulp. De overige moeders
bevallen in het ziekenhuis of krijgen hulp van een
traditionele vroedvrouw, die vaak geschoold is door
de SAKO-partners.
Noodhulp
Ook helpt SAKO in moeilijke tijden. Bijvoorbeeld toen
cycloon Sidr over Bangladesh raasde, waardoor veel
huizen en schooltjes beschadigd werden en mensen
zonder eerste levensbehoeften kwamen te zitten. Met
de hulp van de Goede Doelen Stichting uit Amsterdam
en vele donaties van betrokken donateurs, konden
de partnerorganisaties in Bangladesh de schade snel
herstellen en getroffen gezinnen helpen.
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Fondsen
Niets van dit alles zou mogelijk zijn zonder de steun die
SAKO jaarlijks krijgt van haar donateurs en sponsors.
Het grootste deel van de kosten van de projecten wordt
gedekt door specifieke projectdonaties van Goede
Doelen Stichtingen. Door de jaren heen heeft dit ervoor
gezorgd dat we tweederde van de kosten konden

20 jaar: SAKO in vogelvlucht
In 20 jaar tijd heeft SAKO steun gekregen van veel particulieren, organisaties en bedrijven. In dit overzicht
geven we in vogelvlucht hiervan een indruk. Het gaat om een selectie van de donaties. Het is helaas niet
mogelijk om alle sponsoracties en donaties te vermelden.
2004
Mede door de steun van particuliere sponsors,
waaronder de eerste bijdrage aan dit programma door
de familie Zonnebeld en door een bijdrage van de
Lionsclub Zostera, kan het pre-school programma van
BVDO worden voortgezet.

1999
Oprichting van SAKO. De eerste donatie is van
H4A uit Axel voor het gezondheidsprogramma
van Aloshikha. Met de donatie kunnen vrouwelijke
gezondheidswerkers in de dorpen voorlichting geven
over veilige zwangerschap en gezonde voeding.
2000
BVDO begint met haar pre-school programma, mede
mogelijk gemaakt door een donatie van Gebr. Vervaet
uit Biervliet. In 10 schooltjes worden 300 kinderen
uit afgelegen gemeenschappen voorbereid op het
reguliere lager onderwijs.
2001
Door de samenwerking met een Goede Doelen
Stichting uit Amsterdam, kan het succesvolle
gezondheidsprogramma van Aloshikha ook bij BVDO
starten.
2002
Een donatie door Grontmij maakt het mogelijk dat
het pre-school programma van BVDO voortgezet
wordt. Als een van de eerste sponsoracties besluit een
pottenbakker uit Uithoorn de opbrengst uit de verkoop
van keramiek op een hobbymarkt te doneren aan
SAKO.
2003
Met de Goede Doelen Stichting in Amsterdam wordt er
een hulpfonds opgezet. Dit fonds helpt arme mensen
die de eigen bijdrage aan de kliniek van Aloshikha (€
0,50) en de daarop volgende behandeling (gemiddeld
€ 4,00) niet kunnen betalen.
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2005
Met de donatie van de heer Wisse Dekker ter ere van
zijn 80ste verjaardag, wordt er een nieuwe gaarkeuken
opgezet in Desa Pekayon in Indonesië. Daarnaast is
dit het jaar waarin de Paul Tensen Stichting besluit het
pre-school programma van BVDO te ondersteunen.
2006
Door een donatie van de Kiwanis in Axel en uit de
opbrengst van de afscheidsreceptie van de secretaris
van SAKO bij de gemeente Sluis, start BVDO met
het kippenproject. Door dit project kan BVDO zelf
een deel van de pre-school kosten dragen en kunnen
kleinschalige kippenhouders hun eigen bedrijfjes
uitbreiden.
2007
Cycloon Sidr raast over Bangladesh, waardoor de
projecten van SAKO veel schade oplopen. Door vele
particuliere donaties, een donatie van de Grote
Doelen Stichting uit Amsterdam en door de opbrengst
van een benefietconcert door de zangvereniging St.
David’s Minstrels en het harmonie orkest Dow Blazers
Ensemble, wordt genoeg geld opgehaald voor alle
herstelwerkzaamheden en voor hulp aan getroffen
gezinnen.
2008
Door donaties van Gemeente Terneuzen
(Millenniumgemeente) en de Provincie Zeeland kan
SAKO de samenwerking starten met DHARA voor het
straatkinderen project in Jessore.
2009
SAKO Nieuws krijgt een nieuw gezicht door de
vrijwillige medewerking van Studio Jesse uit VelsenZuid. De familie Robesin uit Hoek besluit de drukkosten
te sponsoren. Met steun van Rotary Club Hulst worden
dit jaar de fondsen voor een multifunctioneel schooltje

geworven voor een van de pre-schooltjes van BVDO en
als steunpunt voor het gezondheidsprogramma en het
microkrediet programma.
2010
Het Vocational Training Center (VTC) van Aloshikha
wordt officieel geopend. Het VTC is gebouwd met
financiële steun van een Goede Doelen Organisatie uit
Amsterdam, Stichting Edukans uit Amersfoort en vele
particuliere donaties.
2011
Met steun van Rotary Club Zwijndrecht en Omstreken
wordt bij DHARA een multifunctioneel schooltje
gerealiseerd voor een van de schooltjes voor
straatkinderen.
2012
Door ondersteuning van Centraal Apotheek
Zwijndrecht kan er in Lebubari een Flood Center
worden gebouwd dat tevens dienst doet als pre-school.
Een Flood Center is een plek waar mensen naartoe
vluchten tijdens overstromingen.

2013
Dit jaar kiest het Reynaertcollege in Hulst voor SAKO
als een van de drie goede doelen voor de kerstactie.
Van de opbrengsten kunnen 5 schooltjes een jaar
functioneren.
2014
Stichting SHAKI (Stichting Hulp aan Kinderen) houdt
in oktober een grote kleding- en speelgoedbeurs in
Terneuzen. Een deel van de opbrengst doneert de
stichting aan SAKO.
2015
BVDO realiseert een multifunctioneel schooltje en
vier waterpompen dankzij steun van de Marthe van
Rijswijck Foundation en een aantal SAKO donateurs.
2016
Dit jaar ondersteunt chipfabrikant ASML het VTC voor
een periode van twee jaar. Dit ter overbrugging naar
ondersteuning van de school door de Bangladeshi
overheid.
2017
De H. Andreasparochie West-Zeeuws-Vlaanderen
kiest het VTC als eigen goede doel project voor de
Vastenactie.
2018
SAKO en een aantal andere goede doelen stichtingen
dienen met brancheorganisatie Partin een voorstel in
dat leidt tot ondersteuning van het straatkinderenproject van DHARA door Stichting
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Jubileumactie: lesmaterialen
voor de technische school
SAKO wil de leerlingen van het VTC de mogelijkheid
bieden de handen vuil te maken, fouten te maken,
materiaal te verbruiken en zo steeds beter te worden in
hun vak. Daarom zijn we ter ere van het jubileum een
inzamelingsactie gestart voor lesmateriaal voor het VTC:
ijzer om mee te lassen, contactdozen om uit elkaar te
halen, en stoffen om te verknippen.
Met het geld dat we inzamelen, kopen we in Bangladesh gereedschap.
Daar profiteert het VTC van en ook de producenten van de gereedschappen.
Oefenen zonder gereedschap niet mogelijk
Hoe kun je een goede lasser of elektricien worden zonder te oefenen?
In Nederland is het ondenkbaar dat je een diploma kunt halen voor een vak
als monteur, ICT ’er, lasser of elektricien zonder praktijklessen. Vaardigheden
leer je niet uit een boekje. In Bangladesh is dit helaas eerder regel dan
uitzondering. De lesboeken van de overheid bestaan voor een groot deel
uit opeenvolgende gebruiksaanwijzingen en plaatjes, het beste vergelijkbaar
met een handleiding van IKEA.
Financiële bijdragen voor gereedschappen zijn daarom van harte welkom!
Doet u mee? Alvast dank namens alle leerlingen.

Vastenactie levert ruim
€ 1.000,00 op
De vastenactie middag van de Caritas van H.Andreasparochie in Zeeuws-Vlaanderen heeft € 1.000,00
opgeleverd. Een prachtig bedrag dat ten goede komt
aan de technische school van Aloshikha (VTC).
Voor de derde keer op rij was in 2019 het VTC van
Aloshikha het Eigen Doel project van de Caritas van
de H. Andreasparochie. Op 6 april was er een gezellige
middag in de Eligiuskerk in Oostburg. De parochianen
hadden een hobbymarkt georganiseerd. De markt werd
opgeluisterd met muziek van de groep Puur Toeval.
Bezoekers konden kiezen uit een groot assortiment
zelfgemaakte taarten die voor het goede doel verkocht
werden. Ook was er een verloting voor het Vastenactie
project. Lokale ondernemers sponsorden de actie door de
prijzen ter beschikking te stellen. Carla gaf uitleg over het
project aan de hand van een presentatie van Joost en Nina,
die namens SAKO het VTC in januari bezochten.
De vrijwilligers van de parochie en SAKO zijn erg blij met
de opbrengst en bedanken iedereen die zich hiervoor heeft
ingezet!
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Goede ontwikkeling
partners Bangladesh
Afgelopen januari bezochten Joost Verwilghen en Nina
van Egmond namens het Uitvoerend Comité van SAKO
alle partnerorganisaties. Ook hebben ze alle projecten
bekeken die u als donateur of sponsor ondersteunt.
Tijdens het bezoek (op eigen kosten) kregen zij een heel goede indruk van
de verschillende projecten en van de ontwikkeling van de organisaties.
Tegelijkertijd is het bezoek voor de organisaties een grote blijk van
waardering voor hun werk, waardoor ze blijvend hun beste beentje
voorzetten om de projecten zo goed mogelijk te laten lopen. En daar zijn
de vele gebruikers van de gezondheidsorganisaties en de scholen ontzettend
mee gebaat.

Cecilia Parul Mundal (BVDO)		

Aandacht voor de armste kinderen
Steeds meer kinderen stromen door naar hoger onderwijs en ze vinden
uiteindelijk werk waardoor ze hun toekomst kunnen opbouwen. Toch blijft
het vooral voor de allerarmsten in de samenleving lastig om van deze
verbeteringen te profiteren. Dit betekent dat SAKO partners zich juist moeten
blijven inzetten voor deze groepen en hun aanpak moeten verfijnen zodat de
hulp daar terecht komt waar het het hardst nodig is. SAKO blijft hen daarbij
helpen.

Workshop lokaal fondsenwerven van Wilde Ganzen
Tijdens een werkbezoek aan Bangladesh hebben medewerkers van Wilde Ganzen twee projecten van SAKO
bezocht, en hebben alle partnerorganisaties van SAKO meegedaan aan een tweedaagse workshop over
fondsenwerven in Bangladesh.
Zelf opkomen voor je rechten en niet meer afhankelijk zijn van buitenlandse hulp. Daar ging de workshop
‘lokaal fondsenwerven’ over. Samen met Wilde Ganzen hebben de partners van SAKO onderzocht wat ervoor
nodig is om bedrijven, investeerders en de overheid in Bangladesh te betrekken bij hun projecten.
Lobbymethoden
Onze partners hebben zich gebogen
over lobbymethoden en relevante wet- en
regelgeving. “Het was goed om eens een
stap terug te nemen uit de taken van
alledag om gezamenlijk over de toekomst
van onze organisaties na te denken”,
vertelde James Mridul Halder, directeur
van Aloshikha. De trainers van Wilde
Ganzen waren op hun beurt onder de
indruk van de ideeën en initiatieven van
onze partners.
SAKO partners in de workshop ‘lokaal fundraisen’.
V.l.n.r. Lipika Das Gupta (DHARA), James Mridul Halder (Aloshikha),
Jahanara Begum Shapna (CDS), en Cicilia Parul Mundal (BVDO).
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Een jubileum is niet alleen een moment om terug te kijken, het is ook een moment
om vooruit te blikken. Wat willen we in de komende jaren bereiken? Want we zijn nog
niet klaar. Nog lang niet!
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20 jaar... en we zijn nog niet klaar!
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Vergroten betrokkenheid sponsoren
We streven naar toekomstbestendigheid. Maar we beseffen dat onderwijs en gezondheidzorg geen winstmakende
activiteiten zijn, zelfs niet kostenneutraal. Daarom gaat SAKO lange termijnverplichtingen aan om onze projectpartners ook in de toekomst (financiële) zekerheden te bieden. Dat willen we onder andere doen door de
betrokkenheid van sponsoren verder te vergroten. Een voorbeeld daarvan is de actie ‘Adopteer een schooltje’.
Op dit moment zijn er zes scholen die direct zijn gelinkt aan een Nederlandse familie of bedrijf.
U vindt het beleidsplan 2019-2021
van SAKO op www.stichtingsako.nl.
Of volg de ontwikkelingen op
www.facebook.com/Stichting.SAKO.

Besluit SAKO Nieuws: Dit SAKO Nieuws geeft in grote
lijnen de projecten aan, die onder handen zijn. Voor al deze projecten is
Stichting SAKO sterk afhankelijk van uw hulp. Zonder uw bijdrage kunnen
deze projecten niet tot stand komen. Het stichtingsbestuur dankt u hartelijk
voor uw trouwe bijdrage. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Stichting SAKO IBAN NL14 ABNA0540357820
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sponsoring drukwerk Johan en Marijke Robesin, Hoek

SAKO wil blijven bijdragen aan het creëren van kansen, zodat kinderen hun eigen talenten kunnen
ontwikkelen. Daarom ondersteunen we lokale initiatieven op het gebied van preventieve gezondheidszorg
en onderwijs. We sluiten aan bij bestaande structuren en overheidsvoorzieningen, en richten ons op
de verbetering van de toegang en kwaliteit.

