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1.

Doelstelling stichting en samenstelling bestuur

Stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) is opgericht op 9 april 1999 en heeft als
hoofddoelstelling hulp te bieden aan kinderen, specifiek op het gebied van onderwijs en
gezondheidszorg in derde wereld landen. Alle kinderen zijn voor SAKO belangrijk, dat
betekent dat wij geen onderscheid maken in ras, sekse, sociale achtergrond, politieke
voorkeur, of religie. SAKO beoogt met haar hulp aan de kinderen een bijdrage te leveren
aan verbeterde leefomstandigheden voor deze kinderen.
Voor SAKO is het van groot belang om bij bestaande structuren aan te sluiten en daar
ons steentje aan bij te dragen. Daarom werken wij samen met kleinschalige lokale
partnerorganisaties die onderdeel uitmaken van de gemeenschap. Daarnaast stimuleert
SAKO de samenwerking tussen haar partnerorganisaties en met lokale en nationale
overheden. Wij vinden het belangrijk dat gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis,
voorzieningen en instituties, waarbij voorkomen wordt dat dat er dingen dubbel worden
gedaan. Op deze wijze wil SAKO structurele oplossingen bieden, die waar mogelijk
overgenomen worden door de lokale overheid of de gemeenschap zelf.
De werkzaamheden van de stichting omvatten het onderhouden van de contacten met de
projecthouders en de donateurs. Het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de
projecten, waar op dat moment hulp aan kinderen wordt geboden, behoort tot het
takenpakket van de stichting. Stichting SAKO hecht veel waarde aan het directe contact
met de projecthouders, de organisaties en personen in de betrokken landen die de
projecten uitvoeren.
Naast het verlenen van financiële ondersteuning, probeert stichting SAKO ook haar
steentje bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van deze organisaties. De
stichting tracht mee te denken met deze organisaties over mogelijkheden voor de
toekomst.
De stichting Steun aan Kinderen Overzee heeft de
verplichting op zich genomen, alle gelden verkregen uit
donaties, volledig te besteden aan structurele
hulpverlening. Stichting SAKO heeft als goede doelen
organisatie geen winstoogmerk.
Gedurende het jaar 2020 was de bestuurssamenstelling
als volgt:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

: A.C.M. van Pamelen-Verwilghen
: F. Wolfert
: C.L.G. de Munck - de Krijger
: M.P. Zegers
: J.F. Verwilghen

Het Uitvoerend Comité is verantwoordelijk voor de contacten met de partnerorganisaties
in het buitenland, fondsenwerving, communicatie en voorlichting. Deze werkzaamheden
worden vooraf door het bestuur geaccordeerd en geschieden onder verantwoording van
het bestuur. Naast leden van het bestuur kunnen ook vrijwilligers of adviseurs gevraagd
worden zitting te nemen in het Uitvoerend Comité. Deze vrijwilligers of adviseurs worden
aangezocht door het zittende Uitvoerend Comité en voorgedragen aan het bestuur.
Waarna het bestuur beslist over de toelating van deze vrijwilligers of adviseurs.
In 2020 werkten de volgende vrijwilligers en adviseurs mee aan de uitvoering van
activiteiten van SAKO: Annemarie Robesin, Joost Verwilghen, Lena Verwilghen, Nina van
Egmond, Sjef Verwilghen.
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2.

Beknopt verslag van het bestuur

Het verslagjaar 2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar.
We hebben scholing en medische hulp geboden, waardoor kinderen nu in staat zijn om
anderen in hun omgeving te helpen. Dit geeft hen een toekomst en deze toekomst kan
worden doorgegeven. Daar zijn we als bestuur heel trots op!
Onze aandacht blijft uitgaan naar de armste kinderen. Steeds meer kinderen stromen
door naar hoger onderwijs, hetgeen ook steeds weer blijkt uit onze partnerbezoeken, waar
we de verhalen van de “oud leerlingen” vernemen. Echter voor de allerarmsten in de
samenleving blijft het lastig om van deze verbeteringen te profiteren.
Dit betekent dat het bestuur zich samen met de partners moet blijven inzetten voor deze
groepen en hun aanpak samen moet verfijnen, zodat de hulp daar terecht blijft komen
waar dit het hardst nodig is. We zijn nog lang niet klaar en met vereende krachten is ook
in dit verslagjaar weer geprobeerd om middels gerichte acties de benodigde gelden bijeen
te brengen.
Het wordt lastiger om onze donateurs vast te houden en om nieuwe donateurs te werven,
maar daarnaast zien dat gerichte acties zoals “Adopteer een school” succesvol zijn om
donateurs ook voor langere tijd betrokken te houden bij de projecten van SAKO. Wij
blijven ons inzetten omdat we zien dat de fondsen die bij de partners komen, ook
daadwerkelijk een verschil blijven maken.
Activiteiten in 2020
In januari 2020 brachten bestuursleden Carla de Munck, Inès van Pamelen en Sjef
Verwilghen samen met Joost Verwilghen van het Uitvoerend Comité een bezoek aan
Bangladesh. Tijdens het bezoek (op eigen kosten) werden drie van de vier
partnerorganisaties bezocht en vond er één bijeenkomst plaats waarbij
vertegenwoordigers van alle vier de partnerorganisaties aanwezig waren.
Tijdens dit bezoek werd Inès van
Pamelen geïntroduceerd als voorzitter
van de stichting. Alle bezoeken bij de
partnerorganisaties verliepen
voorspoedig en er werd duidelijk
gecommuniceerd wat de ondersteuning
van stichting SAKO betekent voor de
projecten. Verder werd ook aangegeven
dat de ondersteuning, die momenteel
nog wordt gegeven, onzeker blijft
doordat het sterk afhankelijk is van
succesvolle fondsenwerving.
In de algemene partnerbijeenkomst is dan ook duidelijk aangegeven dat de inzet van de
projecthouders ook voor ons van wezenlijk belang is, om de sponsoring rond te krijgen.
Tijdens het bezoek konden we zien hoe het in 2019 in samenwerking met Wilde Ganzen
opgezette project om materialen voor het VTC aan te schaffen zijn positieve uitwerking
heeft gekregen. Er waren reeds diverse materialen aangeschaft en tijdens ons bezoek
werden deze dan ook vol trots gepresenteerd en in gebruik genomen. Eind 2020, begin
2021 zal het project officieel worden afgesloten met een verantwoording en goedkeuring
door Wilde Ganzen.

4

Jaarverslag 2020

Kort na ons bezoek aan Bangladesh brak de coronacrisis uit en kwamen we in een heel
andere wereld terecht. Direct hebben we ons als bestuur gerealiseerd, dat deze pandemie
van grote invloed zou zijn op de levensomstandigheden van de bevolking van Bangladesh
en de uitvoering van onze projecten.
We waren dan ook oprecht blij met de
aankondiging van Wilde Ganzen, dat alle
projecthouders een voorstel mochten indienen
voor directe Covid 19 hulp en dat Wilde Ganzen
dit dan substantieel zou verhogen, zodat de
allerarmsten konden worden geholpen met
voedselpakketten. Ook in Bangladesh werd een
complete lockdown van kracht, waardoor al het
onderwijs stil kwam te liggen.
Alle partnerorganisaties dienden een verzoek om
Covidhulp in en voor alle partnerorganisaties
werd deze ook door Wilde Ganzen gehonoreerd.
Zo konden ongeveer 1.750 van de allerarmste
gezinnen in onze projectgebieden voorzien
worden van een voedsel- en hygiënepakket. De
allereerste nood kon hiermee gelenigd worden, echter de hele impact van de
coronapandemie is nu vooralsnog niet te voorspellen.
In maart 2020 vergaderden we nog fysiek, echter kort na deze vergadering werd ook in
Nederland de complete lockdown afgekondigd en konden we geen fysieke activiteiten
meer ontplooien.
In juni 2020 kwam onze nieuwsbrief uit en ook deze stond voor een groot gedeelte in het
teken van de coronapandemie.
In deze nieuwsbrief bedankten we alle sponsoren die een bijdrage hadden geleverd aan
de extra inzamelingsactie via social media voor de voedsel- en hygiënepakketten actie in
samenwerking met Wilde Ganzen.
In oktober 2020 hebben wij als bestuur voor het eerst in ons 20-jarig bestaan digitaal
vergaderd. Een bijzondere ervaring, omdat we slechts twee maal per jaar vergaderen, het
is ons bijzonder goed gelukt om ook op deze manier de aan de orde zijnde zaken door te
spreken en daar waar nodig besluiten te nemen.
Halverwege 2020 maakte onze huidige penningmeester bekend, dat hij helaas niet meer
in staat was om zijn werkzaamheden voor onze stichting in 2021 voort te zetten en
derhalve werd in de vergadering van oktober 2020 besloten om vacatures uit te zetten
voor een nieuw bestuurslid en een nieuwe penningmeester. Helaas is het tot op heden
(maart 2021) nog niet gelukt hiervoor geschikte kandidaten te vinden.
In december kwam onze tweede nieuwsbrief van het jaar uit
en hierin is vooral aandacht gevraagd voor ons project
“adopteer een schooltje”. Dit heeft geresulteerd in een aantal
nieuwe zogenaamde “schooltjesdonateurs” en hiermee zijn
we natuurlijk erg blij. Het geeft zekerheid aan het
voortbestaan van de schooltjes en daarmee aan de
ontwikkeling van het onderwijs aan kinderen in zeer
kwetsbare omstandigheden.
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3.

Projecten en resultaten

Stichting SAKO werkt samen met lokale partners die ingebed zijn in de samenleving.
Onze projecten voldoen aan daadwerkelijke behoeften van mensen en waar mogelijk
sluiten zij aan bij bestaande voorzieningen.
Aandachtsvelden van SAKO zijn onderwijs en gezondheidszorg.
Deze thema’s hangen nauw met elkaar samen: onderwijs heeft een positief effect op de
gezondheid van kinderen en vergroot hun kans op een baan. Omgekeerd, is een goede
gezondheid en een veilige leefomgeving een voorwaarde om naar school te kunnen gaan.
Dit jaar zijn deze twee centrale thema’s aangevuld
met noodhulp voor de eerste levensbehoeften
van gezinnen die door de lock-down maatregelen
ten gevolge van de coronapandemie geen
inkomen meer hadden.
In 2020 werkte Stichting SAKO samen met een
viertal partnerorganisaties in Bangladesh die
verantwoordelijk waren voor de planning en
uitvoering van de projecten.
Aloshikha R.S.D. Center in Rajihar (district
Barishal), een lokale organisatie die de armsten in
de samenleving probeert te ondersteunen door het
bieden van onderwijs, gezondheidszorg (inclusief
water en sanitair) en micro-kredieten voor het opzetten van kleinschalige economische
activiteiten.
Bangladesh Village Development Organisation (BVDO) in Chabikharpar (district
Barishal), werkt op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en micro-kredieten. Een
belangrijke doelstelling van BVDO is het toewerken naar een begrip van gelijkwaardigheid
tussen mannen en vrouwen.
Chandradip Development Society (CDS) in Barishal. Naast gezondheidszorg en
onderwijs probeert CDS door lobby en pleitbezorging de regionale overheden te bewegen
tot het voeren van beleid waarin meer aandacht wordt besteed aan de behoeften van
arme bevolkingsgroepen.
Development of Health and Agriculture Rehabilitation Advancement (DHARA) in
Jashore (Jessore) richt zich op het verbeteren van de situatie van straatkinderen, vrouwen
en families woonachtig in de sloppenwijken aan de rand van de stad.

3.1

Onderwijs

Om kansen voor de toekomst te creëren is onderwijs onontbeerlijk. Zelfs een paar jaar
onderwijs op lager niveau heeft al een gunstig effect op de gezondheid en
toekomstperspectieven van kinderen. Hoger onderwijs is de sleutel tot economische groei
en lagere werkloosheid.
Daarom steunt Stichting SAKO verschillende onderwijsprojecten voor meisjes en jongens.
Heel belangrijk voor SAKO is dat er zorgvuldig gekeken wordt hoe de programma’s van
onze partners aansluiten bij bestaande initiatieven en overheidsvoorzieningen zodat er
geen overlap plaatsvindt en er optimaal gestreefd wordt naar samenwerking.
De onderwijsprogramma’s die SAKO ondersteunt richten zich zowel op kleuteronderwijs
en basisonderwijs als op middelbaar onderwijs en vakscholing voor jongeren.
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Door de coronapandemie liep dit schooljaar echter anders dan in andere jaren. Op 17
maart 2020 besloot de overheid van Bangladesh alle scholen voor onbepaalde tijd te
sluiten om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. Openstellen van de scholen is
verschillende malen uitgesteld en eind 2020 was de verwachting dat scholen in februari
2021 weer open zouden gaan.
Net als in veel landen, heeft deze sluiting een enorme impact gehad op het onderwijs en
op de leerlingen. Vooral omdat in de rurale gebieden waar deze scholen staan, gezinnen
en onderwijzers geen toegang hebben tot internet, is het onmogelijk om de overstap naar
online onderwijs te maken. In plaats daarvan probeerden onderwijzers in contact te blijven
met ouders via sms en telefoon om zo huiswerk opdrachten door te geven. Het is nog
onduidelijk hoe groot de achterstand precies is, maar zeker is dat er een achterstand is.
Bij de verschillende projecten komt terug hoe lokale partners met deze uitzonderlijke
situatie zijn omgegaan.

3.1.1 Pre-school Programma
In het gebied waar partner
organisaties Aloshikha en BVDO
werkzaam zijn, wordt het basisonderwijs verzorgd door de
overheid. De kwaliteit van dit
onderwijs is echter beperkt,
waardoor veel kinderen achter
raken en het uiteindelijk
opgeven. Om dit te voorkomen
worden kinderen door kleuteronderwijs voorbereid op het
basisonderwijs en door hen een
kleine voorsprong te geven, is de
kans dat ze basisschool
afmaken veel groter. Kinderen
worden vroegtijdig gestimuleerd
in hun ontwikkeling en leggen zo
een stevige basis voor hun
schoolcarrière.
In 2020 waren meer dan 1.900 kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar ingeschreven op een
van de in totaal 63 Pre-scholen die door SAKO worden ondersteund.
Corona
Door de corona-uitbraak zijn kinderen sinds maart vorig jaar niet meer fysiek naar school
geweest. Gelukkig wonen onderwijzers vaak zelf in de lokale gemeenschappen waardoor
leerlingen wel middels thuisonderwijs op afstand ondersteund zijn. Ideaal is het echter
niet.
Daarnaast werd op de meeste scholen twee à drie maal per week een voedzame snack
uitgedeeld en ook dit was door de schoolsluitingen niet langer mogelijk. Veel kinderen
komen uit gezinnen waarvan één of beide ouders dagloner zijn. Door de lockdown kwam
voor hen het werk helemaal stil te liggen waardoor zij moeilijk konden zorgen voor de
eerste levensbehoeften voor henzelf en hun gezinnen.
In overleg met de lokale partners is besloten om een deel van het budget voor
schoolmaaltijden te gebruiken voor voedselpakketten voor gezinnen waar de meeste
inkomsten waren weggevallen. Daarnaast is er door reguliere donateurs van SAKO extra
geld gestort en door de samenwerking met Wilde Ganzen is dit bedrag verdubbeld. Meer
hierover in 3.3.
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Financiële bijdrage
Het pre-school programma van Aloshikha R.S.D. Center wordt grotendeels direct
gesteund door een Nederlandse Goede Doelen Stichting buiten SAKO om met een
bijdrage van € 32.000 en deels door donateurs van SAKO met een bedrag van € 1.480.
Daarnaast dragen ouders en Aloshikha zelf een bedrag van €2.450 bij.
Door SAKO wordt de rapportage en voortgang van het totale programma gecontroleerd
en beoordeeld. In totaal heeft Aloshikha 41 Pre-scholen en 1 basisschool onder haar
hoede waar in totaal 1280 kinderen onderwijs kregen.
Het pre-school programma van BVDO wordt direct door SAKO ondersteund. Net als
Aloshikha heeft BVDO haar werkgebied vlak bij Agailjhara maar dit is complementair aan
het werkgebied van Aloshikha. Dit programma heeft in totaal 22 schooltjes. In 2020 heeft
SAKO €10.200 beschikbaar gesteld voor dit programma van BVDO, terwijl BVDO en de
ouders van de schoolgaande kinderen € 5.800 bijgedragen hebben.
“Adopteer een schooltje”
Door de actieve wervingscampagne aan het eind van 2020 is het aantal sponsors van
individuele schooltjes verdubbeld. In totaal zijn er nu acht schooltjes die door de actie
“adopteer een schooltje” voor een langere periode (5 jaar) worden ondersteund door
donateurs, bedrijven en organisaties. Door het wegvallen van de donatie van een
Nederlandse Goede Doelen Stichting, is deze vorm van sponsoring belangrijk om het
voorbestaan van het pre-school programma veilig te stellen.

3.1.2 Programma voor drop-outs
Voor kinderen die opgroeien in de sloppenwijken is het moeilijk om naar school te gaan
en op school te blijven. Partnerorganisatie DHARA heeft een schoolprogramma
ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar die de aansluiting bij het regulier onderwijs
hebben gemist. Niet alleen de kinderen, maar het hele gezin wordt bij dit project
betrokken. Naast basisonderwijs, wordt er aandacht besteed aan veiligheid, en
economische en sociale weerbaarheid.
Naast dat kinderen uit de sloppenwijken scholing krijgen, voorziet het programma ook in
beperkte gezondheidszorg. DHARA probeert kinderen verder te helpen door ze te
begeleiden in het doorstromen naar het reguliere onderwijs. In 2020 kregen 300 kinderen
onderwijs in een van de tien schooltjes die DHARA heeft.
Financiële bijdrage
In 2020 werd de SAKO bijdrage van € 4.500 gedekt door particuliere donaties. Daarnaast
werd door DHARA zelf een bedrag van € 1.050 bijgedragen.
Corona
Ook dit programma werd getroffen
door de coronamaatregelen
waardoor de schooltjes moesten
sluiten. Net als bij het pre-school
programma is in overleg met
DHARA besloten om een deel van
het budget te gebruiken voor
voedselpakketten voor gezinnen
waar de meeste inkomsten waren
weggevallen. Net als bij Aloshikha
en BVDO, is dit initiatief mede
door Wilde Ganzen ondersteund.
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3.1.3 Vocational Training Center
Om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten, ondersteunt Stichting
SAKO technisch onderwijs voor jongeren in Bangladesh. Samen met partnerorganisatie
Aloshikha is in 2010 het Vocational Training Centre (VTC) opgericht. Het VTC biedt
leerlingen de mogelijkheid om tijdens de laatste twee jaren van de middelbare school
(klas 9 en 10) naast het reguliere middelbare onderwijs een technische vakrichting te
kiezen. Met deze technische oriëntatie kunnen leerlingen na afronding van de opleiding
aan de slag bij een bedrijf of ervoor kiezen om verder te studeren op een middelbare
beroepsopleiding (polytechnisch onderwijs).

De leerlingen kunnen kiezen uit vijf vakgebieden: lasser, monteur, elektricien, computer
operator en kledingmaker. Per jaar stromen er 150 nieuwe leerlingen in en begin 2020
wisten 85 leerlingen de opleiding succesvol af te ronden, met een nationaal erkend
diploma middelbaar onderwijs op zak.
Middels een opleiding op het VTC hopen SAKO en Aloshikha jongeren voldoende uit te
rusten voor een baan en een toekomst. De meeste studenten komen uit het werkgebied
van Aloshikha en voor het overgrote deel uit Agailjhara en omliggende gemeenten
(Gournadi, Kotalipara en Kalkini). 23 van de geslaagde leerlingen zijn toegelaten op een
technische vervolgopleiding (polytechnic institute), terwijl overige geslaagden aan het
werk zijn of doorgestroomd zijn naar een niet-technische vervolgopleiding.
Corona
Op last van de overheid zijn alle onderwijsinstellingen
vanaf maart gesloten, dus ook het VTC heeft de deuren
moeten sluiten. Deze lockdown duurt voort tot op de dag
van vandaag. Omdat leerlingen meestal geen laptop
hebben en ook geen smartphones, is onderwijs op
afstand een grote uitdaging. Middels huiswerkpakketten
en sms-berichten hebben de leraren van het VTC de
leerlingen zoveel mogelijk ondersteund, maar veel is
aangekomen op zelfstudie. De verwachting is dan ook,
dat het slagingspercentage voor het eindexamen dit jaar
aanzienlijk lager zal liggen.
Financiële bijdrage
Door het uitvoerend comité van SAKO en het
management van Aloshikha is hard gewerkt om ook de
9
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financiën voor het jaar 2020 rond te krijgen en om te voldoen aan alle eisen voor het
verkrijgen van de zo genoemde “Monthly Payment Order” (MPO) van de Bengaalse
overheid. Met toekenning van een MPO zou de Bengaalse overheid alle salariskosten van
het VTC overnemen, waardoor de school onafhankelijk van buitenlandse donaties zou
kunnen worden voortgezet.
Helaas is door de coronasituatie het MPO- schema tijdelijk opgeschort, maar er is goede
hoop dat dit op termijn weer zal worden opgestart. Het is moeilijk in te schatten wanneer
een MPO zal worden toegekend, maar wel staat Aloshikha boven aan de lijst als enige
technische school in hun regio. Verder is het vooral ook afhankelijk van de politieke wil om
een MPO toe te kennen.
Het SAKO- budget voor het VTC in 2020 is afkomstig van het actieresultaat in het kader
van het jubileum van SAKO in 2019. Deze actie was opgezet samen met Wilde Ganzen
om ook in 2020 het VTC draaiende te houden en te voorzien van nieuwe werktuigen en
materialen. In totaal is hiervoor €7.000 bijeengebracht door donateurs, bedrijven en
organisaties wat door Wilde Ganzen is aangevuld met een bedrag van €3.500. In totaal is
er dus € 10.500 aan Aloshikha beschikbaar gesteld via Wilde Ganzen.
Daarnaast werd er door Aloshikha zelf bijna € 6.500 bijgedragen uit de opbrengsten van
de agrarische programma’s en het microkredietprogramma. Leerlingen betaalden in totaal
ruim € 3.000 aan school- en examengeld en alle boeken (geschatte waarde € 2.000)
werden beschikbaar gesteld door de Bengaalse overheid.

3.2

Gezondheidszorg

Armoede en gezondheid vormen een vicieuze cirkel. Een leven in armoede gaat ten koste
van de gezondheid en zonder goede gezondheid is het bijna niet mogelijk om aan
armoede te ontsnappen. Wie gezond is kan meedoen: kan leren, werken, plezier maken,
actief zijn, een gezin stichten en onderhouden.
Toegang tot een goede gezondheidszorg is in veel ontwikkelingslanden geen
vanzelfsprekendheid. Daarnaast is het krijgen van kinderen voor veel vrouwen nog steeds
een onnodig groot gezondheidsrisico. SAKO werkt samen met haar partnerorganisaties
aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Wij richten ons op preventieve zorg door
middel van gezondheidsvoorlichting en proberen mensen bewust te maken van hun
gezondheidsrechten. Daarnaast richten we ons specifiek op verbeterde moeder en kind
zorg, en een betere bereikbaarheid van ziekenhuiszorg.
Ook op deze programma’s had de corona-uitbraak
een grote impact. Vooral in de beginfase was
informatievoorziening heel erg beperkt. Veel
gemeenschappen waar de SAKO partners actief
zijn, hebben beperkte toegang tot internet en zijn
daarnaast laag opgeleid en/of laaggeletterd. Met
gerichte voorlichtingsactiviteiten zijn alle drie de
SAKO partners hierop ingesprongen. Waar
voorlichting eerder ging over gezonde voeding en
prenatale zorg, werd daar nu informatie over het
coronavirus aan toegevoegd. Hier bleek in de
gemeenschappen grote behoefte aan te zijn.
Net als bij de onderwijsprogramma’s heeft SAKO samen met de partners gekeken naar
welk gedeelte van het budget ingezet zou kunnen worden voor corona gerelateerde
activiteiten. Sommige activiteiten konden door de lockdown niet doorgaan en andere
activiteiten konden worden aangepast waardoor er voorlichtingsmateriaal kon worden
gedrukt en voedselpakketten worden gemaakt voor gezinnen waar de meeste inkomsten
waren weggevallen. Meer hierover in 3.3.
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3.2.1 Health Motivator Programma
Stichting SAKO ondersteunt een wijkgezondheidsprogramma dat wordt uitgevoerd door
twee partnerorganisaties, te weten BVDO en Aloshikha. Beiden werken met een team van
gezondheidswerkers die in hun werkgebied een geïntegreerd programma leveren van
praktische gezondheidsvoorlichting, preventieve zorg, tijdige signalering van mogelijke
problemen en doorverwijzing.
De negen gezondheidswerkers van Aloshikha werken in het gebied rondom de kliniek die
Aloshikha met steun van de Japanse ambassade heeft opgezet in 1997. Deze kliniek, die
inmiddels zelfvoorzienend is, fungeert als een huisartsenpraktijk, uitgebreid met een
kleinschalige ziekenhuisvoorziening waar eerste hulp operaties kunnen worden
uitgevoerd.
Het team gezondheidswerkers van BVDO bestaat uit vier medewerkers en die bezoeken
zo’n 25 dorpen in het aangrenzende gebied en bereiken daarmee zo’n 800 gezinnen. De
beide teams bestaan voornamelijk uit vrouwen. Via bestaande structuren bieden zij een
geïntegreerd programma van voorlichting, zorg, tijdige signalering en doorverwijzing.

Corona
Dit jaar heeft het reguliere programma een aantal maanden stil gelegen en hebben de
medewerkers zich gericht op voorlichting over corona en het noodhulpprogramma dat
samen met Wilde Ganzen is opgezet. Meer hierover in 3.3. Inmiddels lopen de activiteiten
weer zoals gepland.
Financiële bijdrage
Van 2019 tot en met 2021 wordt dit programma ondersteund door een Goede Doelen
stichting met een totaal bedrag van €9.900 per jaar. Wel heeft deze stichting aangegeven
op termijn de steun voor de programma’s via SAKO af te willen bouwen. Dit betekent dat
in de komende jaren gezocht moet worden met de projecthouders naar mogelijkheden om
met de afnemende inkomsten, de projecten, eventueel in afgeslankte vorm, te
continueren.
Inmiddels dragen Aloshikha en BVDO zelf een bedrag van € 3.300 bij. Het is echter
moeilijk om dit programma volledig zelfvoorzienend te maken.

3.2.2 Moeder en Kind programma Barishal
In het zuiden van Bangladesh ondersteunt Stichting SAKO het Moeder en Kind project
van Chandradip Development Society (CDS) in Barishal. Dit project wordt uitgevoerd in
samenwerking met de lokale overheid, en heeft tot doel het sterftecijfer rondom
zwangerschap en geboorte te verlagen. Door middel van voorlichting, preventieve
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zwangerschapscontroles, verloskundige begeleiding voor, tijdens, en na de bevalling, een
goed systeem van doorverwijzing, en zorg voor baby’s tot de leeftijd van 6 maanden,
streeft CDS naar een verbeterde zorg rondom zwangerschap en geboorte. In 2020
werden 1.200 nieuwe baby’s veilig geboren onder begeleiding van het CDS-team.
Daarnaast richt het programma zich op voorlichting en bewustwording. Niet alleen de
aanstaande moeders worden voorgelicht over een gezonde zwangerschap en bevalling.
Ook de familie daaromheen: echtgenoten, schoonmoeders, jongens en meisjes, maar ook
religieuze leiders en dorpsoudsten. In de voorlichting wordt informatie versterkt over
gezonde voeding, het nut van controles, het belang van professionele begeleiding tijdens
de bevalling, bevallen in het ziekenhuis etc.
In traditionele gezinnen zijn het de mannen en oudere vrouwen in een familie die bepalen
of een jonge moeder naar de kliniek mag komen. Ook cultuurgevoelige onderwerpen
worden bespreekbaar gemaakt, zoals geboortebeperking, tienerzwangerschappen, en
huiselijk geweld.

Daarnaast heeft CDS een speciaal scholenprogramma waar Health Mobilizers
voorlichting geven aan meisjes over persoonlijke verzorging en de veranderingen die een
lichaam doormaakt tijdens de pubertijd. Het grootste deel van 2020 waren scholen
gesloten waardoor dit onderdeel helaas niet door kon gaan het plan is om dit weer op te
pakken zodra de maatregelen dit toestaan.
Tenslotte wordt er aandacht besteed aan gezondheidsrechten en hoe de gemeenschap
zich kan organiseren om hun noden aan te kaarten bij de overheid.
Corona
Door de corona-uitbraak heeft CDS haar werkwijze vrij plotseling moeten aanpassen. Al
kort na de eerste maatregelen is een van de eerste acties geweest om alle medewerkers
bij te scholen over het virus en hoe zij toch
op een redelijk veilige manier hun
werkzaamheden gedeeltelijk konden
voorzetten. Enerzijds werden er
beschermende maatregelen getroffen
(afstand, mondkapjes, handschoenen, etc.)
zodat zwangerschapscontroles toch door
konden gaan. Daarnaast zijn er ook veel
consulten verstrekt per telefoon om zo het
aantal contactmomenten te beperken.
Tenslotte is het team gelijk begonnen met
het verstrekken van voorlichting over het
virus in de dorpen. Al snel had CDS een
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eigen folder gemaakt om informatie uit te delen en werden medewerkers veel benaderd
om uitleg te geven over het virus en hoe men besmetting met het virus kon voorkomen.
Net als alle andere SAKO-programma’s heeft ook dit programma gekeken welke
bestaande middelen konden worden aangewend om deze activiteiten te bekostigen en
mede met de hulp van Wilde Ganzen en vele trouwe donateurs heeft ook CDS een
noodhulpprogramma opgezet. Meer hierover in 3.3.
Financiële bijdrage
Van 2019 tot en met 2021 wordt dit programma ondersteund door een Goede Doelen
stichting met een totaal bedrag van € 8.100 per jaar en daarnaast een bedrag van € 900
dat bijeengebracht wordt door de particuliere donateurs van SAKO, in totaal dus een
bedrag van € 9.000. Ook CDS zelf draagt bij aan het totaalbudget van dit programma met
een bijdrage van € 1.800.

3.3 Ondersteuning aan arme gezinnen tijdens de coronapandemie
Net als veel landen in de wereld is ook Bangladesh
getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De
Bengaalse overheid heeft ingegrepen met strenge
maatregelen. Zo zijn de scholen sinds 17 maart
2020 gesloten en konden in de eerste maanden na
de uitbraak veel mensen hun werkzaamheden
buitenshuis niet voortzetten.
Omdat veel mensen op het platteland geen vaste
baan hebben, maar als dagloner werken, betekent
dit voor veel gezinnen in Bangladesh dat eerste
levensbehoeften al snel in de knel komen. Mede
dankzij de steun van Wilde Ganzen, heeft SAKO al
haar partnerorganisaties de financiële ruimte
kunnen bieden om gezinnen in hun werkgebied te
ondersteunen door voorlichting en het uitdelen van
voedselpakketten aan gezinnen waar de nood
hoog was.
De scholen hebben alles op alles gezet om leerlingen middels huiswerkpakketten niet uit
beeld te verliezen, en de gezondheidswerkers hebben hun takenpakket aangevuld met
gezondheidsvoorlichting over corona.
Samen met iedere partner heeft SAKO
gekeken naar welke programma-activiteiten
nog konden doorgaan, welke moesten
worden gestopt en welk activiteiten konden
worden aangepast aan de nieuwe situatie.
Op deze manier kon een deel van het
bestaande programma budget worden
ingezet om direct hulp te bieden. Dit is
aangevuld met bijdragen van SAKOdonateurs en door het Wilde Ganzen
Coronafonds is het budget voor iedere
SAKO-partner verdubbeld waardoor nog
meer gezinnen konden worden geholpen.
Het grootste deel van het hulpbudget is
gebruikt om gezinnen te voorzien van lang
houdbaar voedsel. Daarnaast hebben alle
partners hun medewerkers ingezet om
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zoveel mogelijk voorlichting te geven over het virus zelf en hoe overdracht van het virus
zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Tenslotte heeft partnerorganisatie Chandradip
een deel van het budget aangewend om pakketten met groentezaden te verspreiden
waarna met wat uitleg van de veldwerkers, vrouwen zelf een deel van hun eigen groenten
konden verbouwen.
Financiële bijdrage
In overleg met de vier SAKO partners
is in totaal € 4.500 uit budgetten van
lopende programma’s gebruikt. Dit
betrof voornamelijk budget voor
activiteiten die niet langer doorgang
konden vinden (bijvoorbeeld
schoolvoeding). Daarnaast heeft een
Goede Doelen stichting € 3.000
bijgedragen naast de € 3.000 die door
SAKO-donateurs ter beschikking is
gesteld. Dit totale bedrag is door het
Wilde Ganzen Coronafonds
verdubbeld waardoor er in totaal ruim
€ 21.000 beschikbaar was voor hulp in deze moeilijke tijd.

4.

Jaarrekening 2020.

De SAKO jaarrekening is opgesteld volgens de nieuwe Richtlijn RJk C2 voor kleine
fondsenwervende organisaties. Deze richtlijn is uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving, op 11 oktober 2016.
Deze Jaarrekening en het Jaarverslag worden jaarlijks ingediend bij het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF). Als erkent goed doel staat Stichting SAKO onder actief toezicht
van het CBF, die jaarlijks controles uitvoert aan de hand van strenge kwaliteitseisen die
zijn vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Informatie over SAKO is
op te vragen op de website van het CBF: https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-sako

De jaarrekening is een aparte bijlage en vormt een onderdeel van het Jaarverslag 2020.

Het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020
zijn beiden goedgekeurd in de bestuursvergadering
van 6 maart 2021
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