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Woord Vooraf
Nelson Mandela leeft nog. Goddank. Ik herinner me zijn zeventigste verjaardag, in 1988,
toen ik, samen met duizenden Zambianen in
de hoofdstad van Zambia demonsteerde voor
zijn vrijheid. In Lusaka was toentertijd nog het
hoofdkwartier van het ANC in
ballingschap gevestigd. Op hetzelfde moment
werd in Londen het Nelson Mandela 70th
Birthday Tribute Concert gehouden waarbij
70.000 mensen aanwezig waren. Twee jaar
later vond zijn vrijlating plaats voor het oog
van de wereld. Na vier jaar werd hij tot president gekozen. Mandela, icoon van vrijheid en
gerechtigheid. Mandela, met stip de meest
inspirerende granny van onze planeet.
De kracht van deze man in zijn derde levensfase zien we in veel ouderen in ontwikkelingslanden weerspiegeld. WorldGranny ziet het
als haar missie te wijzen op de levenservaring
en visie van ouderen. Dit in tegenstelling tot
het gangbare beeld van afhankelijke mensen
die eerder de wereld tot zorg zijn dan een onmisbare schakel vormen richting de toekomst.
Maar we kunnen voorzichtig stellen dat de
omslag in Nederland stapje voor stapje plaatsvindt. De beeldvorming richt zich steeds meer
op een actievere invulling. Pas kort geleden,
in 1991, kregen de rechten voor ouderen
internationaal politiek gewicht en werden zij
voor het eerst als mensenrechten beschouwd.
Begrippen als zelfstandigheid, participatie,
zelfontplooiing en menselijke waardigheid krijgen in Nederland steeds meer invulling.

Maar in veel ontwikkelingslanden is hiervan
nog altijd nauwelijks sprake.
In mei 2005 bezocht ik Peru, een land dat
in de afgelopen jaren economisch gezien
een sterke groei heeft doorgemaakt. Haar
economie groeide zeven procent. Maar twee
Latijns-Amerikaanse economieën deden het
beter. Het oudere deel van de Peruaanse
bevolking heeft van deze economische voorspoed echter nauwelijks kunnen profiteren.
Modernisering, dat wil zeggen snelle verstedelijking en groeiende sloppenwijken met
bijbehorende (drugs)bendes en geweld, doet
een aanslag op de traditionele familie
solidariteit. Dit geldt ook voor de toenemende
migratie naar
bijvoorbeeld de Verenigde Staten. WorldGranny heeft daarom contact gezocht met een
aantal ouderenorganisaties in Peru. Een sponsor-a-granny-support-the-community programma kon vlak voor Kerst in Lima van start gaan.
In 2006 heeft WorldGranny haar ideeën uitgedragen via het sprankelende WorldGranny
Festival in het Utrechtse culturele centrum
Vredenburg. Daar presenteerde zij het rapport
“Carring Grannies Invest in the Future’’. Hierin
is de economische bijdrage van ouderen in de
door hiv/aids getroffen landen Zuid-Afrika en
Zambia berekend. In het rapport wordt gesteld
dat deze bijdrage ook in
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het belang is van veel kleinkinderen die door
de grootouders worden opgevoed. In Afrika
als geheel zijn naar schatting zo’n 12 miljoen
aidswezen. Een groot deel van hen woont bij
hun grootouders.
Tijdens het muzikale deel van het festival
traden seniorwereldsterren op als de
Braziliaanse zangeres Tania Maria, de
Kameroenese saxofonist Manu Dibango
(70+) en het wervelende zigeunerorkest Taraf
de Haidouks uit Roemenië. Uitgerekend de
meest ervaren fluitist van dit orkest stal de
show. In dit jaarverslag leest u meer over het
festival.

Dit is het tweede jaarverslag van WorldGranny
en zoals u kunt lezen zijn we uit de luiers.
Ik hoop van harte dat u in het onderstaande
verslag een goed beeld krijgt van wat ons
beweegt en heeft bewogen in het afgelopen
jaar. Dat zijn natuurlijk in de allereerste plaats
de resultaten, resultaten en resultaten.
Caroline van Dullemen,
Directeur WorldGranny

Een ander hoogtepunt dit jaar betrof de
formalisering van de samenwerking met de
pensioenfondsen PGGM en ABP. Deze twee
giganten onder de Nederlandse pensioenfondsen besloten tot de oprichting van een Internationaal Fonds voor Kwetsbare
Ouderen (IFKO), dat projecten financiert
die zich richten op de structurele verbetering van de inkomenspositie van ouderen in
ontwikkelingslanden. WorldGranny voert het
secretariaat van IFKO.
Onze verloving met HelpAge International
hebben we dit jaar bestendigd in een langdurige relatie. We zijn nu officieel affiliate. We
zijn nog steeds erg onder indruk van het werk
van HelpAge International, dat met 70 organisaties in meer dan 50 landen op verschillende
manieren bijdraagt aan de verbetering van de
kwaliteit van het leven van ouderen.
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Hoge commissaries VN-Vluchtelingenorganisatie Ruud
Lubbers: “Er wordt binnen ontwikkelingssamenwerking
en vluchtelingenwerk tot nu toe veel te weinig aandacht
besteed aan ouderen. WorldGranny heeft nog veel te
doen”.

WorldGranny

Inleiding
WorldGranny maakt zich als Nederlandse
non-profitorganisatie sterk voor de verbetering
van de leefsituatie van ouderen in ontwikkelingslanden, die van hun families en de
gemeenschappen waarin deze ouderen leven.
WorldGranny is partner van HelpAge International, een internationaal netwerk van 70
non-profitorganisaties dat zich in meer dan 50
landen inzet voor ouderen en ontwikkeling.
De wereld wordt ouder, haar bewoners ook.
De verwachting is dat in 2050 het aantal 60plussers is gestegen tot 2 miljard – tegen 600
miljoen in 2002. Daarmee vormen ouderen
dan maar liefst 20 procent van de wereldbevolking – tegen 10 procent aan het begin van
dit millennium. Ook in ontwikkelingslanden
zal het aantal ouderen sterk groeien. Landen
waar ouderdom vrijwel gelijk staat aan (extreme) armoede.

In ontwikkelingslanden ontbreken oudedagsvoorzieningen vaak volledig. In andere gevallen zijn zij er slechts minimaal. En de gezondheidszorg is niet of onvoldoende toegankelijk
voor deze groep die er juist veel belang bij
heeft.
Op plaatsen waar ouderen vroeger werden
gerespecteerd, worden zij nu op steeds vaker
gemarginaliseerd. In veel landen zijn ouderen
volledig op zichzelf aangewezen, doordat ze
nauwelijks meer een beroep kunnen doen op
de traditionele steun van hun familie.
Door negatieve gevolgen van modernisering,
zoals urbanisatie, migratie en in het bijzonder
de HIV/Aids epidemie, vallen familiestructuren
uiteen. In gebieden die zwaar door de ziekte
zijn getroffen, blijven ouderen vaak ontredderd
achter nadat zij hun zieke kinderen hebben
verzorgd en begraven.
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Niet zelden verliezen zij hun werk doordat de
verzorging te veel tijd opslokt en blijven ze berooid
achter na al hun geld te hebben uitgegeven aan
bijvoorbeeld medicijnen of de begrafenis van hun
kinderen. De ouderen komen bovendien alleen te
staan in de zorg voor hun kleinkinderen.
Internationale actie
Dat het aantal ouderen in ontwikkelingslanden snel
groeit en dat zij tot de allerarmste
bevolkingsgroepen ter wereld behoren, kan maar
niet voorkomen dat zij vaak over het hoofd worden
gezien in de strijd tegen armoede en onderontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van
een specifiek verbod op leeftijdsdiscriminatie in
de Universele Verklaring voor de Rechten van de
Mens.
De bijeenkomst van de Verenigde Naties (VN) over
vergrijzing in Madrid in 2002 bracht een Internationaal Actieplan voort waarin het ouderenbeleid voor
de komende decennia is vastgelegd. De deelnemende landen beloofden maatregelen te nemen
om de positie van ouderen te verbeteren op het
gebied van ontwikkeling, gezondheid en welzijn en
zegden toe “een stimulerende en ondersteunende
omgeving” te waarborgen.
Nederland pleitte indertijd voor een bindend document dat overheden zou verplichten woorden om te
zetten in daden. Ouderenorganisaties vroegen om
een VN-rapporteur die toezicht zou houden op de
afspraken. Die kwam er niet.
Inmiddels zijn er voorbereidingen getroffen om het
Actieplan van Madrid te evalueren.

In oktober 2006 bepaalde de Economic Commission for Europe’s Member States (UNECE)
van de VN dat de Europese lidstaten ‘National
Aging Focal Points’ dienen op te richten. Deze
steunpunten verzamelen informatie over
processen van vergrijzing, over nationale
beleidsprogramma’s op dit punt en over de
activiteiten die elk land onderneemt om vorm
te geven aan de afspraken van Madrid. De
steunpunten monitoren de politiek met betrekking tot vergrijzing en adviseren bij de
verzameling en de interpretatie van gegevens
over vergrijzing. Sinds oktober 2006 hebben
34 van de 56 lidstaten van UNECE een
steunpunt benoemd. In Nederland valt het
steunpunt onder het Ministerie van VWS.
In relatie tot de internationale samenwerking
zijn minder duidelijke maatregelen getroffen.
In het rapport dat de VN-secretarisgeneraal
in juli 2006 uitbracht “Follow up to the Second
Assembly on the World Assembly on Aging”
(A61/167) wordt geen al te optimistisch beeld
geschetst van de ontwikkelingsactiviteiten die
de situatie van ouderen zouden moeten verbeteren. Tot nog toe gebeurt er internationaal
veel te weinig voor en met ouderen.
Het perspectief van WorldGranny
Vaak zijn het juist de ouderen die het meest
lijden onder deprivatie en uitsluiting. In veel
gevallen hebben zij te maken met een gebrek
aan medische zorg, een tekort aan sociale
voorzieningen, een verslechterde leefsituatie
en isolement. Het zijn met name oudere vrouwen die uiterst kwetsbaar zijn en de armste,
meest gedepriveerde groep.
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Ouderen spelen echter in toenemende mate
een rol in het verzorgen en opvoeden van hun
kleinkinderen. Ze hebben een groeiend aandeel in de reproductie van de arbeidskracht
van jongeren. De ervaring leert dat oudere
vrouwen veel investeren in de zorg voor en
opvoeding van hun kleinkinderen. Minister
Van Ardenne heeft in haar kabinetstermijn
meermalen gewezen op het groeiende aantal
“Orphans and Children Made Vulnerable by
HIV/AIDS” (OVC’s). Zij achtte het noodzakelijk dat de nationale respons en de politieke
betrokkenheid zou worden versterkt, en dat
de capaciteit van families en gemeenschappen om zorg en ondersteuning te bieden aan
OVC’s zou worden versterkt. Het
ondersteunen van groepen ouderen (weduwen) en het verbeteren van de kwaliteit van
hun leefsituatie komt eveneens ten goede aan
de jeugd en daarmee aan de gemeenschap
als geheel.

Ouderen zijn voor de meeste
ontwikkelingsinitiatieven geen (primaire) doelgroep. WorldGranny beoogt het antwoord te
zijn op het ontbreken van voldoende substantiële aandacht bij Nederlandse
maatschappelijke organisaties voor de leefsituatie van ouderen en hun familie in
ontwikkelingslanden. In het bijzonder die van
oude(re) vrouwen. WorldGranny is mede in
het leven geroepen als reactie op het Internationale Actieplan van Madrid 2002.
Door ouderen te ondersteunen in hun
(zelf)redzaamheid en empowerment levert
WorldGranny een bijdrage aan duurzame
ontwikkeling en aan armoedebestrijding. Door
samen te werken met lokale partnerorganisaties die relaties onderhouden met lokale- en
nationale overheden komt de rol van ouderen
ook op politiek niveau voor het voetlicht en
wordt duurzame armoedebestrijding
effectiever.

Ouderen spelen een belangrijke rol in het
bijeenhouden van de “social fabric’’.
Ouderen zijn niet, zoals vaak wordt gedacht,
een onproductieve groep. Zij vervullen juist
een hefboomfunctie voor hun kleinkinderen.
Deze laatste groep heeft weliswaar de toekomst, maar zonder de ervaring en de zorg
van een oudere generatie zal deze generatie
niet zijn geworteld in de eigen samenleving,
moeite hebben een duidelijke identiteit te
ontlenen aan haar sociale omgeving, vatbaar
zijn voor ontsporing en geweld en geen weet
hebben van het cultureel erfgoed.
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Missie en Visie
Visie

Missie

Ouderen zijn een belangrijke motor van
ontwikkeling en het tegengaan van extreme
armoede. Ze zijn belangrijk voor de toekomst
en verdienen uit ontwikkelingseconomisch-,
sociaal-maatschappelijk- en humanitair oogpunt een structurele plaats in het internationale ontwikkelingsdiscours.

WorldGranny streeft
naar empowerment
van ouderen, in
het bijzonder van
oudere vrouwen,
en naar het uitbannen van (extreme)
armoede.

Doelstellingen en
Ouderen hebben recht op een goede oude
dag. Een oude dag zonder (schrijnende)
armoede, zonder isolement en zonder dat zij
worden buitengesloten en gediscrimineerd,
zoals nu vaak het geval is. Ouderen in ontwikkelingslanden behoren vaak tot de armste
mensen in hun land. Er bestaan daar meestal
geen sociale voorzieningen voor hen, zoals in
pensioenvoorzieningen zoals in veel westerse
landen. Ouderen staan er steeds vaker alleen
voor. Familie en andere sociale vangnetten
vallen weg door modernisering, globalisering,
urbanisatie, oorlog en HIV/aids.
De hulp die aan ouderen wordt geboden, en
dan vooral die aan oudere vrouwen, blijkt
effectief en goed te worden gebruikt. Oudere
vrouwen zijn betrokken bij hun omgeving,
in het bijzonder bij de opvoeding van hun
kleinkinderen. Zij hebben een belangrijke rol
in het reduceren van extreme armoede en
het stimuleren van plaatselijke economische
activiteiten.

WorldGranny draagt
bij aan de verbetering van de leefsituatie van ouderen,
hun families en hun
gemeenschappen in
ontwikkelingslanden.
In Nederland werkt
WorldGranny aan
bewustwording
omtrent de situatie
van ouderen in ontwikkelingslanden en werft
zij fondsen voor het ondersteunen van hulpprojecten in deze landen.
De missie van WorldGranny en haar
activiteiten sluit aan bij het Internationale
Actieplan van de Verenigde Naties, opgesteld
in Madrid (Madrid International Plan of Action
on Aging, 2002) en bij de Millenniumdoelstellingen (MDG’s; 2000-2015) ter halvering
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van extreme armoede. Vier van die Millenniumdoelstellingen hebben een relatie met de
missie van WorldGranny.
De eerste Millenniumdoelstelling stelt dat
extreme armoede en honger moeten worden
gehalveerd in 2015. Het zijn vaak ouderen, en
vooral oudere vrouwen, die tot de allerarmsten in hum omgeving behoren. Vaak lijden
zij honger. WorldGranny focust zich op een
verbetering van hun levensomstandigheden.
De tweede doelstelling zegt dat alle jongens
en meisjes ter wereld naar school moeten.
WorldGranny investeert in ouderen die de verantwoordelijkheid voor jonge kinderen dragen.
Hierdoor vergroot zij de
mogelijkheden voor arme gezinnen met een
oudere aan het hoofd hun kinderen naar
school te sturen. Bijvoorbeeld doordat er door
de hulp extra geld vrijkomt voor eten waardoor
kinderen niet hoeven te helpen bij het werk op
het land. Of door de beschikbaarheid van geld
om schoolspullen van te kopen.
De derde doelstelling stelt dat mannen en
vrouwen overal gelijke rechten moeten hebben. Het merendeel van de ouderen in de
wereld is vrouw. En in ontwikkelingslanden
zijn zij vaak ook nog eens erg arm.
Investeren in de positie van oudere vrouwen,
zoals WorldGranny doet, draagt bij aan de
verwezenlijking van hun economische en sociale rechten. Het gaat uitsluiting tegen.

De zevende Millenniumdoelstelling zegt dat
het leefmilieu van mensen verbeterd dient
te worden. Een belangrijk onderdeel van het
WorldGranny programma “Sponsor a Granny,
Support the Community” is het bevredigen van
de basisbehoeften van ouderen en hun gezinnen, zoals toegang tot schoon drinkwater en
goede sanitaire voorzieningen. Op die manier
zet WorldGranny zich in voor een verbetering
van hun leefmilieu.
In de projecten die WorldGranny
ondersteunt, staan zelfstandigheid, participatie, zelfontplooiing en de menselijke waardigheid van ouderen centraal. Haar bredere
doelstelling is dan ook de duurzame empowerment van de ouderen zelf. Bovendien heeft
de empowerment doelstelling ook een
duidelijke vrouwenemancipatorische dimensie.
De projecten die WorldGranny
ondersteunt leggen grote nadruk op het versterken van de positie, de capaciteiten en de
rechten van oudere vrouwen. WorldGranny wil
deze vrouwen op die manier weerbaarder en
meer bewust van hun rechten maken. Armoede is echter is niet alleen een kwestie van
gebrek aan materiële zaken, het betekent ook
(sociale)machteloosheid en kwetsbaarheid.

“When ageing is embraced as an achievement, the reliance on human skills,
experience and resources of the higher age
groups is naturally recognised as an asset.”
Madrid Plan of Action on Ageing - 2002
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Doelstellingen

1. In Nederland bewustwording creeëren en vergroten over de situatie van
ouderen, met name oudere vrouwen, in ontwikkelingslanden
2. In Nederland begrip en draagvlak creeëren en versterken voor
ontwikkelingsprojecten, gericht op ouderen, met name oudere vrouwen
3. In Nederland vergroten van naamsbekendheid en activiteiten van
WorldGranny
4. In Nederland werven van fondsen: bijdragen van particulieren, fondsen,
bedrijfsleven, met name via het “Sponsor a Granny, Support the Community’
programma
5. In Nederland bijdragen aan de professionele discussie rond ouderen in ontwikkelingslanden, social security, structurele bestrijding van (extreme) armoede en aanverwante onderwerpen
6. Het bijdragen aan het geven van een structurele plaats aan ouderen, met
name oudere vrouwen, in ontwikkelingsdiscours
7. Het ondersteunen van ontwikkelingsprogramma’s gericht op het versterken
van de positie van ouderen, met name oudere vrouwen, in ontwikkelingslanden
8. Het bijdragen aan het versterken en uitbreiden van een internationaal netwerk
van organisaties die zich inzetten voor ouderen, met name oudere vrouwen in
ontwikkelingslanden (HelpAge International)
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Strategische Samenwerking
WorldGranny realiseerde in de eerste
twee jaar van haar bestaan een nauwe
samenwerking met andere Nederlandse
(belangen)organisaties, waaronder NCDO,
Wilde Ganzen, ICCO, Unie KBO, ANBO. Ook
vond zij belangrijke samenwerkingsrelaties in
het bedrijfsleven zoals met ABN-Amro Bank,
de Rabobank en PhenC en in het bijzonder
met de pensioenfondsen PGGM en ABP. Ten
slotte hebben ook andere instanties financieel
bijgedragen aan het werk van WorldGranny,
waaronder het fonds voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking van de gemeente
Bloemendaal en de Utrechtse
studentenvereniging Veritas/Lamento.

70 organisaties. In ruim 50 landen werken
deze organisaties, ondersteund door meer
dan 700 grassrootsorganisaties, samen met
ouderen en hun familie aan de verbetering
van de leefsituatie van ouderen. HelpAge is
de enige internationale organisatie die zich al
meer dan twee decennia inzet op het terrein
van vergrijzing en ontwikkeling.

HelpAge International

De samenwerking met HelpAge International
stelt WorldGranny in staat haar middelen
efficiënt in te zetten. Zij kan gebruik

WorldGranny is partner van HelpAge International, een internationaal netwerk van

In 2006 heeft WorldGranny de status van affiliate gekregen. Dit betekent dat we vanaf dat
moment een officiële partner zijn geworden
in het netwerk van HelpAge International. De
zelfstandigheid in beleid en uitvoering van
WorldGranny blijft echter onaangetast.
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maken van een deel van de infrastructuur van
het HelpAge International netwerk (contacten,
communicatie- en studiemateriaal,
rapportages, kennis op het gebied van evaluaties en monitoring).

Cordaid
De afgelopen twee jaar (2005-2006) heeft
ook Cordaid bijgedragen aan de succesvolle
startfase van WorldGranny. De
samenwerking leidde tot een interessante
figuur, waarbij WorldGranny behalve
ontvanger ook bemiddelaar is geworden.
Dat laatste gebeurt via het Internationaal
Fonds Kwetsbare Ouderen (IFKO) waarvoor
WorldGranny het secretariaat voert.
De investering van 2 maal € 20.000,ondersteuning aan WorldGranny heeft in 2006
tot een bijdrage van € 115.000,- van het IFKO
via WorldGranny geleid. Verder heeft Cordaid
ook een project subsidie aan Ghana
gefinancierd met twee keer € 15.000.
De samenwerking is eind 2006 geëvalueerd
met beleidsmedewerkers van Cordaid uit
verschillende afdelingen. Daar werd de mogelijkheid besproken om behalve een
overwegend financiële relatie ook een inhoudelijke samenwerking te realiseren.

IFKO
Het Internationaal Fonds voor Kwetsbare
Ouderen (IFKO) en WorldGranny zijn in 2006
een strategisch samenwerkingsverband
aangegaan, in eerste instantie voor 5 jaar.
Het IFKO is opgericht door de pensioenfondsen PGGM en ABP en beheert in totaal een
bedrag van ruim 1,5 miljoen euro.
WorldGranny voert het secretariaat voor het
IFKO en beheert de projecten die zich richten
op het verbeteren van de levenskwaliteit van
ouderen in ontwikkelingslanden.
Sri Lanka
Speciale aandacht van het IFKO hebben de
oudere slachtoffers van de Tsunami. In NoordSri Lanka werkt de organisatie Shanthiham
aan wederopbouw na deze die eind 2004
plaatshad. Dit is geen gemakkelijke opgave
in een omgeving die geteisterd wordt door
burgeroorlog. In feite was het in het gebied net
wat rustiger geworden toen de Tsunami
toesloeg en hele families wegvaagde of
ontwrichtte.
Shanthiham verzorgt praktische hulp en
draagt bij aan verbeteringen van de leefsituatie en verlichting van de zware lasten die de
bevolking van Mamunai, Chempiyanpattu en
Vatharayan met zich meedragen. Therapeuten getraind in psycho-sociale hulpverlening
helpen gemarginaliseerde groepen, zoals
ouderen en weduwen om met hun moeilijke
situatie om te gaan.
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Jamaica
Voorts heeft het IFKO
ook bijgedragen aan de
herbouw van verwoeste
huizen voor ouderen na
de tornado in Jamaica. De
orkaan Ivan in 2004 en de
orkanen Dennis en Emily
in 2005 hebben enorme
schade aangericht. Huizen
zijn verwoest, oogsten vernield en vooral de oudere
bevolking die hun bezittingen niet op tijd in veiligheid
had kunnen stellen, was
erg gedupeerd.
De ouderen in Jamaica
maken 10 % uit van de bevolking. Zij hebben
meestal geen pensioen of oude
dagsvoorziening en moeten vaak van de landbouw leven. Dat geldt in het bijzonder voor het
houden van kippen, een belangrijke pijler in
de voedselvoorziening. HelpAge International
heeft samen met de bevolking een programma
opgezet om de naweeën van deze heftige
natuurramp te verzachten.
St. Catherine Community Development Agency
(SACDA), is a zogeheten community-based
organisatie die op het platteland actief is. Met
behulp van fondsen van het IFKO kregen
ouderen in Springvale, Giblatore en Content
kuikens plus de benodigde training hoe hen te
verzorgen. Verder is er een workshop georganiseerd om de gemeenschap te leren hoe zij zich
kan voorbereiden op dergelijke rampen in de
toekomst.

Bolivia en Peru
Het derde project dat IFKO heeft ondersteund
in 2006 betrof het verdedigen van de rechten
van gemarginaliseerde ouderen in Bolivia en
Peru. Het ging hier over het versterken van
lokale en nationale netwerken van
ouderenorganisaties, het lobbyen voor ouderen bij gemeentes en landelijke overheid om
belangen van ouderen mee te wegen in hun
beleid. Ook werden er activiteiten gefinancierd
op het gebied van bewustwording.
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Verslag Projecten

In samenwerking met maatschappelijke organisaties in Noord én Zuid stelt WorldGranny zich ten doel
de rol van ouderen als nieuwe motor van ontwikkeling structureel op de (inter)nationale beleidsagenda
te zetten.
In 2006 ondersteunde WorldGranny uiteenlopende projecten, met één gedeeld doel: het duurzaam
versterken en verbeteren van (de positie van) ouderen, met de nadruk op oudere vrouwen, hun families en gemeenschappen in ontwikkelingslanden.
Bijvoorbeeld:
• zorgen dat ouderen een inkomen kunnen verdienen (geiten aanschaffen in Tanzania, bakkerij
bouwen en microkredieten in Ghana, moestuinen aanleggen in India)
• zorgen dat ouderen en hun families zekerder zijn van, en toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals medicijnen, doktersbezoeken, voldoende eten en schoon water (zoals voedsel
uitdelen in Zambia, waterputten aanleggen in India)
• zorgen dat ouderen aan anderen voorlichting/ kennis kunnen doorgeven over HIV/Aids , malaria, hygiëne (dramagroepen in Tanzania)
• zorgen dat ouderen samenkomen en elkaar kunnen steunen, een stem krijgen en op kunnen
komen voor voor hun rechten en noden of die van hun kleinkinderen (weduwengroepen in
Zambia, ouderengroepen en -activiteiten in Peru)
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Kader

Kerndoelen

Middels de ontwikkeling van haar Sponsor a
Granny, Support the Community (SGSC) programma draagt WorldGranny bij aan de realisatie van zowel de Millennium Ontwikkelings
Doelstellingen (MDG’s) als de doelstellingen van
het Plan van Madrid van de VN van 2002. Het
SGSC programma verbindt directe
projectondersteuning gericht op
armoedebestrijding en versterking van (de
positie van) ouderen en hun families aan een
bredere bewustwording en beleidsdialoog over
vergrijzing en de positie - en het belang van
ouderen in ontwikkelingslanden.

•

Waaraan de bijdragen van de donateurs en
sponsors van WorldGranny precies worden
gewijd, wordt bepaald door de problemen,
omstandigheden en mogelijkheden ter plaatse.
Lokale organisaties bereiden de projecten voor
en voeren deze uit. Vaak gaat het om
ouderenorganisaties die werken met professioneel personeel en (gepensioneerde)
vrijwilligers. In de meeste projecten werkt
WorldGranny samen met – of via HelpAge International.

•

•

•

Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling via
partnerorganisaties die zich inzetten voor
ouderen en hun families - in het bijzonder
weduwengroepen, door bijvoorbeeld:
1. het verbeteren van inkomens en
de inkomenszekerheid van ouderen
2. het promoten en ondersteunen van
social pensions en andere cashtransfer
voorzieningen
3. het verbeteren van faciliteiten voor- en
toegang tot schoon en voldoende water
voor consumptie en irrigatie
4. het verbeteren van (sociale) voorzieningen
als gezondheidszorg en de aanspraak die
ouderen op deze voorzieningen kunnen
maken
5. het verbeteren van de voedselzekerheid
van ouderen en hun families
Capaciteitsopbouw van maatschappelijke organisaties om op lokaal en nationaal niveau
meer aandacht te genereren voor de positie
van ouderen en hun cruciale rol in duurzame
armoedebestrijding, in het bijzonder in door
HIV/Aids getroffen gebieden. De bedoeling is dat
de rechten, noden en het belang van ouderen
structureel erkenning en invulling krijgen in beleid
gericht op duurzame ontwikkeling.
Het aanspreken van nationale en lokale bestuurders in ontwikkelingslanden, alsook in Nederland,
op hun verantwoordelijkheid voor de implementatie van het Plan van Madrid. Hierdoor zullen
ouderen en hun familie een beter
ontwikkelingsperspectief worden geboden.
Faciliteren van communicatiemogelijkheden tussen Nederlanders en ouderen uit ontwikkelingslanden. Doel is kennis en begrip te kweken voor
de cultureel-maatschappelijke-, economische- en
verzorgende rol van ouderen. Dit zal draagvlakversterkend werken.
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Sponsor a Granny Support
the Community
In het najaar 2005 zegde het Ministerie voor
Ontwikkelingssamenwerking de jonge
stichting WorldGranny TMF-subsidie toe voor
het opzetten en uitbouwen van haar sponsorprogramma: Sponsor a Granny, Support the
Community. WorldGranny prognotiseerde dat
het aantal sponsoren binnen korte tijd aanzienlijk zou kunnen groeien. Deze voorspelling
was niet gebaseerd op een trackrecord van de
organisatie zelf, alswel op een omgevingsanalyse en op ingewonnen kennis en deskundigheid van bestaande en gerenommerde
ontwikkelingsorganisaties.

De groei van het aantal individuele sponsoren
bleef in 2006 echter achter hetgeen was voorzien. Gebleken is dat ‘het Nederlandse publiek’ niet zondermeer bereid is een langdurige
commitment met een nieuwe ontwikkelingsorganisatie aan te gaan voor 20,- euro per
maand. In 2006 is het aantal particuliere (individuele) sponsoren toegenomen tot zestig.
Toch heeft WorldGranny in 2006 de projectondersteuning zoals eerder begroot,
grotendeels kunnen realiseren door het verkrijgen van giften van vermogensinstellingen,
bijdragen van bedrijfsfondsen,
personeelsverenigingen en incidentele (particuliere) donaties. De tegenvallende
resultaten op de particuliere markt hebben
(nog) geen gevolgen gehad op de toekenning
van TMF subsidie.
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Opzet
WorldGranny koppelt via het
Sponsor a Granny, Support the
Community (SGSC) programma
11 sponsoren in Nederland aan
één Granny-contactpersoon in
een van de projectlanden. De
contactpersonen/Grannies fungeren zo als het gezicht van de
ouderen en de gemeenschap
waartoe zij behoren. Iedere sponsor draagt een bedrag van € 20,per maand bij. Het bedrag dat
vrijkomt uit sponsorgelden wordt
door de lokale partnerorganisatie, met wie WorldGranny een
samenwerking aangaat, gebruikt
voor projecten die de grannies
en hun gemeenschap ten goede
komen (de projectdoelstellingen).
Alle gelden die binnenkomen via
dit sponsorporgamma worden
voor 100% besteed in het land
van keuze!

1 Granny wordt gekoppeld aan een elftal sponsoren. Op
die manier kan er belangrijk werk worden gedaan voor de
Granny, de familie en de gemeenschap om hen heen, ter
wijl de bijdrage een gezicht krijgt in de gesponsorde Granny.
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Zambia
Start project
1 maart 2005
WorldGranny heeft voor het project in
Zambia tot nu toe 51 sponsoren gekoppeld
aan 7 contactpersonen/grannies.
De steun van WorldGranny’s sponsors voor
Zambia heeft in 2006 55 grannies kunnen
bereiken en de 205 weeskinderen en kinderen
die zich in zeer moeilijke omstandigheden
bevinden, die door de grannies worden opgevangen en opgevoed.
Lokale partnerorganisatie
In samenwerking met Family Health Trust
(FHT) startte WorldGranny in 2005 haar
sponsorprogramma “Sponsor a Granny, Support the Community” in Zambia. Family Health
Trust (FHT) is een Zambiaanse non-gouvermentele organisatie die zich inzet voor de
bestrijding van het Hiv/Aids virus in Zambia.
Het doel van de organisatie is het leveren van
een bijdrage aan de voorlichting over - en controle op verdere verspreiding van het Hiv/Aids
virus om zo de kwaliteit van het leven van de
getroffen families te verbeteren.

Doelstellingen
• Bestrijden van de extreme armoede van
deze ouderen en hun families. Het ondersteunen van de oudere vrouwen en hun
families in de eerste levensbehoeftes en
noodzakelijke voorzieningen.
• De gemeenschap zelf dient op de
langere termijn in actie te komen om de
situatie van deze ouderen en hun families
duurzaam te verbeteren en hun armoede
structureel te verminderen.
Door het project te behalen resultaten
• Het bijdragen aan de verbetering van de
levenskwaliteit van ouderen in de Kalikiliki
en de Kang’omba gemeenschappen.
• Het lange termijn doel van het project is
dat de (ouderen) mensen in hun eigen
behoeften kunnen voorzien door intern en
extern gesitueerde bronnen.
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Begunstigden
De specifieke doelgroep van het Granny-programma in Zambia wordt gevormd door
Grannies die vaak weduwe zijn en die zorg
dragen voor verweesde kinderen wier ouders slachtoffer zijn geworden van de HIV/Aids
epidemie. Verdere aanleiding voor
ondersteuning is dat de Grannies onvoldoende hulp krijgen van familieleden of
andere organisaties en dat zij zonder externe
steun niet goed voor zichzelf en hun kleinkinderen kunnen zorgen. Zij leven in extreme
armoede. De besteding van de WorldGranny
fondsen wordt overlegd met de Grannies zelf.
Zij dragen zelf het project.
Via FHT steunen we een aantal projecten in
de gemeenschappen van Kalikiliki (compound
bij Lusaka) en Kang’omba. Deze laatste gemeenschap ligt in de omgeving van de plaats
Kabwe, zeventig kilometer ten noorden van de
Zambiaanse hoofdstad Lusaka.
De Kang’omba Widows Support Group, met
wie Family Health Trust lokaal samenwerkt
in het kader van het sponsorprogramma, is
enkele jaren geleden gestart als initiatief ter
verbetering van de levensomstandigheden
van oudere vrouwen, met name vrouwen
die te maken hebben met (de gevolgen van)
HIV/Aids. De weduwengroep komt nog steeds
iedere week bij elkaar om de voorlichting over
HIV/Aids vorm te geven, de huisbezoeken aan
de Grannies en hun kleinkinderen te plannen,
te overleggen over voedselverdeling en deze.

De Kalikiliki Widows Support Group bestaat uit
voornamelijk weduwen en wordt ook gesteund
in de zorg over hun kleinkinderen. De Kalikiliki
Widows Support Group is opgericht in 1998
door een groep weduwen. Zij wilden hiermee
bijdragen aan de versterking (empowerment)
van de positie van de grootmoeders die hun
(verweesde) kleinkinderen opvoeden. Het
idee was om deze vrouwen ondersteuning te
bieden, zodat zij beter in staat zouden zijn om
deze zorg te dragen. De oprichters hadden te
maken met dezelfde problematiek. De groep
weduwen is uitgebreid in de loop der jaren
en komt nog steeds eens per week bij elkaar.
Daarbij delen de grootmoeders informatie
over hun verantwoordelijkheden, rechten en
beschikbare voorzieningen en geven ze vorm
aan de HIV/Aids voorlichting die zij geven.

MAJORY MUKATASHA (spokesperson)
“Thank you very much for the assistance please
do not stop assisting us! Since I don’t eat nshima due to medical reasons, I need light meals
like rice. I also have need for iron sheets and
plastering of my house. I want to start rearing
chickens to improve household income… …so
that while waiting for assistance we can still eat.
I walk along distance to fetch for water and I am
therefore requesting for a borehole to be sunk in
my community. One round trip of fetching water
takes one hour. I also need farm inputs because
I am still strong and can manage to grow my
own food.”
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Gesteunde activiteiten
Voedselhulp is een van de belangrijkste activiteiten van het SGSC programma in Kang’omba
en Kalikiliki. Daarnaast gaat de aandacht uit naar
het verstrekken van dekens, medische
ondersteuning en het verdelen van contant geld,
waarmee de Grannies de kosten voor bijvoorbeeld eten, medicijnen, school(uniformen) voor hun
kleinkinderen en andere belangrijke zaken kunnen
betalen.

Hoe de fondsen precies worden ingezet, wordt
voor een belangrijk deel bepaald door de
Grannies zelf.
In het financiële overzicht hieronder kunt u precies
bekijken wat de Granny groepen besloten hebben
met de gezamelijke bijdrage van de sponsors van
WorldGranny te doen.

We vroegen aan Elizabeth Mwale, sociaal werker van FHT en onze contactpersoon: “Wat betekent uiteindelijk de hulp van de sponsors in het SGSC programma voor de Grannies in Zambia?”
“De sponsoring betekent heel veel voor de Grannies en hun families. De steun draagt belangijk bij aan
hun kwaliteit van leven. Ze hebben in ieder geval voedsel van goede kwaliteit voor henzelf en voor hun
kleinkinderen. Ze hebben betere toegang tot medische hulp en sociale voorzieningen, wat hun leven
makkelijker en minder zorgelijk maakt. Omdat ze op bepaalde gebieden geholpen worden, kunnen ze het
beetje geld dat ze misschien wel verdienen gebruiken voor andere zaken dan de eerste levensbehoeften.
Dit betekent veel voor hen, want de knagende onzekerheid die gepaard gaat met armoede, neemt af.”

JACKSON MICHAYO
“I am very happy and grateful for assistance. This time of the year I would like food assistance
because harvest is not yet ready and farms are empty. I can not eat maize cobs because I have
no teeth to masticate the maize. I can only chew nshima and rice.”
TILOLEKO TEMBO
“We receive the food and other things. We are grateful to the people who provide them though
we do not know them but they have continued to assist us. We are asking to be supported to be
rearing chickens as you know February is a difficult month. We need to have a steady source
of food and income. We are also requesting for fertilizer to help us grow our own food. I need
iron sheets for my house because the roof is leaking and its rainy season. 6 Iron sheets will be
enough to cover one room”.
TITAMENJI PHIRI
“Please do not stop we are thankful for the support. In fact when I hear that people from Family
Heath Trust are coming I rejoice because I know that they bring us food. Thank you World Granny for the support through Family Health Trust.”
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WORLDGRANNY- FINANCIAL REPORT ZAMBIA
(to Dec 2006 )
2006 2006
US$ Kwacha*
RECEIPTS:
Jan ( Euro
April. ( Euro
July. ( Euro
Oct. ( Euro

3280 )
3300 )
3300 )
3960 )

3926,58
4014,42
4136,75
4952,53

15.706.320,00
16.057.680,00
16.547.000,00
19.810.120,00

TOTAL RECEIPTS

17.030,28

68.121.120,00

EXPENSES :
Direct Support- Blankets
Direct Support- Food Suppliments
Direct Support- Medical Scheme
Direct Support- Cash Incidentals
Direct Support- Christmas Hampers
Admin.Cost (Salaries, Fuel,Communication,
Stationery )

2.050,000
6.380,75
825,00
1.997,29
3.488,50
2.054,54

8.200.000,00
25.523.000,00
3.300.000,00
7.989.162,00
13.954.000,00
8.218.168,00

TOTAL EXPENSES
Balance c/fwd

16.796,08
234,20

67.184.330,00
936.790,00
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Tanzania
Start project
1 juni 2006 (aanvankelijk)
Voor dit project hebben wij twee contactpersonen/grannies gevraagd, Rehema Ngedere en
Martin Bundewe. In totaal steunt WorldGranny
het project voor ouderen in Tanzania gedurende de komende 3 jaar voor € 15.000,-.
De projectactiviteiten geplanned voor 2006,
waaronder de aanschaf van geiten, hebben een half jaar vertraging opgelopen door
onvoorziene omstandigheden. Echter, onze
lokale partnerorganisatie MORETEA ontvangt
van meer instanties fondsen, waaronder van
de EU. Met de activiteiten die deze organisaties financieren is al wel een start gemaakt in
2006.

Rehema Ngedere is een van de grannies die als spokesperson optreedt. Rehema staat aan
het hoofd van een gezin met 9 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Rehema heeft een
aantal van haar kinderen verloren aan de gevolgen van Aids.
Haar leven is zwaar, maar ze zorgt zo goed als ze kan voor haar familie. “Want”, zo zegt ze:
“..wat kan ik anders? Ik kan ze moeilijk op straat gooien en aan hun lot overlaten. Als oma
doe je dat gewoon niet.”. Rehema kent nog veel meer grootouders in haar omgeving die in
dezelfde situatie zitten als zij.
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Lokale partnerorganisatie
WorldGranny ondersteunt in Tanzania de
projecten van de lokale organisatie MORETEA
(Morogoro Retired Teachers Association),
partner van HelpAge International.
MORETEA bestaat uit een groep gepensioneerde en bijzonder gemotiveerde docenten die zich voor meerendeels vrijwillig
inzet. MORETEA’s doel is om de levensomstandigheden van ouderen in Morogoro, een
stad in het binnenland, structureel te verbeteren. MORETEA heeft via een uitgebreid
netwerk van vrijwilligers intensieve contacten
met de ouderen in Morogoro en is verantwoordelijk voor de implementatie van de door
WorldGranny gesteunde activiteiten.

Achtergrond
In Tanzania verandert er voor ouderen veel,
en in hoog tempo. In het kort kunnen de
problemen van ouderen als volgt worden
samengevat:
• toegenomen verantwoordelijkheid voor
kleinkinderen
• toegenomen zorg voor zieke
(klein)kinderen
• toegenomen armoede onder andere door
wegvallen sociale vangnetten
• het ontbreken van voorzieningen zoals
pensioen en medische zorg
• het onvoldoende aanspraak kunnen
maken op rechten, diensten en voorzieningen
• geen aansluiting (meer) bij de economische ontwikkelingen en veranderende
arbeidsmarkt
• geen toegang tot middelen zoals microkrediet
Oudere vrouwen worden bovendien vaak het
slachtoffer van bijzonder vrouw-onvriendelijke
erfrecht-praktijken, die meestal resulteren in
toegenomen armoede, isolatie en marginalisatie van de vrouw in kwestie.
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Doelen
Met de steun van WorldGranny wordt hulp
verleend aan 100 kansarme ouderen die de
zorg voor hun kleinkinderen op zich hebben
moeten nemen en voor inkomsten moeten
zorgen. Door ondersteuning van deze
ouderen in het realiseren van inkomensvergrotende activiteiten hopen we dat de ouderen
ook op de langere termijn zelfvoorzienend
blijven. Het verstrekken van geïmpregneerde
muskietennetten ter voorkoming van malaria
voor zowel de ouderen zelf als voor de kleinkinderen is een tweede doelstelling. Ten derde
streven we naar het verbeteren van de algemene leefsituatie, onder meer door ouderen
bewust te maken van hun rechten en zich te
laten verenigen.

Financieel overzicht
In 2006 heeft WorldGranny €15.000,- beschikbaar gesteld aan MORETEA ten behoeve van
de verwezenlijkingvan de projectdoelstellingen
in de komende periode.

Resultaten
Met de projectactiviteiten verwacht MORETEA
te komen tot de volgende resultaten:
• Verhoging van de koopkracht van de
ouderen door extra inkomen, voortkomende uit de verkoop van producten
afkomstig van de kippen en geiten.
• De zelfredzaamheid van de meest kwetsbare en gedepriveerde ouderen in de community is bevorderd. Veel aandacht gaat
uit naar oudere vrouwen.
• Grotere bewustwording ten aanzien van
de gevaren van Hiv/Aids. De jongere
generatie binnen de gemeenschap heeft
kennis genomen van de oorzaken en
gevolgen van Hiv/Aids dankzij de oudere
generatie.
• Verbeterde toegang tot malariapreventiemiddelen voor de ouderen en familieleden.
• Vergroten van kennis, vaardigheden en
ervaringen bij de ouderen doormiddel van
het zelf laten uitvoeren van inkomensgenererende activiteiten. Het zelfbewustzijn
van de ouderen wordt hierdoor vergroot.
• Er is op lokaal niveau belangrijk bijgedragen aan structurele armoedebestrijding en
het uitbannen van extreme armoede en
honger (MDG 1)
• Beleid overheid op lokaal en regionaal
niveau is nog meer gericht op het stellen
van prioriteit bij ouderen, onder invloed
van MORETEA en deze activiteiten
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Peru
Start: najaar 2006
Achtergrond
Villa Maria del Triunfo, één van de districten
ten zuiden van de stad Lima, is een gebied
waar het grootste deel van de bevolking arm
is en niet over middelen beschikt om te
voorzien in basisbehoeften zoals voldoende
voedsel en medicijnen. Er is maar weinig aandacht voor de problemen van de ouderen, een
groep die bijzonder hard wordt getroffen door
de armoede en die zich in bijzonder
moeilijke omstandigheden bevindt. Het grootste deel van de ouderen binnen de groep begunstigden heeft een slechte gezondheid. De
ziektebeelden onder ouderen kunnen ernstige
gevolgen hebben voor hun zelfstandigheid.

“Mijn naam is Rosa Mueras. Nu ben ik een oude
vrouw, mijn kinderen zijn volwassen. Ik ben weduwe en ik ben al 17 jaar alleen. Mijn kinderen hebben hun eigen gezinnen en ik woon apart”.
“Ik heb nu een andere familie en dat zijn de ouderen. Ik heb samen met de andere ouderen leren
delen, wij hebben plezier, vertellen onze verhalen,
praten en geven
advies aan elkaar. We maken tochtjes samen,
gaan op campagne. De ontmoetingsplaats voelt
aan als ons eigen huis, soms vind ik het jammer
dat ik me niet goed voel. Het is net of we familie
onder elkaar zijn, het voelt goed. Wat moeten
ouderen alleen thuis doen?”
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Lokale partnerorganisatie
De ouderengroepen van CASPAM bestaan sinds
2001. De ouderen (begunstigden) zijn
georganiseerd in verschillende groepen. CASPAM
biedt deze groepen de mogelijkheid om deel te
nemen aan sociale-, recreatieve - en
sportactiviteiten. Hierdoor worden ze gezonder,
komen in contact met mensen van hun leeftijd,
breken uit hun isolement en vinden steun en solidariteit bij elkaar. CASPAM organiseert bijeenkomsten over thema’s die belangrijk zijn voor oudere
mensen, zoals bevordering van zelfzorg en een
gezonde en actieve levensstijl. Hierdoor worden de
ouderen zich meer bewust van hun gezondheid en
zorgen beter voor zichzelf. Ook leren ze om te gaan
met hun beperkingen.

Doelen
Het bevorderen van een hernieuwde actieve,
gezonde, produktieve en culturele levensstijl
onder ouderen van Villa Maria del Triunfo,
waardoor de kwaliteit van hun leven duurzaam
verbetert. De ouderen krijgen minder gezondheidsproblemen, leren voor zichzelf te zorgen
en langer zelfstandig te zijn.
Eind 2006 startte WorldGranny de
samenwerking met CASPAM. Van de bijdrage
in 2006 heeft CASPAM een kerstactiviteit georganiseerd.

Begunstigden
De groepen komen twee keer per week bij elkaar.
De bijeenkomsten bieden de ouderen de mogelijkheid om ervaringen te delen, kennis op te doen en
met elkaar in gesprek te gaan. Er kan geconstateerd
worden dat bij de ouderen hun gevoel voor eigenwaarde is gegroeid. Bovendien worden
beleidsmakers op districts- en stadsniveau uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen, zodat er
meer aandacht gegenereerd wordt voor de situatie
van ouderen.

Rosa Mueras: “Wij maken deel uit van de groep CASPAM “Tres Maria” en recent zijn wij naar een
activiteit bij de adviesgroep geweest, waar iedere groep met haar leiders zich gepresenteerd heeft.
Van alle kanten hebben de ouderen op hun manier hun dans en oefeningen met eigen muziek uitgevoerd en vertelden dat het beter zal worden. De lezingen die gegeven worden zijn goed omdat
deze ons helpen en ik hoop dat dit voortgezet wordt voor alle bejaarden”.
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PROGRAMMA
KERSTMIS VAN DE OUDEREN
BESTEDING (GEMAAKTE KOSTEN in Soles)
Kosten m.b.t. Kerst

$ 280.34

US Dollar koers 3.19 nieuwe Soles.
Diner voor 130 personen S/.4.00 p.p.
Huur geluidsinstallatie
Vervoer voor het transporteren van etenswaren e.d.
Geschenken
Wimpel
24 frisdranken
Fotorollen en batterijen
Glazen, servetten, vorken
Ontwikkelen van foto’s
Schoonmaak lokaal en opruimen
TOTAAL SOLES

520.00
60.00
20.00
93.00
46.00
87.00
16.50
13.30
18.50
20.00
894.30

Rosa Mueras: “Ik heb zojuist een man van
80 jaar gesproken, die jonger lijkt omdat hij
zo helder praat. De man raakte helemaal
geëmotioneerd en ze moesten hem een
glas water geven. Wie weet hoe zijn toestand was voor hij in de groep kwam. Plotseling werd hij door zijn kinderen vergeten,
want soms komen ze niet en denken ze
niet aan je. Ik woon bijvoorbeeld met een
zoon. Hij gaat niet uit huis, omdat ik ziek
ben. Ik zie nu dat al mijn kinderen zo zijn
geweest, van de zes kinderen is er nu
maar één die aan aan mij denkt”.

Jaarverslag WorldGranny 2006 27

Project Ondersteuning
Het sponsorprogramma is een van de manieren waarop WorldGranny projectfinanciering aanpakte in
2006. Daarnaast ondersteunde WorldGranny in dit jaar enkele projecten die niet binnen het sponsorformat vallen. Hieronder vindt u verslag van deze projecten die plaatsvonden in Zuid-Afrika, Ghana en
India.
Het behoort niet tot de kerndoelen van WorldGranny om zich speciaal toe te leggen op projectondersteuning via dergelijke kleinschalige initiatieven. Toch meent zij dat, als zich goede projectvoorstellen
worden ingediend door een interessante en degelijke partnerorganisatie, zij de mogelijkheden tot ondersteuning zal onderzoeken.

WorldGranny ondersteunde in
2006 projecten in Zuid-Afrika,
Ghana en India.
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Zuid-Afrika
Start project
Juni-december 2006
In 2006 is contact ontstaan met Ikamva Labantu, een Zuidafrikaanse
NGO met meer dan 20 jaar ervaring met het werken met gemarginaliseerde groepen. Twee bestuurleden hebben, onafhankelijk van elkaar,
een bezoek gebracht aan de organisatie en kwamen daarvan met enthousiasme terug en een verzoek tot steun. In 2006 heeft WorldGranny
€ 2850,- kunnen overmaken.

Partner
Ikamva Labantu betekent in het engels: ‘the Future
of our Nation’. De organisatie is in 1992 opgericht
en komt voort uit de samenvoeging van meerdere
initiatieven, die vanaf eind jaren ’60 zijn gestart als
reactie op de ongelijkheid en onrechtvaardigheid die
ontstond onder Apartheidsbewind in
Zuid-Afrika. Ikamva Labantu werkt altijd samen
met lokale grass-root organisaties, gericht op armoedebestrijding onder kinderen, ouderen, families
en gehandicapten.

Achtergrond
De armoede in de zwarte townships van Zuid-Afrika
is groot. Toename van welzijn wordt gehinderd door
gebrek aan sociale ontwikkeling, sociale
voorzieningen en gezondheidszorg. Er is sprake
van grote werkloosheid en lage inkomens.

De situatie en noden van de ouderen uit de townships zijn de laatste jaren veranderd. In toenemende mate worden ouderen degenen die de
(klein)kinderen opvoeden wanneer de ouders ziek
worden of sterven aan de gevolgen van HIV/Aids.
Het doel van Ikamva Labantu’s projecten gericht op Vaak zorgen grootouders, met name grootmoeders,
ouderen is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor meerdere kleinkinderen en moeten zij zien rond
te komen van een klein pensioentje. In principe hebdoor een platform te bieden voor psychosociale
ben vrouwen in Zuid-Afrika recht op een pensioentje
hulp, te assisteren en te
wanneer zij boven de 60 zijn. Vaak is dit voor een
trainen voor het aanspraak maken op voorzieningezin de enige bron van inkomsten. Maar het komt
gen, het verbeteren van woonsituaties, door
ook voor dat ouderen een beetje geld krijgen van
strategische partnerschappen aan te gaan met anhun kinderen of dat ze hun toevlucht zoeken tot
dere partijen, trainingen te verzorgen voor ouderen
louche geldschieters.
en te netwerken.
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Het gevolg is dat veel ouderen terecht komen in een
schuldsituatie waar ze niet meer uit komen. Voor
kinderen krijgen ouders in pricipe een kinderbijslag,
maar omdat steeds vaker grootouders zorgen voor
de kinderen en er vaak geen geboortenbewijs is,
krijgt de oudere helemaal niets.

Begunstigden
De begunstigden zijn de oudere mensen die aansluiting zoeken bij de ‘Seniorenclubs’ van Ikamva
Labantu. Ouderen zoeken hulp en aansluiting omdat
zij problemen ervaren in het voldoen in hun
dagelijkse behoeften en die van hun gezinnen.

Een 67 jaar oude vrouw woont in een houten huisje samen met haar zoon en diens vrouw en 7
kinderen, die 2-18 jaar oud zijn. De zoon is inmiddels gestorven, waarna zijn vrouw en kinderen
aan de zorg van de grootmoeder zijn overgelaten. De grootmoeder krijgt van de overheid een
maandelijks pensioen van 840 Rand (een kleine 90 Euro). De vrouw is kort na de dood van
haar man vertrokken uit het gezin. Nu zorgt de grootmoeder in haar eentje voor de kleinkinderen. Zij voedt hen, zorgt dat ze naar school gaan en staat hen bij. Ze heeft een moeilijke tijd
achter de rug en tilt zwaar aan de verantwoordelijkheden die ze nu draagt. Haar te steunen met
bijvoorbeeld voedsel, schoolgeld, etc., betekent dat ze haar taak beter aankan.
Een vrouw van 55 jaar zorgde al even voor haar 2 kleinkinderen, beiden teenagers. In 2005
zijn hun ouders namelijk beiden overleden aan de gevolgen van Aids. De grootmoeder zorgt
daarom voor hen. In Juni 2006 is ze nog een kind verloren aan de gevolgen van Aids. Sindsdien zorgt ze voor nog 2 kleinkinderen. Deze kinderen zijn respectievelijk pas 8 maanden- en 3
jaar oud. De grootmoeder doet haar best om te voldoen aan al hun basisbehoeften. Omdat dat
moeilijk is, heeft ze hulp gezocht bij de plaatselijke sociale dienst. Haar zaak wordt behandeld,
maar het kan wel even duren voordat ze in aanmerking komt voor hulp. Haar enige bron van
inkomsten is nu het werk dat zij onregelmatig uitvoert. Daarmee verdient ze 800 Rand (ongeveer 85 euro) per maand, nog minder dan een pensioen.
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Doel Seniorencentra
De seniorenclubs organiseren bijeenkomsten en activiteiten
waaronder voedselverdeling, lichamelijke oefeningsactiviteiten,
handvaardigheidstrainingen en het verbouwen van voedsel.
De centra assisteren bij het aanvragen van voorzieningen als
pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg en de
gehandicaptenuitkering.
De Seniorencentra worden binnenkort omgezet tot Integrated
Activity Centres, omdat er nog meer dan voorheen aandacht
zal zijn voor de kinderen waar de Grannies voor zorgen. Dit
helpt de ouderen in hun zorgtaak.

Activiteiten
1.
Het steunen van kwetsbare ouderen is ondermeer gebeurd door middel van het verschaffen van
een maandelijkse bijdrage van 150 Rand (bijna 16 Euro) per kind per maand, totdat de oudere
verzorger verzekerd is van maandelijkse inkomsten uit een pensioentje.
2.
Personeel van de Seniorencentra hebben zich bijgeschoold en netwerken aangesterkt. Zij
hebben verschillende workshops gevolgd en conferenties bijgewoond. Het personeel is hierdoor
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg- en voorzieningen (van de
overheid) voor ouderen.
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Ghana
Start project: 2005
In Ghana ondersteunt WorldGranny het
Shama Self Help Initiative Project, een initiatief van een groep oudere
weduwen uit Shama, een kleine vissersplaats in
Ghana. In 2006 heeft WorldGranny een bedrag
van € 3.500,- over kunnen maken naar Ghana.
Het project heeft vertraging opgelopen, maar
vordert gestaag.
Partnerorganisatie
Het project wordt geïmplementeerd door
HelpAge Ghana, een organisatie die sinds eind
jaren tachtig samenwerkt met HelpAge International. HelpAge Ghana onderneemt een reeks
activiteiten op het gebied van gezondheidszorg,
sociaal werk, onderwijs, voorlichting en training.
Achtergrond
In Ghana zorgen traditioneel de kinderen voor
hun ouders wanneer zij ouder en afhankelijker
worden. Deze situatie is echter heel snel aan het
veranderen. Kinderen verhuizen naar de grote
stad, velen zijn werkloos of verdienen te weinig
om alleen al hun eigen gezin te onderhouden.
Daarnaast eist HIV/Aids steeds meer mensenlevens.

De basale armoede neemt toe. Sociale vangnetten
binnen de eigen familie brokkelen af. In Ghana zorgen traditioneel de kinderen voor hun ouders wanneer zij ouder en afhankelijker worden. Deze situatie is echter heel snel aan het veranderen. Kinderen
verhuizen naar de grote stad, velen zijn werkloos of
verdienen te weinig om alleen al hun eigen gezin te
onderhouden. Daarnaast eist HIV/Aids steeds meer
mensenlevens. De basale armoede neemt toe.
Sociale vangnetten binnen de eigen familie brokkelen af. Met als gevolg dat ouderen er steeds vaker
alleen voor staan. Het meerendeel van de oudere
mensen in Ghana leeft van minder dan één US dollar per dag. De meesten hebben geen pensioen om
op terug te vallen, omdat zij werkzaam zijn geweest
in de informele economie, waar pensioen en andere
sociale voorzieningen niet gangbaar zijn.
Vooral oudere vrouwen in Ghana hebben het
moeilijk. Zij zijn meestal analfabeet, geïsoleerd en
zeer kwetsbaar voor tegenslagen. Veelal hebben
zij hun man verloren en dragen zij de zorg voor hun
kleinkinderen, waaronder die (kleine) kinderen die
hun ouders hebben verloren aan Aids en zelf ook
mogelijk HIV besmet zijn.
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Zoals de meeste mensen wel weten, heeft Nederland wat geschiedenis liggen in Shama. Shama ligt
in het westen van Ghana, aan de kust. In 1520 zetten de Hollanders voet aan wal om in Shama handel te drijven in ondermeer slaven en goud. Oude
koloniale gebouwen in Shama en elders in Ghana
herinneren nog aan die tijd. Shama is een oud
vissersplaatsje, gebouwd in de 13e eeuw. Er wonen
ongeveer 20.000 mensen, van wie 60 % leeft van
de visserij. Landbouw, kleinschalige handel en het
werken bij de overheid zijn andere belangrijke bronnen van inkomsten. Het meerendeel van de inwoners van Shama is boven de 45 jaar oud. Een van de
oorzaken is het wegtrekken van jongere generaties
naar de stad. De armoede in Shama is groot onder
de vergrijzende bevolking.
Begunstigden
De groep weduwen die dit project heeft gestart bestaat uit ongeveer 25 vrouwen, veelal alleenstaand
(door overlijden of scheiding van hun echtgenoot),
die voor hun kleinkinderen zorgen. Zij hebben tezamen de Association of Older Women opgericht. De
vrouwen zèlf hebben het voortouw genomen voor
het totale project. Zij hebben verteld hoe zij zichzelf
en hun kleinkinderen en andere kwetsbare ouderen
zoals zij, structureel van een zeker inkomen kunnen
voorzien. In gesprek met HelpAge Ghana is besloten een dagcentrum te bouwen voor oudere vrouwen en mannen waarbij tegemoet wordt gekomen
aan de verschillende noden en wensen van de arme
en kwetsbare ouderen in Shama.

Doelen
Met WorldGranny’s ondersteuning wordt de bouw
van een aantal andere noodzakelijke gebouwen
gerealiseerd, die de oudere vrouwen in staat stellen
een zeker inkomen te verdienen en beter te zorgen
voor hun kleinkinderen. Het centrum zal uiteindelijk
ondermeer bestaan uit een graanmolen, een winkel, een kinderdagopvang en een (gaar) keuken en
er staat een plan voor micro-financierin gepland
• Een graanmolen met bijbehorende waterleiding
wordt geïnstalleerd
• Een microfinancieringsregeling om het kopen
van graan in het goedkope seizoen vooraf te
financieren.
• Een opslagfaciliteit om het goedkoop gekochte
graan op te slaan zodat er graandeeg kan
worden geproduceerd tegen redelijke prijs en
verkocht kan worden tijdens het piekseizoen
• Een overkapte open ruimte om bijeen te komen,
traditionele ambachten uit te oefenen, maaltijden te nuttigen, kleinkinderen te laten spelen,
en schoolbezoeken (zie verder) voor te bereiden
• Een winkel om het graandeeg en ambachtelijke
producten te verkopen
• Een gesloten ruimte (beschut tegen insecten)
voor de ouderen en de kleine kinderen, ook te
gebruiken voor periodieke medische controles.
• Activiteiten die de inter-generationele relaties
in Shama verbeteren, in het dagcentrum of op
scholen.

Nana Aduah Bosum Efjue: “Het project is erg goed, het zal ze helpen! Ik wil graag de mensen in
het project leren hoe je cake maakt van mais. Ook wil ik de mensen vertellen over HelpAge en wat
ik ervoor gedaan heb en over mijn leven vertellen. Ik wil camapagne voeren voor HelpAge en een
boek schrijven over de mensen die in Shama wonen.”
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Resultaten
De begunstigde ouderen zullen in staat zijn om een
zeker inkomen te verdienen en beter te zorgen voor
hun kleinkinderen. Zij herwinnen hun onafhankelijkheid, status en zelfrespect binnen de iegen familie
en de gemeenschap.
Activiteiten
De activiteiten hebben na maart in 2006 nagenoeg
stilgestaan. Een van de oorzaken was de ontdekking dat het aangevraagde budget niet toereikend
bleek en er besloten moest worden over uitgaven
van fondsen en planning. Dit gebeurde in overleg
tussen HAG en de weduwengroep uit Shama.
Inmiddels zijn de belangrijkste werkzaamheden die
wel al uitgevoerd kunnen worden hervat.

Construeren van gebouwen - voortzetting
Hoewel de bouwwerkzaamheden in 2006 vertraging hebben opgelopen, zijn inmiddels de constructie van de keuken en opslagruimte hervat.
Impact
De oudere vrouwen in Shama identificeren zich
enorm met het project en het slagen ervan. Verwachting is dat het project afgerond kan worden
binnen een jaar en ten nut kan zijn voor de begunstigden. Zij verwachten dat het centrum een positieve invloed zal hebben op hun welzijn en aanzien
in de gemeenschap.

Monitoring and Planning
In November 2006 bracht HAG een bezoek aan
Shama, waarbij de bijdrage van WorldGranny over
2006 werd overgedragen. Daarbij werden besproken de status van het project, de voortgang, problemen en voortzetting.
De Project Implementation Committee (PIC) identificeerde de activiteiten die betaald zouden worden
met de WorldGranny bijdrage. Gekozen werd voor
het afronden van de bouw van de keuken en opslagruimte, waarmee in 2005 al begonnen was.
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Al in 2005 sloot WorldGranny een samenwerkingscontract met Wilde Ganzen/ ICCO voor het ondersteunen van het ADOPT project in de Thar-woestijn
in Radjasthan, West-India. Wij hadden toegezegd €
42.000,- in totaal bijeen te zullen brengen voor het
ADOPT project. In 2005 en 2006 bracht WorldGranny een derde van dit bedrag bijeen met diverse
acties. De opbrengst werd verdrievoudigd door het
PremiePlusPlan van Wilde Ganzen/ ICCO.

India

Achtergrond
Over 25 jaar zal India ongeveer 178 miljoen ouderen
van boven de 60 jaar tellen. 40% Van de 77 miljoen
ouderen die India nu telt, leven beneden de armoedegrens. De overgrote meerderheid van de ouderen
leeft op het platteland.
De deelstaat Rajasthan telt 56 miljoen inwoners.
Gebrek aan (drink)water, grote droogtes, gebrek
aan mogelijkheden voor veeteelt en landbouw en
enorme armoede treffen vooral die gemeenschappen en families die zich aan de onderkant van de
samenleving bevinden. De marginalisering van
de laagste kasten, van vrouwen en van oudere
mensen, met name oudere vrouwen, zijn kenmerkend voor deze samenleving. De enorme armoede
gaat gepaard met een gebrek aan lokaal gebaseerde ontwikkelings-initiatieven en een gebrek aan
medezeggenschap van de bevolking in projecten.
De gebieden Jodhpur en Barmer zijn twee van de
armste districten in Rajasthan. De droogte is een
enorm probleem in deze regio. Het gebrek aan
voldoende en toegankelijk (drink)water is een enorm
obstakel voor verdere ontwikkeling van het gebied
en vormt een reële bedreiging voor het leven van
grote groepen mensen, maar met name voor de
ouderen.

Lokale
partnerorganisatie
Het ADOPT project wordt uitgevoerd door de organisatie GRAVIS.
Begunstigden
Het ADOPT project vindt plaats in 18 dorpen in de
twee districten Jodhpur en Barmer en komt direct
aan 8.000 mensen te goede, indirect nog eens aan
6.000, in zijn totaliteit. Het richt zich op de meest
achtergestelde en meest kwetsbare mensen binnen
deze zeer arme gemeenschappen. Oudere mensen,
en met name oudere vrouwen, maken een belangrijk deel uit van deze allerarmsten en behoren tot
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Met de bijdragen van WorldGranny heeft men kunnen bereiken:
Trainingen ouderenraden:
(12 VOPA’s) 96 ouderen, waarvan 36 vrouwen
Trainingen algemeen:
805 ouderen, waarvan 425 vrouwen
Constuctie taanka’s:
110 ouderen en bijna 600 familieleden
Constructie khadins:
36 ouderen en zo’n 250 familieleden
Werkgelegenheid n.a.v. constructies:
bijna 100 mensen
Aanleg moestuinen:
70 ouderen en hun families
Hieronder kunt u de gender verdeling van de begunstigden aflezen
Activiteit
Vrouw
Man
WorldGranny
Gehele project
WorldGranny

Gehele project

Taanka
Khadin
Home Garden

55
83
51

60
20
40

62
35
69

50
16
30

De meeste khadins zijn gebouwd op grond die in bezit is van een man. Daarom ziet u hierboven dat de
meeste khadins op naam van een man zijn gebouwd. Als tegenwicht zitten de vrouwen van deze mannen
in de Ouderenraden, zodat hun stem en zeggenschap gewaarbord wordt.
Doelen (WorldGranny voor ADOPT)
1. Het verbeteren van de beschikbaarheid en de
toegang tot schoon (drink)water voor
2. dagelijks gebruik voor 150 huishoudens met
oudere mensen in 12 dorpen in het Jodhpur
district.
3. Het verbeteren van de voedselsituatie van 150
huishoudens met ouderen in deze 12 dorpen
door het (laten) opzetten van moestuinen en het
verdelen van zaden, mest en andere
4. benodigdheden voor de verbouw van gewassen.
5. Het steunen van achtergestelde oudere mensen,
met name oudere vrouwen, en hen te stimuleren
profijt te halen uit- en te participeren in de socioeconomische activiteiten teneinde hun armoede
te verminderen, door het oprichten van VOPA’s
(Ouderenraden).
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Activiteiten
1. Ouderenraden (VOPA’s) trainen
- 12 Ouderenraden met 96 leden (37 vrouwen) hebben 4 trainingen gekregen om hun taken uit te
voeren: monitoring van het project en de financiën, advies uitbrengen en dergelijke
2. Aanleg nieuwe (drink)watervoorzieningen en verbeteren bestaande bronnen.
Taanka’s: wateropvang en -voorraad constructie voor (drink)water
- Er zijn 110 taanka’s geconstrueerd met de bijdrage van WorldGranny’s donateurs.
- 9 Trainingen over onderhoud van taanka’s zijn gegeven aan de begunstigden
Khadins: irrigatieconstructie
- 36 Khadins zijn geconstrueerd met de bijdrage van WorldGranny.
3. Moestuinen
- In 2006 zijn met de bijdrage van WorldGranny 70 moestuinen aangelegd.
- Er zijn 6 trainingen gegeven over onderhoud van moestuinen, meestal gevolgd door vrouwen.
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Trainingen
Met de bijdrage van WorldGranny zijn de volgende trainingen georganiseerd:
9 trainingen over onderhoud van taanka’s
6 trainingen over onderhoud van moestu
inen
4 trainingen voor de VOPA’s (Ouderen
raden)
2 trainingen ten behoeve van de monitor
ing commissie voor dit project, waar de
VOPA’s deel van uitmaken
Impact
De effecten van de projectactiviteiten zijn veelerlei.
Ten aanzien van doel 1, verbeteren waterzekerheid:
• Waterzekerheid is enorm belangrijk voor deze
gemeenschappen. De taanka’s en khadins
functioneren goed en maken de waterzekerheid van de bevolking vele malen beter, de
effecten zijn direct zichtbaar geweest.
• De status van ouderen is toegenomen binnen
de eigen familie maar ook binnen de dorpsgemeenschap en verbetert zichtbaar hun kwaliteit van leven. Gemiddeld geeft een taanka,
het eigendom van een oudere, water aan 9
familieleden voor 6 maanden.
• Gemiddeld geeft een taanka voldoende water
voor 6 maanden. De maanden waarin geen
regenwater meer voorradig is, wordt het water
inbgekocht. Dat kan nu gebeuren in een tijd
dat water goedkoper is. Er blijft meer geld over
voor andere zaken, zoals voldoende voedsel
en schoolgeld.

•

•

•

Het construeren van khadins (irrigatie) heeft de
hoeveelheid vruchtbaar land in het gebied
vergroot. Nu al zijn de effecten merkbaar: op
sommige stukken land is het al mogelijk geweest om tweemaal per jaar te oogsten, in plaats
van 1 maal, iets waarvan de boeren de voorgaande jaren alleen maar konden dromen. Er
is meer voedsel en veevoer beschikbaar in het
projectgebied.
De taak van water halen is traditioneel een
taak van vrouwen in dit gebied (en overigens
in veel meer gebieden en landen). Nu water
voorhanden is dichter bij huis is er tijd over. Het
resultaat hiervan is dat meisjes nu vaker naar
school gaan. Geschat wordt dat 45-50% meer
meisjes nu regelmatig naar school gaat
Er heeft minder urbanisatie plaatsgevonden omdat het project werkgelegenheid heeft gecreeërd
in de droge tijd, waarin arbeiders vaak gedwongen naar de stad trekken omdat er geen werk is
op het land.
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Ten aanzien van doel 2, verbeteren voedselzekerheid door moestuinen:
• hoewel er niet voldoende regen is gevallen, zijn de moestuinen toch geslaagd. De
oudere mensen zijn trots en blij met hun
moestuinen en doen er alles aan om die
goed te verzorgen en te beschermen (tegen
vee en zonlicht). Het gevoel van ‘ownership’
en betrokkenheid is groot onder de begunstigde ouderen. 65% van de planten die zijn
uitgezet hebben overleefd. In vergelijking
met soortgelijke gebieden is dit een goed
resultaat.
• De moestuinen, waarin 4 soorten fruit
worden verbouwd, komen de voedselkwaliteit
en voedselzekerheid ten goede in de toekomst, evenals het verdienen van wat geld
door de verkoop van het fruit op de plaatselijke markt.

Ten aanzien van doel 3, Ouderenraden:
• Gebleken is dat de VOPA’s of Ouderenraden
van essentiële waarde zijn geweest in het succes van dit project. Met name de mondigheid en
inspraak van de oudere vrouwen is verbetert.
Oudere vrouwen hebben weer een stem in de
dorpen en hebben inspraak in de zaken die hen
ook betreffen.
• Het instellen van Ouderenraden heeft het
‘ownership’ over de activiteiten aangewakkerd.
Dit is essentieel voor de successsen die zijn
geboekt.
• Bovendien is de status van oudere dorpelingen
verbetert omdat zij tezamen zich sterk hebben
kunnen maken.
• In sommige dorpen hebben de Ouderenraden
de rol van dorpsoudste/ adviseur over allerlei
dorpsaangelegenheden aangenomen.
Er zijn ook andere effecten opgemerkt door het
team dat de impact monitoort, namelijk:
• Kennis, dialoog en bewustzijn over gezondheid en reproductiviteit zijn toegenomen. Het
resultaat is dat meer gezinnen aan geboortenbeperking doen.
• Strenge sociale tradities zijn versoepeld. Vrouwen gaan minder vaak gesluierd en het
uithuwelijken van jonge meisjes gebeurt minder
vaak.
• Het algemeen respect voor ouderen is
toegenomen.
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Bewustwording en Fondsenwerving in Nederland
Het afgelopen jaar heeft bij WorldGranny vooral in het teken gestaan van het
WorldGranny Festival en de bijbehorende
conferentie. Uiteraard is ook een aantal
kleinere activiteiten georganiseerd, zoals de
8 maart bijeenkomst in het Vitaiteitscentrum
The Tides in Overveen, een wijnatelier in
Bloemendaal en verschillende festival acties
met als thema ‘Kiss 4 Granny’. De verschillende activiteiten van WorldGranny hebben
als doel sponsorwerving, het uitbreiden van
het adressenbestand en vergroten van de
naamsbekendheid. Het Festival in Vredenburg
was vooral bedoeld om
de specifieke problemen van
ouderen en hun familie in ontwikkelingslanden onder de aandacht te brengen van
een breed publiek.
Om die reden heeft
WorldGranny samen
met de documentaire
maakster Rose Klaver
een documentaire
gemaakt in Morogoro,
Tanzania:’the Cost of
Love’.

Deze film laat ouderen aan het woord die
met hun kinderen leven in een door aids
getekende samenleving.
Particulieren
In 2006 heeft WorldGranny in uit diverse
hoeken donaties uit particuliere bron ontvangen met een waarde van € 23.522,85 .
De deelnemers aan het sponsor programma
Sponsor-a-Granny-Support-the-Community
hebben in 2006 een bedrag van 14,220.60
bijeengebracht. In het totaal dus een waarde
van € 37.743, 45
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Institutionele partners: bedrijven en
fondsen
Het aantal fondsen, verenigingen en bedrijven
dat vertrouwen heeft getoond in WorldGranny
en haar projecten en dat dat vertrouwen heeft
geuit in de vorm van een financiële ondersteuning of de verlening van een deels- of geheel
gesponsorde dienst, is toegenomen. Buiten de
sponsoring van het Festival en het IFKO om
heeft WorldGranny in 2006 o.a. ondersteuning
ontvangen van de volgende bedrijven

•
•
•
•
•

PHenC: personeelsfeest met kunstveiling.
Opbrengst maarliefst € 5.685,-.
TENA/SCA: loyaliteitsprogramma 500
apothekers door heel Nederland.
Bizon Media: sponsoring nationale postercampagne
Exact (software): sponsoring boekhoudpakket t.w.v. bijna € 1000,Van Kampen Administratie in Boskoop
sponsorde de salarisadministratie met
50%.

De volgende fondsen en verenigingen hebben
onder anderen een bijdrage geleverd voor de
projecten van WorldGranny in 2006:
•

•
•

•

•
•

Wilde Ganzen en ICCO: PremiePlusPlan
verdriedubbelt opbrengst activiteiten voor
India, ADOPT project
Gemeente Bloemendaal: steunt ADOPT,
India met € 2.000,Rabobank personeelsvereniging: € 3.000,ondersteuning voor Ikamva Labantu in
Zuid-Afrika
C.S. Studentenvereniging Veritas/Lamento
uit Utrecht: brasgala haalde meer dan
200 euro op voor ADOPT, India en SGSC
programma in Tanzania
Rotoract Amstelveen: haalde geld op voor
de grannies in Tanzania
Cordares personeelsvereniging SWAP: €
1000,- algemene projectondersteuning
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WorldGranny in de Media
WorldGranny is verschenen op de volgende radiozenders:
Rotterdam TV
Arrow Jazz FM
VPRO Radio 1 de Ochtenden
BNR Nieuws Radio
BBC NL Wereldomroep
Amsterdam FM

1.3 miljoen kijkers p.m.
1 miljoen luisteraars p.m.
n.b.
350.000 luisteraars p.w.
1.1 miljoen luisteraars p.m.
n.b.

WorldGranny heeft redactionele aandacht gekregen in de volgende dagbladen:
Haarlems Dagblad
Het Stadsblad Utrecht
Stadkrant Ons Utrecht
Het ADUtrecht
De Telegraaf
Volkskrant
NRC Handelsblad

37.049 oplage
194.000 oplage
120.000 oplage
303.471 totaal oplage
776.000 oplage
308.457 oplage
276.140 oplage

WorldGranny is verschenen in de volgende tijdschriften:
Strax (blad ligt bij crematoria etc.)
NWSA Journal
(Amerikaans wetensch. tijdschr.)
IS
Libelle
Plus
Zin
Zone030
NL30
NBVP Vrouwen van Nu
ANBO Vizier

8.000 oplage
1.400 oplage
120.000 oplage
569.998 oplage
235.000 oplage
90.000 oplage
n.b.
50.000
51.000
140.000
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WorldGranny is vermeld op de volgende websites:
www.vrouwonline.nl
650.000 bezoekers per maand
www.uit-in-utrecht.nl
10.000 bezoekers per maand
www.ertussenuit.com
475.000 bezoekers per maand
utrecht.utrechtyourway.nl
90.000 bezoekers per maand
www.inutrechtuit.nl
15.000-20.000 bezoekers per maand
www.classicfm.nl
n.b.
www.jazzpodium.nl
n.b.
www.cultuurpodium.nl
n.b.
www.margriet.nl
n.b.
www.pcob.nl
n.b.
WorldGranny is opgenomen in de volgende interne bedrijfsmailings:
ABN Amrobank
Interpolis
ABP
PGGM
Posters:
• Van woensdag 18 september tot zaterdag
23 september hebben 200 A0 posters gehangen in driehoeksframes in Utrecht (verzorgd via Bizon Buitenreclame, gedeeltelijk
gesponsord)
• WorldGranny was in de winter van 2006
goed zichtbaar. Een gesponsorde postercampagne van Bizon Media stond
uit in Amersfoort, Hilversum, IJmuiden
en Velsen, Almere, Den Helder, Heerhugoaard, Edam, Volendam, Haarlem en
Amsterdam. In totaal zijn bijna 800 posters
gratis opgehangen met daarop de oproep
mee te doen aan het sponsorprogramma.
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Documantaire ‘The Cost of
Love’

In augustus 2006 reisden Rose Klaver, filmer/
producent en Solveigh Balogh-van Woensel voor de organisatie WorldGranny af naar
Morogoro, Tanzania om daar te praten met
ouderen wier leven zo ingrijpend is veranderd
het afgelopen decennium. Het resultaat is een
roerende blik in het leven van deze superhelden, die hun hand er niet voor omdraaien
om onder zeer moeilijke omstandigheden te
zorgen voor hun kleinkinderen. Zoals Rehema
(oma, verantwoordelijk voor 11 kleinkinderen):
“Wat kan ik anders? Ik kan ze moeilijk op straat
gooien en aan hun lot overlaten. Als oma doe je
dat gewoon niet.”

Wij waren enorm onder de indruk van de kracht
en de overlevingsdrang van de opa’s en oma’s
zoals Rehema. De documentaire is getoond op
het WorldGranny festival en te zien (geweest)
op Afrikanet. The Cost of Love heeft eveneens
een plaats gekregen op de WorldGranny Festival dvd.
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WorldGranny Festival...
Het WorldGranny festival beoogde de kracht,
vitaliteit en culturele ervaring van senioren te
koppelen aan de bewustwording over de situatie van- en solidariteit met ouderen in moeilijke
omstandigheden in ontwikkelingslanden. Doel
van het WorldGranny festival was het creeëren
van naamsbekendheid voor WorldGranny en
het promoten van het Sponsor a Granny, Support the Community programma bij het grote
publiek.

Het WorldGranny Festival was een eendaags
festival, gehouden op 24 september 2006 in
Utrecht in Muziekcentrum Vredenburg. Voorafgaand aan het muziekprogramma vond de High
Tea plaats met de aanbieding van het rapport
‘Caring Grannies invest in the Future: On the
Economic Contribution of Older People Raising
Children in Zambia and South Africa’.

Programma WorldGranny Festival
Doorlopend Fototentoonstelling
14.30

16.30
16.35

17.00
17.40

High Tea – VIP openingen
aanbieding van het rapport ‘
Caring Grannies Invest in the
Future’
Welkomst; Caroline van
Dullemen, Directeur WorldGran
ny
Documentaire; ‘The Cost of
Love’. Over het leven van gran
nies en hun kleinkinderen in
Morogoro, Tanzania. Live ge
sprek met Rehema, één van de
spokespersons van WorldGran
ny’s sponsorprogramma.
Tsehaytu Beraki ; Legendar
ische muzikante uit Eritrea.
Taraf de Haïdouks; Vermaarde
Roemeense zigeunerband.
Pauze

19.00
19.40
20.40
21.45

Liesbeth List; Na 2 avonden
Carré......nu in Vredenburg.
Tania Maria; Het Braziliaanse
fenomeen.
Manu Dibango & Soul Makossa
Gang ; Kameroenese saxofon
ist.
Grand Finale
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In de Kleine Zaal van Vredenburg hield, na een
kort welkom van directeur Caroline van Dullemen, vice-directeur van HelpAge International,
Mark Gorman, een inleiding over het werk van
HAI in de afgelopen 25 jaar, de bijdrage die
Hai en WorldGranny leveren aan realisatie van
de Millenium Doelstellingen en zijn visie op de
toekomst. Daarna vond de officiële aanbieding van het rapport plaats door Van Dullemen
aan prof. Pauline Meurs, hoorleraar sociologie
en gezondheidsmanagement aan de Erasmus
Universiteit. In haar toespraak stelde Meurs dat
dit rapport vernieuwende inzichten biedt en dat
er behoefte zou zijn aan meer onderzoek naar
ouderen en internationale samenwerking.

Verslag 2004 & 2005
Onderzoeker Rieke Gilliamse (internationale
economie – Universiteit vna Amsterdam) gaf
een toelichting op de berekeningsmethode die
zij had gehanteerd om de economische bijdrage
van ouderen die zorgen voor hun kleinkinderen
te berekenen. Voorts volgde een debat met
Mark Gorman, Pauline Meurs en CDA-parlementarier Kathleen Ferrier over de huidige
ontwikkelingssamenwerking en het ontbreken
van doelgroepenbeleid. De zaal, die voornamelijk bestond uit mensen die zich professioneel
met internationale samenwerking bezighouden,
participeerden in de discussie.
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De High Tea vormde de omlijsting van de
aanbieding van het rapport, en diende om het
werk van WorldGranny bekender te maken bij
een select gezelschap van deskundigen op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking (NGO’s
en MFO’s), wetenschappers en ouderenorganisaties (bonden en politieke partijen). Bovendien
fungeerde het als officieel startsein voor het
sponsorprogramma. Bij de High Tea waren de
genodigde experts, de pers en de diverse winnaars van het VIP-arrangement dat was aangeboden via acties uit de Libelle, Vrouwen van
Nu, Esta en Classic FM aanwezig.

De doorlopende fototentoonstelling met 40
fotos gaven een indruk van 25 jaar internationale samenwerking met- en voor ouderen
door HelpAge International. Ook werden foto’s
getoond van projecten die worden ondersteund
door WorldGranny. De tentoonstelling is ruim
een maand in Muziekcentrum Vredenburg te
bezichtigen geweest.
De optredens van de artiesten werden door
het publiek zeer enthousiast ontvangen. Ook
kreeg het gehele festival een laaiende recensie
van Jazzpodium. De artiesten waren ook zelf
zeer enthousiast, hoewel het aantal bezoekers
tegenviel. De registratie van de optredens is uitstekend uitgevallen. De diverse optredens zijn
zeer goed bruikbaar voor de op handen zijnde
WorldGranny Festival dvd.

...en conferentie
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Internationale Vrouwendag
8 maart – the Tides
Op woensdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, werd door WorldGranny in samenwerking met The Tides een ‘vitale vrouwen’-dag
georganiseerd, waarbij de innerlijke schoonheid
en kracht van Grannies in Afrika het vertrekpunt
waren voor een veelzijdig debat.

Schoonheid, kwetsbare ouderen en innerlijke kracht
De 40 aanwezige vrouwen discussieerden samen met Dr. Jet Bussemaker (Tweede Kamerlid
PvdA, inmiddels staatssecretaris van VWS),
Drs. Mavis Carrilho (zwarte zakenvrouw van het
jaar 2005, directeur I-nova) en Tineke RösinghKoetsier (Consultant AmropHever, Headhunter)
over de functionaliteit van schoonheid en de
communicatie van het innerlijk en het uiterlijk.
Jeanette van de Ingh-van Wijk, zakenvrouw van
het jaar 2003, bracht aansluitend in verhalende
vorm haar kijk op schoonheid.

In verschillende ruimtes waren foto’s te
bezichtigen van oudere Afrikaanse vrouwen
die door WorldGranny gesteund worden om
voor zichzelf en hun kleinkinderen een waardig
bestaan te realiseren. Ondanks hun kwetsbaarheid was op deze foto’s goed te zien hoe
deze vrouwen op hoge leeftijd een bijzondere
innerlijke kracht uitstralen. Met een drankje en
een buffet van Huub Sleper (Diner op Servies
catering) werd er nagenoten van de kleurrijke middag op een mooie locatie. Jula, met
aanstekelijke wereldmuziek, maakte de setting
compleet. Er waren ongeveer veertig vrouwen
aanwezig. Op 9 maart verscheen er een groot
artikel in Haarlems Dagblad over WorldGranny
en haar activiteiten.
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Wijnatelier
Op 9 juli vond op de prachtige lokatie van het
Openluchttheater Caprera in Bloemendaal
het Wijnatelier plaats. Met medewerking van
vinoloog Inge van Leuven, het paviljoen van
Caprera en wijnkoperij Hans Moolenaar werd
een prachtige wijnproeverij neergezet en
kwamen de situatie van ouderen in India en
WorldGranny goed onder de aandacht.
Ongeveer 40 mensen participeerden. De opbrengst voor India bedroeg na verdrievoudiging
uiteindelijk E 1.950,- door de samenwerking
met ICCO/Wilde Ganzen middels hun PremiePlus regeling. Het Bloemendaals weekblad
wijdde er een artikel.

Op 28 mei was WorldGranny met een stand
vertegenwoordigd op het Dunya Festival in Rotterdam. Voor 3 euro konden bezoekers van het
festival zich zoenend laten fotograferen onder
het motto ‘Kiss 4 Granny’. Het werd een geslaagde dag met in totaal maar liefst € 1.350,opbrengst voor het ADOPT project in Rajasthan, India (na verdrievoudiging door ICCO/
Wilde Ganzen).
Op 18 juni was WorldGranny had een Kiss
4 Granny-stand op het Haarlemmerhout
Festival in Haarlem, waar een groot aanbod
was van wereldmuziek, jazz, improvisatie,
(kinder)theater, veldacts, beeldende kunst,
workshops en een culinaire –en wereldmarkt.
Hier hebben de bezoekers € 900,- bijeen gebracht voor India (na verdrievoudiging).

‘Kiss 4 Granny’
Jaarverslag WorldGranny 2006 49

Digitale Activiteiten
De WorldGranny nieuwsbrief is in 2006
5 verschenen. De nieuwsbrief is verstuurd naar een kleine duizend personen en
instellingen.
De website is uitgebreid. In 2005 was het
aantal unieke bezoekers van de website
in totaal 19.151, dat zijn er gemiddeld op
1.595 per maand. Het totale aantal hits
op www.worldgranny.nl lag op 334.422,
oftewel ruim 27.000 gemiddeld per maand.
In 2005 lag het gemiddelde op ongeveer
3.500 bezoeken per maand.
In 2006 steeg het aantal unieke bezoekers
van de website met 166% naar 51.107,
hetgeen een gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand geeft van 4.259.

Website Statistieken September 2006
Er is een piek te zien in het aantal unieke
bezoekers uit Nederland in de maanden
september en oktober, voorafgaand en
volgend op het WorldGranny Festival en
alle publiciteit daaromheen.
Het totale aantal hits ligt in 2006 op
732.970. Gemiddeld is dat 61.080 maal
per maand. Ten opzichte van 2005 is dat
een stijging van bijna 120%. In de maand
september, rond het festival, is er een piek
van 176.000 hits op de website.

Website Statistieken Oktober 2006

Het aantal bezoeken is in 2006 ook gestegen ten opzichte van 2005, met iets meer
dan 100%.
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Organisatie
Raad van Advies
Drs. Eegje Schoo

-

Prof. dr. Paul Schnabel
Drs. Maria Henneman

-

Drs. Frans van Loon

-

Gerda Havertong
Drs. Jenneke van Pijpen

-

Ilona Hofstra
Else-Marie van den Eerenbeemt
Erik van Laar

-

Prof. dr. Jan Kuné

-

Voormalig Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en voormalig Ambassadeur
te India
Directeur Sociaal Cultureel Planbureau
Media-communicatie specialist en
voormalig Hoofdredacteur Netwerk
Voormalig Directeur ING Emerging
Markets en voormalig Voorzitter van Foster
Parents Plan International
Actrice
Vice-voorzitter ABVA-KABO, lid Raad van
Bestuur PGGM
Programma maker en media-trainer
Familie Psycholoog
Vice-voorzitter Nederlands Centrum van
Directeuren en Commissarissen (NCD)
Hoogleraar Pensioenwetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam en verbonden aan
het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)

Nieuw toegetreden tot de Raad van Advies in 2006 zijn Ilona Hofstra, Else-Marie van den Eerenbeemt, Jenneke van Pijpen, Jan Kuné en tot slot Erik van Laar.
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Raad van Bestuur
Voorzitter
Prof. dr. Jeanne de Bruijn

-

Rector Magnificus van de Universiteit
van de Nederlandse Antillen (vanaf 1.9.2006)
Hoogleraar Algemene Sociologie Vrije Universiteit
Amsterdam

Penningmeester
Mr. Teus Eenkhoorn

-

Hoofd Financiën van het Koninklijk Instituut
voor de Tropen

Secretaris
Drs. ing. Sjoera Dikkers

-

Directeur STOP AIDS NOW!

Algemeen Bestuurslid
Drs. Amma Asante
Drs. Fineke van der Veen

-

Jeanette van de Ingh- van Wijk

-

Drs. Remco Hoeffnagel
Drs. Yvonne Witter

-

Politicologe en Beleidsmedewerker van COA
Voormalig Senior Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Algemeen Directeur Glasgroep Spliet & de
Waal Buchsbaum, Zakenvrouw van het Jaar 2003
Zorginkoper Achmea Verzekeringen
Gerontoloog en werkzaam bij Aedes-ActiZ Kenniscentrum
Wonen - Zorg

In 2006 zijn twee nieuwe algemeen bestuursleden toegetreden tot het Bestuur, te weten Remco
Hoeffnagel en Yvonne Witter.
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Medewerkers en organisatie
In januari 2006 heeft WorldGranny naast de directeur, een tweede betaalde kracht kunnen aannemen. Deze persoon vervult de functie van medewerker Externe Betrekkingen. In de 6 maanden
voorafgaande aan het WorldGranny Festival is heeft voormalig vrijwilliger een dag in de week
betaald kunnen krijgen.
De organisatie heeft onbetaalde leer- en werkplekken kunnen bieden aan 8 stagiairs. Van hen
hebben 7 hun stage succesvol afgerond in 2006.
20 Vrijwilligers hebben zich één of meerdere keren ingezet voor WorldGranny in 2006.
Eén vrijwilliger zette zich op reguliere basis 2 dagen per week in om de administratie bij te houden.
Deze onbetaalde arbeid is belangrijk voor WorldGranny. De organisatie is de vrijwilligers dan ook
bijzonder erkentelijk voor hun inzet en enthousiasme.
De huisvestingssituatie van WorldGranny is in 2006 ongewijzigd gebleven. De organisatie vindt
nog steeds onderdak in het pand aan de Pieter de Hoochstraat in Amsterdam op basis van onkostenvergoeding.
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