Woord Vooraf
‘Pensioenen leiden tot politieke stabiliteit’ zo was de
stelling van Ntate Thulo, commissioner of pensions.
Met deze uitspraak verwoordde hij ook een belangrijk
motto van WorldGranny. Pensioenen en verzerkeringen zijn een van de essentiële antwoorden op de
uitdagingen van de vergrijzing. Pensionen dragen
direct bij aan armoedebestrijding en daarmee ook
aan de Milleniumdoelstelling, het halveren van de
extreme armoede in 2015.
2007 heeft voor WorldGranny in het teken gestaan
van pensioen en ontwikkeling. Behalve kennisverzameling en verspreiding, ging het ook om het
versterken van de internationale netwerken op dit
gebied en het positioneren van WorldGranny in dat
netwerk. In dat kader heeft WorldGranny een succesvolle conferentie georganiseerd in samenwerking
met Cordaid onder de titel ‘Cash and care’. Deze
conferentie heeft veel nieuwe contacten opgeleverd
en de basis gelegd voor verdere inspanningen op
dit gebied in samenwerking met partners binnen en
buiten Nederland. Een van de andere activiteiten
betrof de bijdrage van Caroline van Dullemen, directeur WorldGranny, aan de expertmeeting van de
Verenigde Naties over Intergenerationele Solidariteit.
Ook hierdoor kan WorldGranny zich presenteren op
internationale podia en aandacht vragen voor het
grote belang van pensioenvoorzieningen in ontwikkelingslanden.
WordGranny heeft in 2007 haar sponsorprogramma
kunnen uitbreiden. En dat betekent dat we meer ouders en grootouders hebben kunnen ondersteunen
in Zambia, Zuid-Afrika, Bangladesh, Vietnam en
Uganda.

Een nieuwe ontwikkeling is geweest het interesseren van Nederlandse zorginstellingen voor
het WorldGranny Community Program. Nederlandse ouderen die in een zorginstelling verblijven
kunnen op deze manier kennis maken met ouderen in een ander land en bijdragen aan de verhoging van hun levenskwaliteit. We hopen dat we
met deze werkwijze ook kunnen bijdragen aan het
welbevinden van deze ouderen en hun verzorgers in Nederland. In de komende jaren zullen we
deze samenwerking met zorginstellingen verder
uitbreiden.
2007 was een vruchtbaar jaar. In het verslag staat
te lezen welke inspanningen zijn geleverd en
welke resultaten geboekt. Dat is alleen mogelijk
dankzij de bijdragen van velen. Vrijwilligers, donateurs, bevriende organisaties en bedrijven en
adviseurs hebben ieder op eigen wijze het werk
van WorldGranny mogelijk gemaakt.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar
de medewerkers van WorldGranny en naar de
oprichter/directeur Caroline van Dullemen. Zij
hebben voortreffelijk werk geleverd en de doelstellingen van WorldGranny een stap dichterbij
gebracht.
Pauline Meurs
Voorzitter bestuur WorldGranny
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Inleiding
Sinds de oprichting in 2004 maakt WorldGranny, als Nederlandse non – profitorganisatie, zich
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 60+-ers
is gestegen tot 2 miljard, tegen 600 miljoen in
2002. Daarmee vormen ouderen maar liefst
20% van de wereldbevolking. Ook in ontwikkelingslanden zal het aantal ouderen sterk
groeien, landen waar ouderdom vrijwel gelijk
staat aan (extreme) armoede. In ontwikkelingslanden ontbreken oudedagsvoorzieningen vaak
volledig. En ook de gezondheidszorg is niet of
onvoldoende toegankelijk voor deze groep die
er juist het meeste belang bij heeft.
Op plaatsen waar ouderen vroeger werden gerespecteerd worden zij nu 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 de 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. Niet zelden verliezen zij hun werk doordat de
verzorging teveel tijd opslokt en blijven ze berooid
achter na al hun geld te hebben uitgegeven aan
medicijnen. De ouderen komen bovendien alleen
te staan in de zorg voor hun kleinkinderen.

Jaarverslag WorldGranny 2007 4

Hoge commissaries VN-Vluchtelingenorganisatie Ruud
Lubbers: “Er wordt binnen ontwikkelingssamenwerking
en vluchtelingenwerk tot nu toe veel te weinig aandacht
Hetaan
perspectief
WorldGranny
Internationale besteed
ouderen. van
WorldGranny
heeft nog veel te
actie
doen”.
Ouderen spelen een belangrijke rol in het
bijeenhouden van de ‘social fabric’. Ouderen
Dat het aantal
zijn niet, zoals vaak wordt gedacht, een onproouderen in ontductieve groep. Zij vervullen juist een hefboomwikkelingslanfunctie voor hun kleinkinderen. Deze laatste
den snel groeit
groep heeft weliswaar letterlijk de toekomst,
en dat zij tot
maar zonder de ervaring en de zorg van een
de allerarmste
oudere generatie zal deze generatie niet zijn
bevolkingsgroegeworteld in de eigen samenleving, moeite
pen ter wereld
hebben een duidelijke identiteit te ontlenen
behoren, kan
aan haar sociale omgeving, vatbaar zijn voor
niet voorkomen
ontsporing en geweld en geen weer hebben
dat zij vaak over
van het cultureel erfgoed. Ouderen zijn voor de
het hoofd wormeeste ontwikkelingsinitiatieven geen (primaiden gezien in
re) doelgroep.
de strijd tegen
WorldGranny beoogt het antwoord te zijn op
armoede en onderontwikkeling. Een voorbeeld
het ontbreken van voldoende substantiële
hiervan is het ontbreken van een specifiek veraandacht bij Nederlandse maatschappelijke
bod op leeftijdsdiscriminatie in de Universele
organisaties voor de leefsituatie van ouderen
Verklaring van de Rechten van de Mens.
en hun familie in ontwikkelingslanden. In het
De bijeenkomst van de Verenigde Naties
bijzonder die van oude(re) vrouwen. Worldover vergrijzing in 2002 te Madrid, bracht
Granny is mede in het leven geroepen als
een Internationaal Actieplan voort waarin het
reactie op het Internationale Actieplan van
ouderenbeleid voor de komende decennia
Madrid 2002. Door ouderen te ondersteunen in
is vastgelegd. De deelnemende landen behun (zelf)redzaamheid en empowerment levert
loofden maatregelen te nemen om de positie
WorldGranny een bijdrage aan duurzameontvan ouderen te verbeteren op het gebied van
wikkeling en aan armoedebestrijding. Door saontwikkeling, gezondheid en welzijn en zegmen te werken met lokale partnerorganisaties
den toe “een stimulerende en ondersteunende
die relaties onderhouden met lokale- en natioomgeving” te waarborgen.
nale overheden komt de rol van ouderen ook
op politiek niveau voor het voetlicht en wordt
duurzame armoedebestrijding effectiever.
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Missie en visie
Missie
WorldGranny streeft naar het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen,
hun familie en gemeenschappen wereldwijd.
Visie
De visie van WorldGranny is een wereld
waarin alle ouderen met hun familie en gemeenschap een armoedevrij, gezond, veilig en
sociaal leven kunnen leiden.
Ontwikkelingen in 2007
WorldGranny heeft in 2007 ingezet op een
viertal terreinen.
Op de eerste plaats heeft WorldGranny geïnvesteerd in de uitbereiding van het aantal te
ondersteunen projecten.
Dat heeft ze onder meer gedaan door het
ontwikkelen van het WorldGranny Community
Program. Hierbij beoogt WorldGranny Nederlandse zorginstellingen te koppelen aan projecten voor ouderen en hun gemeenschappan
in ontwikkelingslanden.

institutionele partners als pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen.
Ten slotte is aandacht geschonken aan het
internationaal agenderen van de problematiek rondom ouderen. Om dit te bereiken heeft
WorldGranny onder andere in VN verband
meegedaan aan een expertmeeting over intergenerationele solidariteit.
In 2007 heeft WorldGranny haar naam laten
deponeren als merk bij het Europees Merkenbureau.

Verder is een ontwikkeling ingezet ten behoeve van ‘micropensioenen’. Door ouderen in
ontwikkelingslanden bewust te maken van het
sparen voor een micropensioen moet hun leefsituatie verbeteren. Voor het ontwikkelen van
deze pensioensystemen heeft WorldGranny
samenwerking gezocht met een aantal grote
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Doelstellingen
•
•
•
•
•
•
•
•

In Nederland bewustwording creëren en vergroten over de situatie van ouderen, in het bijzonder
oudere vrouwen, in ontwikkelingslanden.
In Nederland begrip en draagvlak creëren en versterken voor ontwikkelingsprojecten, gericht op
ouderen.
In Nederland vergroten van naamsbekendheid en activiteiten van WorldGranny.
In Nederland werven van fondsen: bijdragen van particulieren, fondsen, bedrijfsleven, met name
via het “Sponsor a Granny, Support the Community’ programma.
In Nederland bijdragen aan de professionele discussie rond ouderen in ontwikkelingslanden, social
security, structurele bestrijding van (extreme) armoede en aanverwante onderwerpen.
Het bijdragen aan het geven van een structurele plaats aan ouderen, het het bijzonder oudere
vrouwen, in ontwikkelingsdiscours.
Het ondersteunen van ontwikkelingsprogramma’s gericht op het versterken van de positie van ouderen in ontwikkelingslanden.
Het bijdragen aan het versterken en uitbreiden van een internationaal netwerk van organisaties die
zich inzetten voor ouderen in ontwikkelingslanden (HelpAge International).
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Samenwerking
HelpAge International
WorldGranny is partner van HelpAge International, een internationaal netwerk van 70
organisaties. Deze organisaties werken in ruim
50 landen wereldwijd en worden ondersteund
door meer dan 700 grassroot organisaties.
Deze organisaties werken samen om zo de
leefsituatie van ouderen te verbeteren. HelpAge International is een internationale organisatie die zich al meer dan twee decennia inzet
op het terrein van vergrijzing en ontwikkeling. In
2006 heeft WorldGranny
de status van affiliate
gekregen. Dit betekent
dat WorldGranny vanaf
dat moment een officiële
partner is geworden in
het netwerk van HelpAge. De zelfstandigheid
van WorldGranny blijft
echter onaangetast.
De samenwerking stelt WorldGranny in staat
haar middelen efficiënter in te zetten en geeft
WorldGranny de mogelijkheid om de infrastructuur van HelpAge te benutten.
IFKO
2007 was het tweede jaar dat WorldGranny
het secretariaat voerde voor IFKO.
Het Internationaal Fonds voor Kwetsbare Ouderen (IFKO) en WorldGranny zijn in 2006

een strategisch samenwerkingsverband aangegaan, in eerste instantie voor een periode van 5
jaar.
Het IFKO is opgericht door de pensioenfondsen
PGGM en ABP naar aanleiding van de tsunami
ramp op 26 december 2004 en beheert in totaal
een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro, donaties
van de klanten van ABP, SFN en PGGM. WorldGranny voert het secretariaat voor het IFKO
en beheert de projecten die zich richten op het
verbeteren van de
levenskwaliteit van
ouderen in ontwikkelingslanden.
Het IFKO ondersteunt projecten
die zich bezighouden met activiteiten
op een aantal terreinen. Deze terreinen betreffen het
ondersteunen van de wederopbouw van tsunami
slachtoffers, het verbeteren van de kwaliteit van
leven van ouderen in ontwikkelingslanden en de
overdracht van expertise aan ontwikkelingslanden
die zich oriënteren op het opzetten van ‘sociale
penioen’ stelsel, vergelijkbaar met ons AOW.
Door op deze wijze de samenwerking vorm te geven hoopt WorldGranny een substantiële bijdrage
te kunnen leveren aan het verbeteren van de
levenskwaliteit van ouderen.
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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 ramp 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.
Jamaica I
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 brengen, 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 een zo geheten community-based organisatie die op het platteland
actief is. Met behulp van fondsen van het IFKO
kregen ouderen in Springvale, Giblatore en
Content kuikens en 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. In 2007 is dit project afgerond.
Jamaica II
Daarnaast ondersteunde IFKO vanaf april 2007
een tweede project in Jamaica. In Jamaica is
er een aantal programma’s die zich bezighouden met de vermindering van armoede en met
betere gezondheidszorg. Ouderen hebben
niet voldoende toegang tot dit soort programma’s. In een pilot project werden ouderen
gestimuleerd om zelf hun toegang tot publieke
diensten te monitoren. Dit was succesvol maar
vond op kleine schaal plaats. Het project dat
IFKO ondersteunt is een uitbereiding van het
oorspronkelijke project. Het gaat om de toegang tot het PATH programma (Programme for
Advancement through Health and Education),
het JADEP programma (Jamaica Drugs for Elderly Programme) en het NHF (National Health
Fund).
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Building the Case for Social Pensions in
the Developing World
Vanaf januari 2007 ondersteunt IFKO het
“Building the Case for Social Pensions in the
Developing World” project van HelpAge International. Dit project is een wereldwijde campagne voor universele sociale pensioenen,
zoals de Nederlandse AOW.
In Afrika zijn er maar vijf
landen die een sociaal pensioen stelsel hebben. Door
sociale pensioenen kunnen
de aller armsten bereikt
worden, het biedt voordelen
aan ouderen, hun families
en hun gemeenschappen,
het geeft een impuls aan
lokale economieën, en het
vermindert de marginalisatie en uitsluiting van oudere
mensen. HelpAge International betrekt beleidsmakers
in het debat rondom sociale
pensioenen (AOW), lobbyt
voor een agenda rondom
sociale pensioenen en bouwt
aan de capaciteit van lokale
partner organisaties. Binnen
het Social Pension project
besteed HelpAge International aandacht aan
de opvolging van de Livingstone declaratie in
2006, een overeenkomst tussen 13 Afrikaanse
landen om een Social Pension System op te
zetten. Ook worden voorbereidingen getroffen voor de Livingstone II Conferentie waarin
de resultaten van de Livingstone I Declaratie
worden geëvalueerd.

Daarnaast vonden binnen de 13 landen activiteiten plaats op het gebied van onderzoek en
documentatie van de mogelijkheden voor overheden om door middel van sociale pensioenen
bescherming te bieden van de meest kwetsbare
groepen en waren er activiteiten rondom de uitbereiding
van ‘social cash transfers’,
het geven van geldbedragen
aan de allerarmste gemarginaliseerde huishoudens.
De totale financiële ondersteuning door IFKO in 2007
voor de bovenstaande projecten bedraagt € 249.044.
Cordaid
Na een evaluatie van de
samenwerking door Cordaid
eind 2006 is besloten om
ook meer inhoudelijk samen
te werken in 2007. Cordaid
heeft dan ook besloten om
in 2007 meer aandacht te
besteden aan de positie van
ouderen in ontwikkelingslanden. De organisatie van een gezamenlijke conferentie waarin de internationale agenda centraal
stond was de uitwerking van deze inhoudelijke
samenwerking.
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Verslag projecten
Kader
Door de ontwikkeling van haar Sponsor a Granny,
Support the Community (SGSC) programma
draagt WorldGranny bij aan de realisatie van
zowel de Millennium Ontwikkelings Doelstellingen
als ook de doelstellingen van het Plan van Madrid van de VN uit 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.
Lokale organisaties voeren overleg met de ouderen zelf en bepalen zo de aard van de ondersteuning. Vaak gaat het om ouderenorganisaties
die werken met zowel professioneel personeel
als met vrijwilligers. In de meeste projecten werkt
WorldGranny samen met – of via HelpAge International.

Sponsor a Granny, Support the Community
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 sponsorprogramma
worden volledig besteed in het land van keuze.
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WorldGranny Community Program
In 2007 is WorldGranny begonnen met het
WorldGranny Community Program (WCP). Het
community program koppelt zorginstellingen
in Nederland aan projecten voor ouderen in
ontwikkelingslanden.
De zorginstelling sponsort het project en in ruil
daarvoor worden bewoners en personeel geinformeerd over de voortgang van het project
en de leefsituatie van ouderen in het gekozen
project. Hierdoor ontstaat betrokkenheid bij het
gekozen project en wordt de bewustwording
van de leefsituatie van ouderen in ontwikkelingslanden vergroot.

In 2007 zijn 10 zorginstellingen bezocht om het
WCP onder de aandacht te brengen. Dit heeft
tot nu toe twee samenwerkingsovereenkomsten opgeleverd, te weten met Brentano uit
Amstelveen en met Quarijn uit Leersum. Om
deelnemers te bereiken heeft Actiz, brancheorganisatie van zorgondernemers, een brief gestuurd naar haar 450 leden om op deze wijze
aandacht en bekendheid te genereren voor het
WorldGranny Community Program.

Zambia
START PROJECT: 1 MAART 2005
Achtergrond
Armoede is een groot probleem in Zambia. Uit
onderzoek blijkt dat met name kleine boeren
en oudere mensen tot de armste groepen behoren. Ook blijkt dat armoede vaak het hevigst
is in huishoudens waar een oudere aan het
hoofd staat. Gezinnen met jongeren aan het
hoofd staan er relatief gezien iets beter voor.
Ook de Zambiaanse overheid erkent de moeilijke omstandigheden waarin juist ouderen
leven. Hoewel er geen specifiek beleid bestaat
op het gebied van vergrijzing, worden er wel
maatregelen getroffen die rekening houden
met de specifieke moeilijkheden van oudere
mensen.
WorldGranny is het “Sponsor a Granny, Support the Community” programma in Zambia
gestart ter ondersteuning van met name oudere vrouwen
Lokale partnerorganisaties
In samenwerking met Family Health Trust
(FHT) startte WorldGranny in 2005 het “Sponsor a Granny, Support the Community” programma in Zambia. 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 de verdere verspreiding van
het HIV/AIDS virus om zo de kwaliteit van leven
van de getroffen families te verbeteren.
Begunstigden
De specifieke doelgroep van het SGSC – programma in Zambia wordt gevormd door weduwen 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 steunt WorldGranny 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 Groep, met
wie FHT lokaal samenwerkt in het kader van
het sponsorprogramma, is enkele jaren geleden gestart als initiatief ter verbetering van de
levensomstandigheden van oudere vrouwen,
die te maken hebben met (de gevolgen van)
HIV/AIDS. De weduwengroep komt bij elkaar
om voorlichting over HIV/AIDS vorm te geven,
huisbezoeken aan de Grannies af te leggen en
te overleggen over de voedselverdeling.
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De vrouwen van de Kalikiliki Widow Support
Group worden gesteund in de zorg voor hun
kleinkinderen. De Kalikiliki Widow Support
Group is opgericht in 1998. Zij wilden hiermee
bijdragen aan de versterking 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. Eens per week komt
de groep bijeen en delen ze informatie met
elkaar. Dit is informatie over verantwoordelijkheden, rechten, plichten, voorzieningen en
voorlichting.
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.

•

•

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.

Gesteunde activiteiten
Behalve het verstrekken van dekens, medische ondersteuning en het verdelen van
contant geld, krijgen de grannies in tijden van
tekorten ook kookolie, maismeel ter ondersteuning. Met het contante geld dragen de
Grannies de kosten van bijvoorbeeld medicijnen, school (uniformen) en andere belangrijke
zaken.
Project ondersteuning
In 2007 heeft WorldGranny het project in Zambia gesteund met een bedrag van € 26.400.

Vele Piri is 65 jaar. Ze is weduwe en kreeg 6
kinderen. 5 van haar kinderen zijn overleden,
1 dochter is verstandelijk gehandicapt. Vele is
naar Lusaka verhuisd nadat haar kinderen overleden waren. Ze leeft in een huis gebouwd door
de kerk, samen met haar kleinkinderen die werken om geld te verdienen. Vele was een marktvrouw maar kan dit werk nu niet meer doen in verband met haar gezondheid.
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Tanzania
START PROJECT: 1 MAART 2006
Achtergrond
Ook in Tanzania hebben de gevolgen die
eerder uiteengezet zijn grote gevolgen voor
de levenssituatie en kwaliteit van leven van
ouderen.
Ook worden oudere vrouwen bovendien vaak
het slachtoffer van bijzonder vrouw – onvriendelijke erfrecht praktijken. In de omgeving van
Morogoro hebben vrouwen traditioneel het
erfrecht op grond. Echter vaak gebeurt het dat
vrouwen onderdruk worden gezet om hun land
op te geven. Dit resulteert meestal in toegenomen armoede, isolatie en marginalisatie van
de vrouw in kwestie.
Lokale partnerorganisatie
Het project in Tanzania wordt uitgevoerd door
onze lokale partnerorganisatie MORETEA.
(Morogoro Retired Teachers Association) MORETEA bestaat uit een groep gepensioneerde
en gemotiveerde docenten die zich merendeels vrijwillig inzet. Het doel van MORETEA
is de levensomstandigheden van ouderen in
Morogoro structureel te verbeteren.
MORETEA heeft een uitgebreid netwerk van
contacten in de regio Morogoro en is verantwoordelijk voor de implementatie van de door
WorldGranny gesteunde activiteiten.

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 beogen we dat de ouderen ook op langere
termijn zelfvoorzienend blijven. Het verstrekken van geïmpregneerde muskietennetten ter
voorkoming van malaria voor zowel de ouderen 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.
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Activiteiten
• Inkomen genererende vaardigheden
training voor oudere mensen. Gedurende 4 dagen is er een training gegeven om
ouderen te leren een klein bedrijf te starten
en te runnen binnen hun eigen dorp. In
totaal zijn 100 oudere mensen getraind.
Tijdens deze training is aandacht besteed
aan het verkopen van bijvoorbeeld groente, fruit, sardientjes en houtkool. Bedrijven
die geen grote kapitaal investering nodig
hebben.
• Malaria en HIV/AIDS workshop. 120
mensen deden mee aan een 4 daagse
workshop over malaria en HIV/AIDS.
De training ging over het herkennen van
broedplaatsen van muggen en de controle
hiervan. Aan het eind van de workshop
zijn behandelde muggennetten uitgedeeld.
Tijdens de HIV/AIDS lessen is oudere
mensen geleerd over hoe HIV/AIDS zich
verspreidt, hoe besmetting te voorkomen, herkennen van symptomen en de
verzorging van besmette mensen. Ook is
aandacht besteed aan het voorkomen van
stigmatiseren van besmette mensen.
• Ouderen mensen voorzien van kippen.
25 huishoudens met oudere mensen aan
het hoofd zijn voorzien van ieder 2 kippen
voor het leggen van eieren en het aanvullen van inkomen. Men kan zelf kiezen om
de eieren te eten of lokaal te verkopen.
Ook is het mogelijk om de eieren te laten
uitkomen en deze kuikens te verdelen
onder andere bewoners. Zodat uiteindelijk
zoveel mogelijk mensen voordeel ondervinden.

•

•

Aanleggen van geiten verblijven en
kippenkooien. In totaal zijn 100 geitenstallen en 50 kippenhokken aangelegd. Het
project droeg bij in bouwmaterialen als
draad, spijkers en palen. Het werk werd
uitgevoerd door de ouderen zelf met hulp
van hun kleinkinderen.
Leveren van geiten. MORETEA heeft 70
geiten aangeschaft en gedistribueerd aan
families met een ouder persoon aan het
hoofd. Deze geiten moeten bijdragen aan
het creëren van inkomen voor deze families bijvoorbeeld door het verkopen van nakomelingen van de eerste geit. Daarnaast
zijn deze families voorzien in trainingen
over het houden van geiten. Helaas zijn
tijdens het transport 15 geiten overleden
door longontsteking en verandering van
klimaat.
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•

•

Huisbezoeken. Aan alle begunstigden zijn
regelmatig huisbezoeken gebracht. Het doel
van deze bezoeken was het inschatten van
de vooruitgang met betrekking tot de activiteiten rondom de geiten en kippen, maar ook
de aanpak van HIV/AIDS en malaria. Tevens
bleek dat het gebruik van de behandelde
muggennetten was toegenomen (mede) door
de projectactiviteiten.
Activiteiten monitoren. Het regelmatig
monitoren van de activiteiten werd gedaan
door zowel MORETEA en HAI. Verschillende
geconstateerde problemen werden gezien en
oplossingen werden bedacht. Bijvoorbeeld de
medische behandeling van geiten met longontsteking.

Project ondersteuning
Voor de gehele project periode (2006-2009) heeft
WorldGranny €15.000 beschikbaar gesteld. In
2007 is € 2.732 overgemaakt.

Peru
START PROJECT: 1 MAART 2006
Achtergrond
Villa Maria de Triunfo, een van de districten ten
zuiden van de hoofdstad Lima, is een gebied
waar het grootste deel van de bevolking arm is
en niet over middelen beschikt om te voorzien
in basisbehoeften als 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. Een slechte gezondheid is van directe
invloed op hun zelfredzaamheid.
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.
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Hierdoor worden de ouderen zich meer bewust
van hun gezondheid en zorgen beter voor
zichzelf. Ook leren ze om te gaan met hun
beperkingen.
Begunstigden
De groepen komen twee keer per week bij
elkaar. De bijeenkomsten bieden ouderen de
mogelijkheid om ervaring 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 district- en
stadsniveau uitgenodigd om de bijeenkomsten
bij te wonen zodat er meer aandacht gegenereerd wordt voor de situatie van ouderen.

Doelen
Het bevorderen van een hernieuwde actieve,
gezonde, productieve 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 zorgen en
langer zelfstandig te zijn.
Projectondersteuning
WorldGranny heeft het project in Peru in 2007
gesteund met een bedrag van € 5.640.
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Zuid Afrika
START PROJECT: 1 MAART 2006
In 2006 is contact ontstaan met Ikamva Labantu,
een Zuidafrikaanse NGO met meer dan 20 jaar
ervaring in het werken met gemarginaliseerde
groepen. Twee bestuursleden hebben, onafhankelijk van elkaar, een bezoek gebracht aan
de organisatie en kwamen daarvan enthousiast
terug met een verzoek tot steun.
Achtergrond
Hoewel er politiek veel is veranderd in Zuid–Afrika, blijven de tegenstellingen enorm. Toename
van welzijn door de zwarte bevolking wordt
gehinderd door gebrek aan sociale ontwikkeling,
sociale voorzieningen en gezondheidszorg. Er
is sprake van grote werkloosheid en lage inkomens.
In toenemende mate zijn ouderen degenen
die de (klein) kinderen opvoeden wanneer de
ouders ziek worden of sterven aan de gevolgen
van HIV/AIDS. Vaak zorgen grootouders, met
name grootmoeders, voor meerdere kleinkinderen. In principe hebben vrouwen in Zuid–Afrika
recht op een pensioentje wanneer zij boven de
60 zijn, vaak is dit voor het gezin de enige bron
van inkomsten.

Lokale partner
Ikamva Labantu betekent in het Engels: ‘The Future of our Nation’. Deze organisatie is opgericht
in 1992 en komt voort uit de samenvoeging van
meerdere initiatieven die vanaf de jaren ’60 zijn
gestart als reactie op de ongelijkheid en onrechtvaardigheid die ontstond tijdens het apartheidsbewind in Zuid – Afrika.
Ikamva Labantu werkt altijd samen met lokale organisaties, gericht op armoede bestrijding onder
kinderen, ouderen, families en gehandicapten.
Het doel van Ikamva Labantu’s projecten gericht
op ouderen is het verbeteren van de kwaliteit
van leven door een platform te bieden voor
psychosociale hulp, te assisteren en te trainen
voor het aanspraak maken op voorzieningen, het
verbeteren van woonsituaties, door strategische
partnerschappen aan te gaan met andere partijen, trainingen te verzorgen voor ouderen en te
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Begunstigden
De begunstigden zijn de oudere mensen die aansluiting zoeken bij de ‘Seniorenclubs’ van Ikamva
Labantu. Ouderen zoeken hulp omdat zij problemen ondervinden in het voldoen van de dagelijkse behoefte van hun gezinnen en zichzelf.
Doel
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
gehandicaptenuitkering.

De seniorencentra zijn in 2007 omgevormd 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:
• Het steunen van kwetsbare ouderen is
onder meer gebeurd door middel van het
verschaffen van een maandelijkse bijdrage van 150 rand (16 euro) per kind per
maand, totdat de oudere verzorger verzekerd is van maandelijkse inkomsten uit een
pensioen.
• Personeel van de seniorencentra hebben
zich bijgeschoold. 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.
Projectondersteuning
Het project in Zuid Afrika wordt mede gesteund
door Brentano in het kader van het Community
Program. De betalingen voor dit project zijn
gestart vanaf oktober 2007. Er is eenmaal €
8.000 overgemaakt.
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Ghana
In Ghana ondersteunt WorldGranny het
Shama Self Help Initiative Project, een initiatief
van een groep oudere weduwen uit Shama,
een kleine visserplaats in Ghana.
In 2006 heeft WorldGranny een bedrag van €
3.500 overgemaakt. In 2007 kon WorldGranny
daar nog eens € 1.500 aan toevoegen.
Achtergrond
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 verandert echter zeer snel. Kinderen verhuizen naar
de grote stad, velen zijn werkloos of verdienen
te weinig om alleen hun eigen gezin te onderhouden. Met als gevolg dat ouderen er steeds
vaker alleen voor staan. Het merendeel van de
oudere mensen in Ghana leeft van minder dan
1 US dollar per dag. De mensen hebben geen
pensioen om op terug te vallen.
Vooral oudere vrouwen in Ghana hebben het
moeilijk. Zij zijn meestal analfabeet, geïsoleerd
en zeer kwetsbaar voor tegenslagen. Veelal
hebben zij hun man verloren.
In Shama wonen ongeveer 20.000 mensen
van wie het merendeel ouder dan 45 jaar is.
De armoede onder de vergrijzende bevolking
van Shama is groot.
Wel heeft de Ghaneese overheid als enige
land in Afrika een plan gemaakt voor ageing
en health.

Lokale 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.
Begunstigden
De groep weduwen die dit project heeft gestart
bestaat uit ongeveer 25 vrouwen, die veelal alleenstaand zijn, en voor hun kleinkinderen zorgen. Samen hebben zij de Association of Older
Women opgericht. De vrouwen zelf hebben het
initiatief genomen voor het project. Zij hebben
verteld hoe zij zichzelf en hun kleinkinderen en
andere kwetsbare ouderen structureel van een
zeker inkomen kunnen voorzien.
Besloten is 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.
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Doelen
Met WorldGranny’s ondersteuning wordt de bouw
van een aantal andere noodzakelijke gebouwen
gerealiseerd. Die stellen de ouderen vrouwen
in staat om een zeker inkomen te verdienen en
beter te zorgen voor hun kleinkinderen. Het centrum zal uiteindelijk onder meer bestaan uit een
graanmolen, een winkel, een kinderopvang en
een (gaar) keuken.

Activiteiten
Na maart 2006 hebben de ontwikkelingen nagenoeg stilgestaan toen bleek dat het budget
niet toereikend was en besluiten over fondsen
en planning moesten worden genomen.
Op dit moment oriënteert WorldGranny zich op
de te volgen strategie met betrekking tot het
project in Ghana.

Ook staat er een plan voor micro–financieringen
gepland voor de voorfinanciering van de aanschaf van graan:
• Een graanmolen met bijbehorende waterleiding wordt geïnstalleerd.
• Een microfinancieringsregeling voor het
kopen van graan in het goedkope seizoen te
financieren.
• Een opslagfaciliteit voor opslag van het graan
zodat voor een redelijke prijs kan worden
geproduceerd en verkocht.
• Een overkapte ruimte om bijeen te komen,
traditionele ambachten uit te oefenen, maaltijd
te nuttigen en kleinkinderen te laten spelen.
• Een winkel om graandeeg en ambachtelijke
producten te verkopen.
• Een gesloten ruimte voor beschutting en medische controles.
• Activiteiten die de inter – generationele relaties in Shama te verbeteren
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Nieuwe ‘Sponsor a Granny
Support the Community’ projecten
De volgende nieuwe projecten zijn door WorldGranny gestart in 2007:

Vietnam
START PROJECT: OKTOBER 2007
Doel van het project is het ondersteunen van
gezondheids- en leefbaarheidactiviteiten van
vier nieuw gevormde Intergenerational Selfhelp Clubs (ISHC) in de provincie Thai Nguyen
in het noordelijk deel van Vietnam. Meer
specifiek: een gemeenschap in Phu Bink, twee
gemeenschappen in Phu Luong en een in Thai
Nguyen city.

Er zijn specifieke gezondheidsproblemen in de
provincie, onder andere HIV/AIDS.
Ook zijn gezondheidsdiensten slecht uitgerust
en in ruig berggebied komen mobiele klinieken
slechts een of tweemaal per jaar bij de gemeenschappen.
HAI en VWU heeft de uitkomsten van deze onderzoeken gebruikt om dit project op te zetten.
De meerderheid van de oudere personen in
het project gebied is zeer arm. 77% gaf aan
geen pensioen te hebben en te moeten werken om te overleven. Ook mensen die wel
pensioen ontvangen gaven aan dat dit niet
voldoende is om te voorzien in de basisbe-

Achtergrond
Uit onderzoek uitgevoerd door de Vietnam
Women’s Union (VWU) tussen 2001 en 2005
bleek dat armoede en slechte gezondheid als
kernproblemen voor oudere mensen, etnische
minderheden en vrouwen. Een enquête onder
612 benadeelde mensen leerde dat slechts 15
personen ondersteuning ontvingen voor inkomens genererende activiteiten. Ook bleek dat
slechts 29% een zorgverzekering heeft.
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Lokale partnerorganisatie
Het project wordt in Vietnam uitgevoerd door
HelpAge International en de Vietnam Women’s
Union (VWU).
Vietnam Women’s Union is een grote organisatie
met ruim 13 miljoen leden en ruim 28.000 medewerkers. De VWU is verspreid in heel Vietnam.
De organisatie heeft ruim 50 jaar ervaring met het
uitvoeren van gemeenschap ontwikkelingsprojecten. De VWU heeft expertise onder andere op het
gebied van inkomen, micro – krediet, gezondheid
en HIV/AIDS bestrijding.
Begunstigden
Dit project richt zich op 103 ISHC leden en hun
309 familieleden. Het project richt zich met name
op drie specifieke groepen namelijk ouderen, etnische minderheden en vrouwen. Daarbij richt dit
project zich op 4 gemeentes in 3 districten.

Kernactiviteiten
• Het herkennen van de connectie tussen
gezondheid en leefbaarheid. De activiteiten
in dit project zijn zodanig ontworpen dat de
verschillende problemen en blokkades in
de regio op een geïntegreerde wijze worden aangepakt.
• Inkomens genererende activiteiten (IGA’s)
worden geïmplementeerd wat moet leiden
tot het verbeteren van het welzijn van de
leden en hun familie. Ook moeten deze
leden als voorbeeld gesteld worden bij het
verkrijgen van bewustzijn en draagvlak
voor activiteiten die ertoe leiden dat de
achtergestelde leden toegang tot krediet
kunnen krijgen.
• Door middel van training en bewustzijn
moet de gezondheidssituatie verbeteren
en daarmee veel voorkomende ziektes
worden teruggebracht. Daarnaast moet
de toegang tot gezondheidsverzekeringen
toenemen. Het doel is dat 70% van de
leden de mogelijkheid krijgt om een gezondheidsverzekering af te sluiten aan het
einde van het project.
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Beoogde resultaten

Lange termijn doelen:

Verwachte korte termijn resultaten:

•

1. Versterken van management capaciteiten
van de projectpartners om samen actie
te ondernemen ten aanzien van de groep
benadeelden in Thai Nguyen provincie.
2. Vier op gemeente gebaseerde Intergenerationele Self Help Clubs (ISHC) oprichten en
het leiden van de verbetering in de kwaliteit
van leven van benadeelde groepen in de
gemeenschap.
3. Verbeteren van de leefbaarheid van benadeelde groepen in de 4 gemeentes door
toegenomen kennis en vaardigheden en
het uitbereiden van inkomensmogelijkheden en het verschaffen van toegang tot
krediet.
4. Verbeteren van de gezondheidssituatie
voor de gemeentes in de provincie.
5. Het veranderen van de attitude, beleid en
praktijk in relatie met gezondheid en leef-

•
•
•

•

Het halveren van het aantal mensen dat
leeft onder de armoede grens in de 4 gemeentes.
Kredietverleners ook de benadeelde groepen krediet laten verstrekken.
Vergroten van het aandeel zorgverzekeringen voor de minder bedeelden.
Overheden vergroten het aanbod van
zorg en welzijn voor de groepen in de Thai
Nguyen provincie.
Intergenerationele aanpak voor het verminderen van armoede en het verbeteren
van de kwaliteit van leven die gesteund
wordt door tenminste 5 beleidsbepalers uit
Vietnam.

Project ondersteuning
Het project loopt van oktober 2007 tot september 2010.
Voor ieder jaar van het project is een budget
van € 10.560 nodig. Voor het totaal van het
project is € 31.680 toegezegd.
In 2007 heeft WorldGranny de toegezegde €
10.560 overgemaakt.
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Bangladesh
Periode van project: juli 2007 tot juni 2010
Het project bekijkt de toegang van oudere mensen tot voorzieningen als sociale veiligheid, gezondheidszorg en krediet. En probeert dit te verbeteren door het ontwikkelen van Older People
Groups en het ondersteunen van deze groepen.
Achtergrond
Uit onderzoek van het Bangladese statistisch
bureau blijkt dat 43% van de ouderen mensen tot
de arme huishoudens behoort. Met name ouderen vrouwen worden hierdoor getroffen. Door hun
leeftijd worden ze gediscrimineerd.
Bangladesh heeft een sociaal vangnet georganiseerd vanuit de overheid maar zijn beperkt in hun
mogelijkheden qua schaal, dekking en daadwerkelijke uitkering. Slechts 5-6 miljoen profiteren op
een bevolking van 140 miljoen. Ook zijn er onduidelijkheden over de toekenning en het aanvragen
van deze uitkeringen.
Dit komt doordat veel bewoners niet op de hoogte
zijn van de beschikbaarheid van deze voorzieningen.

materiaal dat betrekking heeft op het project.
Tenslotte heeft het RIC ervaring met onderwerpen als micro – krediet, gezondheidszorg en
onderwijs en daarmee ook veel contacten met
andere NGO’s en overheden opgedaan.
Begunstigden
Het project in Bangladesh is een onderdeel
van een groter project dat uitgevoerd wordt
in 6 regio’s. Dit project is een samenwerking
tussen Irish Aid, HelpAge International en The
Resource Integration Centre en heeft een totaal bereik van ruim 33.000 arme en kwetsbare
oudere mensen.
Kernactiviteiten
Een aantal activiteiten waarbij het budget
van WorldGranny wordt aangesproken is de
volgende:
• Opzetten en ondersteunen van Older
People’s Groups (OPG)
• Training in leiderschap en monitoring.
• Training voor het versterken van ouderen
micro – kredieten groepen.

Lokale partnerorganisaties
Bij het project in Bangladesh werkt WorldGranny
samen met ‘The Resource Integration Centre’(RIC). Het RIC is zeer geschikt voor de uitvoering van het project. Dit omdat RIC een van
de weinige organisaties in Bangladesh is die zich
specifiek op ouderen richt. Daarnaast heeft RIC
toegang tot een uitgebreid programma aan
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Uganda
Start project: 2007
Beoogde resultaten
Het project wil kwetsbare ouderen in zes
Bangladeese districten ondersteunen om armoede tegen te gaan. Daarbij zijn twee doelen
gesteld:
1. Versterken van een maatschappelijk middenveld geleid door ouderen waarin aandacht wordt gevraagd voor het terugdringen van armoede en het verbeteren van
gezondheidszorg.
2. Het vergroten van de toegang van kwetsbare ouderen tot sociale vangnetten,
gezondheidszorg en micro – krediet programma’s.
Projectondersteuning
Dit project is reeds gestart en in uitvoerin. Om
de voortgang van het project te waarborgen
doet WorldGranny mee aan dit project op basis van co-financiering. WorldGranny doet mee
met € 29.040 per jaar voor een periode van
3 jaar. In 2007 heeft WorldGranny de eerste
bijdrage overgemaakt. Dit betrof een bedrag
van € 14.520. Dit bedrag is de helft van het
totale jaarbedrag. Dat het slechts het halve bedrag betreft heeft te maken met een gebroken
boekhoudjaar.
Dit betekent dat er totaal € 87.120 door WorldGranny zal worden bijgedragen.

Achtergrond
In Uganda is sprake van vele veranderingen
die in een hoog tempo plaats hebben. De
veranderingen komen vooral door de gevolgen
van de HIV/AIDS epidemie gecombineerd met
de magere sociale voorzieningen in het land.
Voor ouderen in Uganda heeft dit onder andere de volgende effecten.
• Toegenomen verantwoordelijkheid voor
kleinkinderen.
• Toegenomen zorg voor zieke (klein) kinderen.
• Toegenomen armoede onder andere door
wegvallen sociale vangnetten.
• Het ontbreken van voorzieningen als pensioen en medische zorg.
Lokale partnerorganisaties
WorldGranny ondersteunt in Uganda de projecten van de lokale organisatie PEFO (Phoebe Education Fund for AIDS Orphans). PEFO
is opgericht in 2003 en is een officieel erkende
lokaal gewortelde NGO. De organisatie streeft
naar een samenleving waarin wees- en andere
arme, kwetsbare kinderen zelfredzaamheid
en zelfrespect kunnen realiseren. PEFO ziet
het als haar missie om dit te bewerkstelligen
op een duurzame manier, onder meer door
het economisch en sociaal steunen van grootouders die steeds vaker voor deze kinderen
zorgen.
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Het is in dit kader dat PEFO heeft besloten tot
het oprichten van drie Granny-groepen. Er wordt
binnen het project dat WorldGranny ondersteund
onder andere een varkenshouderij gerealiseerd
voor en door de Tusoboola Grannies. De Tusoboola groepen komen wekelijks samen om te
praten, om oplossingen te bespreken, elkaar tot
steun te zijn en te overleggen hoe ze structureel hun situatie kunnen verbeteren. PEFO wil
dat deze oma’s en opa’s hun oude dag vrij van
gebrek en armoede kunnen beleven en dat zij
worden erkend en gesteund om hun belangrijke
rol binnen de Ugandese samenleving.

•

omgaan met een kleinbedrijf. Bijvoor
beeld boekhouden en management.
Wekelijkse ontmoetingen met Grannies ter
motivatie en ondersteuning.

Projectondersteuning
WorldGranny ondersteunt dit project voor de
duur van een jaar met een bedrag van
€ 8.000. In 2007 is het eerste bedrag van €
4.000 overgemaakt.

Begunstigden
De steun komt ten goede aan een gemeenschap
van kwetsbare ouderen in de omgeving van Jinja,
een stad in het Zuid – Oosten van Uganda gelegen aan het Victoria meer. De begunstigden zijn
overwegend grootouders die voor kleinkinderen
zorgen. Maar ook ouderen die alleen zijn overgebleven zijn ook uiterst kwetsbaar en behoren tot
de kerndoelgroep.
Activiteiten
Het project zorgt voor verschillende activiteiten in
de regio.
De activiteiten die ontwikkeld worden zijn:
• Het bouwen van een varkensstal. Voor het
voeden en onderhouden van de varkens.
• Het voorzien in zaden voor het genereren van
inkomen.
• Het afleggen van bezoeken in het veld om zo
een sterke relatie te ontwikkelen tussen de
organisatie en de Grannies.
• Trainingen geven om zo ouderen te leren

Jaarverslag WorldGranny 2007 28

Projectbezoek

Yeko Zelimeyi Nathan is 64 jaar oud en is gehandicapt,
hij kan niet lopen. Hij heeft daarom weinig mogelijkheden om inkomsten te verdienen; hij kan bijvoorbeeld
niet op het land werken en hij is weinig mobiel dus is
het moeilijk om mee te doen aan sociale activiteiten.
Zijn familie heeft hem in de steek gelaten. Yeko Nathan
heeft echter een bijzondere manier gevonden om
toch een rol te vervullen in de maatschappij, hij is een
begenadigd verhalenverteller en weet veel over het
verleden. Het PEFO programma heeft zijn leven veranderd. Hij woont nu in een permanent huis wat gebouwd
is door PEFO, ontvangt maandelijkse steun en zijn
familie is terug. Tijdens de constructiewerkzaamheden
vertelde hij de jongeren verhalen.

WorldGranny streeft er naar om de projecten die gesteund worden regelmatig te laten
bezoeken door onafhankelijke waarnemers cq.
eigen medewerkers/vrijwilligers.
Op deze wijze wil WorldGranny een onafhankelijk en duidelijk beeld krijgen van de voortgang van de verschillende project.
In 2007 is het project in Ghana bezocht door
Caroline van Dullemen (naamgenoot van onze
directeur), vml. medewerkster van het Rode
Kruis en nu zelfstandig communicatieadviseur
en Peggy Cup (organisatie adviseur) . Ook is
dit project bezocht door Lara de Gelder student aan de Pabo.
Het project in Zuid-Afrika is bezocht door bestuursvoorzitter van WorldGranny mevr. Prof.
Dr. Pauline Meurs in januari 2007.
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Bewustwording en fondsenwerving
in Nederland
Introductie
WorldGranny heeft in 2007 verschillende activiteiten ondernomen om aandacht te vragen
voor ouderen in ontwikkelingslanden en het
aantrekken van sponsoren en donoren.
Zo heeft WorldGranny een conferentie georganiseerd met als titel ‘Cash & Care’. Hierbij waren verschillende grote en belangrijke spelers
aanwezig.
Daarnaast heeft WorldGranny op verschillende
festivals de actie ‘Kiss4Granny’ gehouden.
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de
verschillende acties en activiteiten.

Bewustwording
Conferentie Cash&Care
Op 6 december 2007 heeft WorldGranny in samenwerking met Cordaid de conferentie Cash
& Care georganiseerd in het Vredespaleis te
Den Haag.
doel van de conferentie was het uitwisselen
van kennis en ervaring rondom het thema
inkomen en zorg voor ouderen in ontwikkelingslanden.

De conferentie werd geopend door de heer
Hans Alders, voorzitter pensioenfonds PGGM
en voormalig minister VROM. In zijn toespraak
wees de heer Hans Alders op mogelijkheden
om door middel van pensioenen de kwetsbare
positie van ouderen te verbeteren.
Voorts werd een documentaire vertoond, gemaakt door Julien Schrijver van WorldGranny
waarin het effect van het in 2004 ingezette
Social Pension System in Lesotho, Zuidelijk
Afrika, inzichtelijk werd gemaakt..
Deze documentaire werd gevolgd door een
toespraak van mevrouw Thembekile Hlubi,
manager van MUSA (Muthande Society for the
Aged, Zuid-Afrika). In deze toespraak zette
mevrouw Hlubi de huidige situatie met betrekking tot social pensions in Zuid-Afrika uiteen.
Ze pleitte ervoor om het huidige systeem beter
toegankelijk te maken door het netwerk van
distributie punten te intensiveren.
De volgende spreker was Mevrouw Renana
Jhabvala, voorzitter SEWA (Self Employed
Women Association) Bank uit India. Mevrouw
Jhabvala zette het systeem van micro pensioenen en de positie van arme vrouwen uiteen.
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Vervolgens konden aanwezigen deelnemen
aan een drietal workshops.
Workshop 1 had betrekking op Social Pensions en werd voorgezeten door de heer Andre
Higler van de Sociale Verzekerings Bank
(SVB). Hierbij werd aandacht besteed aan de
rol van Social Pensions in de bestrijding van
armoede.
Workshop 2 had als onderwerp Micro pensions en werd voorgezeten door Mevrouw Jenneke van Pijpen, ABVAKABO/FNV en IFKO.
Belangrijkste conclusie was dat micro pensioenen een waardevol instrument zijn voor financiële stabiliteit voor oudere mensen.
Workshop 3 had als onderwerp Care for and
by older people. Deze workshop werd geleid
door Mevrouw Yvonne Witter werkzaam bij
Aedes – Actiz en bestuurslid van WorldGranny.
In deze workshop was de aandacht gevestigd
op de gevolgen voor ouderen van de HIV/AIDS
epidemie en de effecten die dat heeft op hun
situatie.
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Pension & development network en
ambassadeurs
WorldGranny heeft in Nederland een netwerk
opgericht rondom het thema ‘Social & Micro
pensions’ voor ouderen in ontwikkelingslanden. In dit netwerk nemen deskundigen, bedrijven en organisaties die interesse hebben in
pensioenen voor ouderen in ontwikkelingslanden plaats om samen kunnen overleggen.
Het doel van het netwerk is om deze partijen
met elkaar in contact te brengen om zodoende
meer kennis en aandacht te ontwikkelen en
over te dragen.

Hiermee moet de positie van ouderen in ontwikkelingslanden verbeterd worden. In 2008
zal het netwerk verder uitgebouwd en vormgegeven worden.
Ter promotie van dit netwerk heeft WorldGranny een aantal ambassadeurs voor het thema
en netwerk gevonden.
Deze ambassadeurs zijn:

Mr. Eelco Brinkman

Voorzitter Raad van Bestuur ABP

Drs. Hans Alders

Voorzitter Raad van Bestuur PGGM

Drs. Agnes Jongerius

Voorzitter FNV

Dr. Herman Wijffels

Wereldbank

Drs. Johan van der Werff

vml. CEO Aegon

Drs. Marilou van Golstein Brouwer

Triodos Bank
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WorldGranny uitgenodigd voor expertmeeting Verenigde Naties
Tussen 23 en 25 oktober 2007 vond binnen de
Verenigde Naties een expertgroup meeting plaats
met als onderwerp: “International Solidarity:
Strengthening economic and social Ties”.
In het kader van deze bijeenkomst is mevr. drs.
Caroline van Dullemen gevraagd om deel te
nemen aan deze expertmeeting die eind oktober
in New York plaatsvond. Hiervoor schreef zij een
paper geschreven met als titel: “Pensions in developing countries – A quest for a modern format for
intergenerational solidarity”.

Fondsenwerving
SuperGranny
In 2007 heeft WorldGranny op haar site een
spel gelanceerd. Het spel SuperGranny stond
sinds september 2007 op de site. In het spel is
informatie opgenomen over de situatie in ontwikkelingslanden. Zo moeten spelers van het
spel ouderen onder meer laten ‘strijden’ tegen
het gevaar van AIDS.
Dit spel is ontwikkeld in samenwerking met
MAD games. Aan dit spel was een hoofdprijs
verbonden: een oma fiets, beschikbaar gesteld
door Praxis Nederland. In september 2007 is
door MAD games een uitnodiging verzonden
aan ruim 400.000 mensen om dit spel te spelen.
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Festivals&Beurzen 2007
In 2007 is WorldGranny actief geweest tijdens verschillende festivals en beurzen.
Tijdens deze evenementen werd de actie
“Kiss4Granny” gehouden en probeerden we
aandacht te vragen voor de onderwerpen van
WorldGranny.
Op de volgende festivals is WorldGranny vertegenwoordigd geweest:
Bevrijdingsfestival
Dunya Festival
Haarlemmerhoutfestival
Wereldfeest
Live for Life Zondag
50+ Beurs
Zeeland Creatief en Vrijetijd

5 mei 2007 te Amsterdam.
7 mei 2007 Rotterdam.
17 juni 2007.
24 juni 2007 te Utrecht.
1 juli 2007 te Arnhem
19 t/m 23 september 2007 Jaarbeurs Utrecht.
29 en 30 september 2007 te Goes.

De activiteiten van WorldGranny tijdens deze
festivals en beurzen waren de actie ‘Kiss4Granny’
en het promoten en aandacht vragen voor WorldGranny en de onderwerpen waar zij voor staat.
Hiermee is geprobeerd inkomsten te genereren
en nieuwe donateurs te vinden.
De uitkomsten van de festivals is dat de actie
Kiss4Granny in totaal €3948,35 heeft opgehaald.
Dit wil zeggen dat er 1074 foto’s zijn gemaakt en
in totaal hebben 313 mensen hun e-mail adres
achtergelaten.
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Fietstocht
In 2007 heeft Jansje van Middendorp een fietstocht gemaakt in de Franse Alpen. De opbrengst
van deze fietstocht kwam ten goede aan WorldGranny.
Gedurende twee weken heeft Jansje ruim 1100
km afgelegd en daarbij vrijwel alle bekende bergen, waaronder de Mont Ventoux, overgefietst.
De opbrengst van deze actie was €500 voor
WorldGranny.
WorldGranny is Jansje hiervoor zeer dankbaar!

Actie ten behoeve van noodhulp Aardbeving Peru
Op 16 augustus 2007 vond in de Zuidelijke kuststreek van Peru een zware aardbeving plaats.
Deze aardbeving heeft zeker 500 mensen het
leven gekost, ruim 1500 gewonden veroorzaakt
en 85.000 mensen zijn dakloos geworden.
CASPAM, de lokale partner organisatie van
WorldGranny heeft gevraagd een groep oudere
inwoners rondom Pisco te ondersteunen. In eerste instantie deed CASPAM een verzoek tot noodhulp, in een later stadium stonden ook wederopbouwactiviteiten op de agenda. Ten behoeve
van de ouderen in Pisco heeft WorldGranny haar
eerste noodhulpactie opgezet.

De actie bracht totaal € 2.911 op voor noodhulp.
Speciale dank gaat uit naar de Gereformeerd
gemeenschap Den Ham (Overijssel), waar de
collecte voor Peru € 1.440 heeft opgebracht. Voor
deze bijdrage is WorldGranny de Gereformeerde
gemeenschap Den Ham zeer dankbaar.
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WorldGranny Walk/Accedis bruggenloop
Op 15 september 2007 heeft Accedis een bruggenloop georganiseerd over 13 Piet Kramerbruggen in het Amsterdamse bos. Aan de lopers werd
een inschrijfgeld van € 5 gevraagd. Deze kwam
geheel ten goede aan WorldGranny. Op 15
september was er goed weer en een goede sfeer
waardoor WorldGranny € 325 op kon halen.

Spotje
Ook in 2007 heeft WorldGranny een reclame
spotje gemaakt waar Gerda Havertong haar medewerking aan heeft verleend door het filmpje in
te spreken. Dit filmpje is te zien op Youtube.com.

Kindertekeningen actie
In 2007 heeft WorldGranny samen met Kidsweek een tekeningenactie georganiseerd.
Het was de bedoeling dat kinderen een
tekening maakte van hun eigen opa of oma
of een opa of oma in Azië, Latijns Amerika of
Afrika. Voor de winnaar van deze wedstrijd
waren 4 kaartjes voor pretpark Walibi World
beschikbaar.
De tweede en derde plaats werden beloond
met een WorldGranny T-shirt.
Tekeningen van de winnaars Frederike
Brockhoven en Julie Hua Feng:

Documentaire en studie
“Old Age Pension Lesotho”
In 2007 heeft een studente Internationale Betrekkingen en stagiair van WorldGranny, Kirsten
Hagen, in Lesotho onderzoek gedaan naar
pensioenen. Ook is over dit onderwerp een documentaire gemaakt door Julien Schrijver. Delen
van deze documentaire zijn op Youtube geplaatst. Na plaatsing werd dit filmpje in 2 dagen
573 keer bekeken. Dit betekende dat dit het 8 na
best bekeken non-profit filmpje in Engeland was.
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Step Actie

In 2007 heeft Peggy Cup het project dat WorldGranny ondersteunt in Shama, Ghana, bezocht.
Peggy was zodanig onder de indruk van dit project dat zij zelf actie wilde ondernemen. Daarom
heeft Peggy op 16 juni 2007 een stepactie georganiseerd.
Ze heeft hiervoor een route van 60 kilometer
uitgezet.
Voor WorldGranny heeft deze actie maar liefst €
1.500 opgeleverd! Hiervoor is WorldGranny alle
steppers en natuurlijk Peggy Cup zeer dankbaar!

Wijn “AltijdGeluk”
Grannies voor Grannies
In 2007 verkocht WorldGranny zogenaamde “AltydGeluk” wijn, een Zuidafrikaanse wijn. Mensen
konden deze wijn bestellen. Per bestelde fles
ging € 2 naar WorldGranny. Dit leverde uiteindelijk een bedrag van € 1.434 op.

In 2007 is WorldGranny gestart met ‘Grannies
for Grannies’. Grootouders in Nederland worden gekoppeld aan grootouders in een ontwikkelingsland om ervaringen uit te wisselen en
elkaar te ondersteunen. Het voorbeeld voor dit
project is de ‘Grandmother for Grandmother
campaign’ van de Stephen Lewis foundation
uit Toronto, Canada.
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WorldGranny in de media
In 2007 heeft WorldGranny aandacht gekregen in de volgende media:
Televisie
- Nederland Helpt (EO)
- RTVNH kookprogramma Zuivere Kost

tot 200.000 kijkers
Kijkers +/-1.000.000

Radio
‘Wekker – Wakker’ radio 5 omroep Max
Internet
Aantal Pageviews website

>111.755

Spel SuperGranny
Youtube.com 4 filmpjes

aantal keer gespeeld: 1800
Totaal aantal views > 850

Kranten/tijdschriften
Artikel in tijdschrift Ook!
Oplage 26.000
Nijmeegse zondagkrant
Oplage 116.115
Volkskrant; vermelding game SuperGranny
Oplage +/- 300.000
Algemeen Dagblad; •artikel over conferentie
Oplage +/- 478.000
Tijdschrift PME
Oplage 270.000
Tijdschrift Onze Wereld
Oplage 17.569
GloeiEND, afdelingsblad van GroenLinks Enschede Oplage 250
Tijdschrift ABP
Oplage 22.000
Tijdschrift Midi -> Column
Oplage 56.760
Tijdschrift Plus magazine
Oplage 235.000
Tijdschrift Eigen tijd van PGGM
Oplage > 1.000.000
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Organisatie
RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter
Prof. Dr. Pauline Meurs

Hoogleraar Gezondheidsmanagement Erasmus Universiteit Rotterdam; lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; Senator
Eerste Kamer voor de PvdA

Penningmeester
Mr. Teus Eenkhoorn

Hoofd Financiën van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)

Secretaris
Drs. Remco Hoeffnagel

Zorginkoper Achmea verzekeringen

Alg. Bestuursleden
Drs. Amma Asante

Politicologe & Beleidsmedewerker COA

Drs. Fineke van der Veen

Vml. Senior Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jeanette van de Ingh-van

Algemeen directeur Glasgroep Spliet & De Waal Buchsbaum, Zak-

Wijk

envrouw van het Jaar 2003

Drs. Yvonne Witter

Gerontologe, Adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen- Zorg
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RAAD VAN ADVIES

Drs. Eegje Schoo

Vml. minister van ontwikkelingssamenwerking en ambassadeur te
India

prof. dr. Paul Schnabel

Directeur Sociaal Cultureel Planbureau

drs. Maria Henneman

Media-communicatiespecialist; vml. hoofdredacteur Netwerk

drs. Frans van Loon

Vml. Directeur ING Emerging Markets; vml. vz. Foster Parents Plan
International

Gerda Havertong

Actrice

Ilona Hofstra

Programmamaker en media-trainer

Else Marie van den Eerenbeemt

Familie Psycholoog

Jenneke van Pijpen

Vice voorzitter ABVA KABO, lid Raad van Bestuur PGGM

Prof. dr. Jan Kune

Hoogleraar pensioenwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP)

Erik van Laar

Vice-voorzitter van Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD)

In 2007 hebben prof. Dr. Jeanne de Bruin en drs. Ing. Sjoera Dikkers het bestuur van WorldGranny
verlaten. Mevrouw drs. Fineke van der Veen heeft haar termijn in het betuur met een volgende periode
verlengd.
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Medewerkers
In 2007 heeft WorldGranny haar 3de betaalde medewerker aangesteld.
WorldGranny heeft in 2007 kunnen bouwen op vrijwilligers die diverse taken hebben uitgevoerd. Van
het bemannen van de WorldGranny stand tijdens beurzen en festivals tot het opschonen van de database.
WorldGranny is deze vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet en bijdrage!
In 2007 heeft WorldGranny een aantal studenten een stage of afstudeerplaats kunnen aanbieden.
WorldGranny heeft in totaal 4 stagiaires onderdak kunnen bieden.
Eind december 2007 is WorldGranny verhuisd. De galerie aan de Pieter de Hoochstraat is verlaten voor
een kantoor aan de Johannes Verhulststraat 29 te Amsterdam. WorldGranny is hier gevestigd op basis
van onkostenvergoeding sinds december 2007.

Colofon:
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Amsterdam 28-4-2008
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Onder redactie van C.E. van Dullemen, J. de Klerk en J. Blekkenhorst.

Jaarverslag WorldGranny 2007 41

