HET DILEMMA VRAAG AAN LEZERS

Foto’s links en rechts: Tjitske Faber met bewoners van het ouderencentrum.

MOLDAVIË - Tjitske Faber is een van de initiatiefnemers
van Stichting Nachtkus. De stichting ondersteunt veertig
ouderen in Moldavië in hun eerste levensbehoeften: eten,
medische zorg en warmte. Maar de stichting wil niet alleen
noodhulp geven, er moet een structurele oplossing komen.
Hoe krijg je dat van de grond?

“O

nze partnerorganisatie in Moldavië,
stichting Soarta, wil groente verbouwen
in kassen. De groente kunnen ze gebruiken voor maaltijden voor de ouderen.
En met het geld van de verkoop van de groente kan de
rest van het project worden gefinancierd. De gedachte
is goed. Het is een fundamenteel principe van onze
stichting dat het project zelf geld moet genereren.
Anders kunnen de ouderen nog niet rustig slapen. Want
wat nou als wij op een dag geen geld meer sturen?
Wilde Ganzen heeft het plan goedgekeurd en financiert
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Ecaterrina Cojorcani woont in het centrum.

mee. Nu moeten we zelf nog 50.000 euro zien binnen
te halen. Maar al het geld dat binnenkomt gaat naar de
dagelijkse maaltijden. Er blijft helemaal geen geld over
om in de kas te investeren. En dat is een lastig dilemma.
Die mensen hebben het koud en ze hebben honger.
Gaan wij dan hier aan onze keukentafel besluiten dat ze
nog maar twee in plaats van drie maaltijden per dag
krijgen? Of moeten wij druk op onze partner uitoefenen
om efficiënter en goedkoper te werken?
We kunnen natuurlijk ook allerlei acties opzetten om
het geld bij elkaar te krijgen, zoals benefietdiners en
sportevenementen. Maar mijn gevoel zegt me dat dat
niet handig is.
Er kleven wat pittige dilemma’s aan dit project, die we
niet allemaal kunnen overzien. Wat gebeurt er als de
directeur van onze partnerorganisatie komt te overlijden?
Erven haar kinderen dan de kas? Hoe zorgen we dat
de kas wordt opgezet vanuit moderne inzichten over het
verbouwen van groente?

Beeld Stichting Nachtkus

HOE HOUDEN WE
GELD OVER VOOR
DE GROENTEKAS?

DE OPLOSSING ADVIES VAN LEZERS
VORIGE KEER

MOGEN WE ONSZELF SALARIS
UITBETALEN?

ADVIES

JA, MAAR NU
NOG NIET

Colins Opiyo en Marieke de Bruin beginnen een circus in
een klein dorp in Kenia. Ze werven nu fondsen. Mogen ze
een salaris voor henzelf op de begroting zetten, vroegen
ze aan lezers van MyWorld. Want “als we onszelf geen
salaris uitbetalen, moeten we elders geld verdienen. Dat
gaat ten koste van de aandacht en tijd voor het circus”.

“H
“De mensen
hebben het
koud”

Ik heb de mensen daar
in de ogen gekeken. Dat
kan ik niet meer loslaten.
Ik wil me met hart en ziel
voor hen inzetten. Maar
hoe weet ik of ik de goede
dingen voor ze doe? In
mijn gewone werk als beleidsadviseur bij de overheid heb
ik altijd een graadmeter om te toetsen of ik goed bezig
ben, of ik de juiste dingen doe. Op dit terrein heb ik dat
niet. Dat het niet handig is om goederen vanuit Nederland te sturen, begrijp ik. Daar kan ik met mijn boerenverstand nog wel bij. Maar hoe we deze grote slag nu
kunnen gaan maken, dat weet ik niet. Hoe pakken we
dit aan?” RINSKE BIJL
www.stichtingnachtkus.nl
Heb je advies of wil je reageren? Of heb je zelf een dilemma?
Ga naar myworld.nl of mail naar redactie@myworld.nl

et circus komt steeds dichterbij”,
vertelt De Bruin. “We hebben
veel mensen ontmoet die ons
vrijwillig willen helpen.” Het
lost hun dilemma voor een deel op, denkt ze, want
“ze nemen ons werk uit handen, waardoor wij tijd
hebben om geld te verdienen.”
Via MyWorld kregen ze echter het advies om
gewoon een bedrag voor zichzelf op de begroting
te zetten. “Iedereen snapt dat je straks in Kenia niet
van de lucht kunt leven”, schreef iemand.
De Bruin begrijpt de reactie. “Maar het lost ons
probleem nu niet op. Voorlopig gaan we namelijk nog
niet in Kenia wonen, maar reizen we heen en weer.
Een lokaal salaris is dan niet genoeg. Een westers
salaris is weer te veel.”
De tips van lezers hielpen hen wel. “Heel handig
om te weten dat we onze trainers belastingvrij een
vrijwilligersvergoeding mogen geven.” Het advies
om een bedrag op te nemen voor eten, onderdak en
vervoer nemen ze ter harte. Een andere tip was om
een meerjarenplan te maken. “Grappig, daar zijn
we net mee begonnen.”
Voorlopig verdienen de twee hun geld met
acrobatiekles geven en optreden in Nederland.
Marieke: “Het zou fantastisch zijn als ons project
zichzelf uiteindelijk kan bedruipen. We denken
er over een paar jaar ook een salaris aan over te
houden.” JANNEKE JUFFERMANS
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