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ACTIVITEITENVERSLAG 2020 

De voornaamste gebeurtenissen van 2020 worden hieronder kort samengevat: 

1. Het jaar 2020 stond in het teken van het verkennen van nieuwe mogelijkheden om in de 
situatie veroorzaakt door de Covid-19 pandemie toch actief te kunnen blijven.  Een aantal 
activiteiten liepen vertraging op of konden helaas geen doorgang vinden (werkbezoek 
Tanzania, jaarlijke verkoop Second Best/SF). Wel werd voor het eerst een Corona-support 
subsidie toegekend aan het Kayayei Girls project in Ghana. Nieuw was ook de uitgebreide 
dienstverlening door Marije en Sterre voor een doorstart van Wereldstad Deventer, die nu 
verder gaat als "Kleurrijk Deventer 'Veelzijdig Ondernemen' (KD)". Hiermee worden direct 
o.a. 22 internationaal actieve Deventer organisaties ondersteund, die allen maatschappelijk 
actief zijn. 

2. Praktische zaken om de dagelijkse gang van zaken van een stichting draaiende te houden 
behoeven reguliere aandacht:  administratie (werkplan, budget, financiële en inhoudelijke 
rapportage, archivering); communicatie (e-mails, website, [sociale] media); vergaderingen; 
productontwikkeling (w.o. bijhouden vakliteratuur en ontwikkelingen in het vakgebied), 
uitproberen pilots (planning, uitvoer, bijstelling), monitoren en evaluatie.   

3. Hetzelfde geldt voor: updates en follow-ups met Women Fund Tanzania-Trust (WFT-T)'s 
executive director; het ondersteunen en versterken van WFT-T's back-office en secretariaat 
in Tanzania; het ondersteunen van het doorlopende strategisch denkproces om WFT T's 
visie en missie verder uit te dragen en haar gedachtegoed te bewaken; het door 
ontwikkelen van een nieuwe, duurzame organisatievorm voor WFT; het ondersteunen van 
WFT-T's nieuwe strategisch plan 2021-2025. 

4. Aan diensten werden overeenkomstig het statutaire doel van SF 589 uren geworven uit 
Marije’s inzet t.b.v. Tanzania, Ghana en Nederland. Deze uren droegen bij aan het 
uitvoerend werk van  WFT-T en van Happy's Joy, beide in Tanzania (135 uur), van de 
Kayayei Girls in Ghana (14 uur) en van Kleurrijk Deventer in Nederland (137 uur). Daarnaast 
werden de nodige uren ingezet door Martie (financiële jaarstukken 2019 en boekhouding 
en financiële jaarstukken 2020) en door Sterre (Kleurrijk Deventer - 91 uur, Kayayei Girls - 
17 uur, website Sheroes Foundation ,  nieuw SF-logo). Buiten bestuursvergaderingen om is 
er veelvuldig  ad hoc en ondersteunend overleg.  

5. De bescheiden maandelijkse geldstroom uit bijdrages van individuele donoren bleef 
behouden. Daarnaast werden 3 subsidies van de Gemeente Deventer en een flinke donatie 
van Second Best ontvangen. 

6. Januari - december 2020: nadat Marije in december 2019 plaats nam in een werkgroep met 
als doel het ontwikkelen van een site voor (tot nog toe) 22 internationaal actieve, 
maatschappelijk organisaties, allen lid van het Periodiek Overleg Internationale 
Samenwerking van de Gemeente Deventer, vond eind januari het eerste werkoverleg 
plaats. Pas in mei kon hieraan een vervolg worden gegeven. Verwacht wordt dat SF's 
dienstverlening nog tot in de eerste maanden van 2021 zal voortduren. Een belangrijk 
bijproduct is dat de site-ontwikkeling tevens leidde tot een doorstart van Wereldstad 
Deventer, waarin al deze organisaties verenigd zijn. Wereldstad Deventer gaat nu verder als 
"Kleurrijk Deventer 'Veelzijdig Ondernemen' (KD)". Met vereende krachten hebben Marije 
en Sterre zich, samen met de internationaal ambtenaar van de gemeente Deventer en 
verschillende partners in wisselende samenstelling, ingezet om een KD-site voor elkaar te 
krijgen, die een portal gaat worden onder het nieuwe overkoepelende digitale platform 
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"Ondernemen in Deventer" onder het Ondernemershuis Deventer. De KD-site is erop uit op 
een inspirerende, bijdetijdse en krachtige manier stem en zichtbaarheid aan de aangesloten 
organisaties te geven. Ook wil de KD-site graag een verdere aanzet geven tot mogelijke 
samenwerkingsverbanden met maatschappelijk betrokken ondernemers/bedrijven en 
kennisinstellingen in Deventer. Verwacht wordt dat de lancering van de overkoepelende 
'Ondernemen in Deventer' site uiteindelijk eind januari 2021 plaats gaat vinden. De KD-site 
gaat in deze lancering mee. SF werkte ook mee aan een hernieuwde statuten voor KD en 
stelde een vrijwilligers vacature op voor een webcare vrijwilliger.  Marije heeft zich bereid 
verklaard, indien gewenst, adviseur te willen worden van het bestuur van KD.  

7. Maart  - december: als gevolg van de coronacrisis ging Marije's werkbezoek aan Tanzania in 
maart helemaal niet door.  Hetzelfde gold voor SF's jaarlijkse sponsoractie in juli. Hierdoor 
en door de situatie in Tanzania zelf ontstond er een aanzienlijk begrotingstekort in de 
geplande bouwactiviteiten voor Happy's Joy, een initiatief om een Montessori 
kinderdagverblijf verder op te starten in Mbezi Juu in Dar es Salaam. In overleg met de 
gemeente Deventer kon een resterend bedrag in augustus als een extra bijdrage aan 
Happy's Joy in Tanzania worden ingezet. Tezamen met een donatie van Second Best in 
december werd het begrotingstekort hiermee grotendeels gedicht. In oktober werd een 
vervolg projectkosten subsidie aangevraagd bij en toegekend door de gemeente Deventer 
aan Happy’s Joy. Met het gedichte begrotingstekort en deze subsidie kan het gebouw voor 
het kinderdagverblijf verder worden gerealiseerd. SF gaat door met overleg over, 
begeleiding van, fondsenwerving voor en doorontwikkeling van Happy's Joy in Tanzania. 

8. In mei en november nam Marije als founder member/trustee deel aan vergaderingen van 
de nieuwe Board of Trustees van WFT-T. Als Board of Trustees gaat de aandacht in deze 
nieuwe organisatievorm vooral uit naar het bewaken van WFT-T's gedachtegoed om haar 
visie, missie en onderliggende waarden verder uit te dragen. Daarnaast is de Board bezig 
met het verkennen van manieren om het secretariaat doeltreffend te ondersteunen via de 
verschillende boardcomités (w.o.Marije als voorzitter van het boardcomité programmering) 
en met het mee-ontwikkelen van WFT-T's nieuwe Beleidsplan 2021-2025. 

9. In november werd er na het nodige voorwerk voor het eerst een projectsubsidie 
aangevraagd en toegekend voor het verlenen van extra hulp door het coronavirus aan de 
Kayayei (= lastendrager) Girls op de grootste markt in west Afrika in Accra, Ghana. Een 
kleine groep Ghanese onderneemsters is begonnen om een project van de grond te 
trekken, wat om te beginnen bescherming tegen corona en tegen misbruik biedt aan deze 
uiterst kwetsbare groep meiden en daarnaast een slaapplek, een maaltijd en training in het 
naaien van mondkapjes. Dit soort verbanden zouden tegelijkertijd als inspirerend voorbeeld 
kunnen dienen voor de nieuwe site van 'Kleurrijk Deventer' onder 'Ondernemen in 
Deventer' om mogelijke vormen van samenwerking te verkennen voor maatschappelijk 
betrokken ondernemers uit Deventer en internationaal actieve maatschappelijke  
organisaties. 

10. Op 9 december was Marije uitgenodigd een korte presentatie over Kleurrijk Deventer te 
geven tijdens de raadstafel van de Gemeenteraad Deventer. Het doel hiervan was om 
raadslieden in de gelegenheid te stellen de wethouder input mee te geven voor de 
uitgangspunten voor internationaal beleid voor de nieuwe Beleidsnota 2021 - 2026 van de 
gemeente Deventer. 
 

 

  


