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Hulp aan de armsten in Togo door educatie, coaching en mikrokrediet 
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Nieuwe programma’s, help kinderen met onderwijs 
De programma’s van Willen Programs (WP) hebben altijd het doel gehad mensen die op of 
onder de armoedegrens leven te helpen op een niveau te komen waarin ze zelfstandig in hun 
dagelijkse behoeften kunnen voorzien. Bij de meeste deelnemers is de oorzaak van deze 
armoede terug te voeren op het ontbreken van onderwijs in hun jeugd.  
 het aantal analfabeten daalt in Togo, zijn er nog steeds veel kinderen die zonder school 
opgroeien. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil Willen Programs armoede een stapje 
voor zijn. Door risico-kinderen en -tieners te helpen met onderwijs, maken we de kans 
aanzienlijk kleiner dat ze in de toekomst ook tot de armsten in de samenleving zullen behoren. 
Daarom zijn we nu begonnen met deze risico-kinderen financieel te helpen met onderwijs.  
 
Het verhaal van Delphine  
Afgelopen jaar is via WP 1 kind financieel geadopteerd. Ze heet 
Delphine en woont bij haar oma, die deelneemster is van het 
Agape- programma. Delphines moeder stierf bij haar geboorte 
en haar vader is kort daarna vertrokken. Ze woont nu bij haar 
oma. Delphine heeft epilepsie. Oma kon niet altijd de medicijnen 
betalen. Met een gift van €150,- kan Delphine nu naar school en 
heeft ze voor 1 jaar ook de medicijnen die ze nodig heeft. 
Voor de kerstvakantie was ze de 22e van de klas. (In Togo word 
je geordend op nummer van de beste tot de slechtste in de 
klas). Ze is het schooljaar geëindigd als vierde beste van de 
klas! Een pientere meid die nu gelukkig als kind al goed 
onderwijs krijgt. Bij oma is een pak van de schouders gevallen 
nu haar kleindochter krijgt wat ze nodig heeft. 

Na deze eerste succesvolle adoptie wil WP komend jaar 
Delphine en meer kinderen helpen. Om er zeker van te zijn dat 
giften goed terecht komen, kunnen we dit jaar maximaal 5 kinderen helpen. 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Trainingscentrum voor kleermakers 
Naast het Agape-programma (dat zich vooral richt op het 
ontwikkelen van een bloeiende handel), willen we ook graag een 
programma aanbieden dat meer praktisch van aard is. Niet 
iedereen is immers een geboren handelaar!  
In juli is de garage van het WP-kantoor veranderd in een 
naaiatelier. Focusgroep zijn tieners en jonge vrouwen die hun 
(middelbare) school niet hebben afgerond. Hun ouders noch 
zijzelf zijn niet in staat een beroepsgerichte training te betalen. 
Mevrouw Yendoube is enthousiast om haar kennis en 
vaardigheden in het kleermakersvak door te geven aan deze 
risico-groep. Daarnaast krijgen de deelnemers les in 
alfabetisering en economie. Een keer per week is er ook een programma om met de studenten 
na te denken over hun relatie met God, wie God is en wat Hem volgen inhoudt.  
De eerste 2 studenten zijn inmiddels begonnen met de training. We hopen dit uit te kunnen 
breiden tot 10 studenten. Daarvoor hebben we u nodig! De training kost €100,- per jaar. Met dit 
geld krijgen ze intensieve training in het kleermakersvak, alfabetisering, economielessen, en 
Bijbelonderwijs. Het totale programma duurt 3 jaar. Vanwege het betalingssysteem van dit 
programma heeft het de voorkeur dat de donatie per kwartaal gegeven wordt of per jaar. 
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Voorkomen van 
armoede door 
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Door risico-kinderen en -
tieners te helpen met 

onderwĳs, maken we de 
kans aanzienlĳk kleiner dat 
ze in de toekomst ook tot 
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Voor €12, per maand helpt 
u een kind naar school. 
Hiervan betalen we de 

sociale werker, schoolgeld, 
uniform, voedselprogramma 
op school, en met kerst een 

cadeautje.  

Wilt u een kind of tiener op 
deze manier helpen? Stuur 
een email naar: secretariaat-
nl@willenprograms.org 

Help kinderen in het Basis- en Middelbaar onderwijs.  
Voor €12, per maand helpt u een kind naar school. Hiervan 
betalen we de sociale werker, schoolgeld, uni form, 
voedselprogramma op school, en met kerst een cadeautje. 

Richard, 11 jaar oud. Vader overleden, moeder alcoholist, 
verdient wat geld door prostitutie en heeft geen oog voor haar 
zoon meer. Een leerkracht heeft hem in huis opgenomen. Die 
heeft echter zelf al 4 kinderen en de zorg voor Richard weegt 
financieel zwaar op hem. We willen de leerkracht hierin graag 
helpen, dankbaar dat hij de emotionele en praktische zorg op zich 
wil nemen. (De moeder heeft al 2 jaar lang nooit naar hem 
gevraagd en is bij een bezoek nauwelijks aanspreekbaar.) 

Koamivie, 11 jaar oud. Zijn vader is overleden. Zijn moeder 
vertrok naar de stad en liet hem achter bij zijn oudere broer en 
diens vrouw. De broer is veel weg en diens vrouw reageert haar 
teleurstelling in haar man af op diens jonge broertje.  

Fidele en Marcellina, 12 en 15 jaar oud.  Hun vader is 
overleden. Moeder kan met moeite voor haar 3 kinderen zorgen. 
1 kind doet gelukkig mee aan een programma van ‘Compassion’, 
maar de andere 2 zijn daarvoor te oud. 

Akouvi woont bij haar oma, wiens inkomen te laag is om haar 
kleindochter naar school te sturen. 
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De eerste deelnemer van het kleermakers- programma is Grace, 17 jaar oud. Ze woont 
bij haar moeder die deelneemt aan WP. Grace raakte zwanger en is gestopt met school. 
Inmiddels heeft ze een dochtertje van 1jaar. Ze wilde graag naaister worden, maar haar 
ouders konden de opleiding niet betalen. De toekomst zag er hopeloos uit. Haar 
moeder vroeg WP om hulp. Dankzij een supporter in Nederland kon ze in juli beginnen 
met de training tot kleermaker. Een jonge vrouw heeft weer hoop voor de toekomst! 

Het verhaal van mevrouw Yendoubé.  
Mevr. Yendoubé (29 jaar) was ooit zelf een risico-kind. Ze groeide op in het noorden van 
Togo. Op jonge leeftijd werd ze door haar vader uitgehuwelijkt aan een oudere man. Als 
tiener moest ze bij hem in huis komen wonen en kwam onder de hoede van een van zijn 
vrouwen. Tot ze oud genoeg was om te trouwen moest ze voor hem op het land werken. 
Yendoubé wachtte niet af, maar is op een dag weggerend. Ze 
kwam terecht bij een van de kinderdorpen van Terre des 
Hommes. Via deze organisatie leerde ze het kleermakersvak. 
Nu heeft ze in Lomé een klein kleermakersatelier en kan zo in 
haar eigen onderhoud  voorzien. De leningen van WP gebruikt 
ze om schoenen te verkopen vanuit haar atelier. Zonder 
problemen heeft ze de eerste 2 leningen afbetaald.  
Toen Yendoubé hoorde van de visie van WP om risico-
jongeren het kleermakersvak te leren, vertelde ze haar 
verhaal. Dankzij de hulp van anderen is zij nu in staat het 
hoofd boven water te houden. Nu wil zij graag degene zijn die 
anderen helpt. We zijn erg blij met deze gepassioneerde jonge 
vrouw en we hopen dat zij op haar beurt veel jonge vrouwen 
kan helpen.  

Stichting Willen Programs in Nederland 
Na 5 jaar Willen Programs in Togo kunnen we garanderen dat donaties ook echt impact hebben 
op armoede. Een goed moment om WP ook in Nederland als Stichting te registreren.  

 
Het afgelopen jaar hebben we verschillende 
mensen bereid gevonden in het bestuur te 
komen. Dit is het team: Adjete Wilson 
(voorzitter), André Huisman (Vice-voorzitter), 
Etienne Keijts (penningmeester), Marieke de 
Nooijer- Sturm (secretaresse). Ellen Wilson 
zorgt voor de communicatie vanuit Togo en 
Gert Kersten is actief bij de Stichting 
betrokken als accountant.       

Vlnr: Marieke, Ellen, Adjete, André, Etienne en Gert.  

Bij het oprichten van de stichting zijn ook een website, facebookpagina, eigen bankrekening en 
emailadres geopend. Giften gestort op deze rekening gaan volledig naar Willen Programs. U 
vindt deze informatie elders in de brief. De aanvraag voor een ANBI-Status is in gang gezet, 
zodat uw giften in de toekomst belasting-aftrekbaar zijn. 
Adjete en Ellen leven persoonlijk ook van giften en hebben geen vast inkomen. Giften voor hen 
persoonlijk kunt u naar het volgende rekeningnummer sturen: IBAN NL74RABO 0324 0066 59 
tav. P.M. de Pagter 

Personeel  
Met de uitbreiding van onze activiteiten hebben we meer werkers nodig. We hebben nu meer 
werkers door stagiaires van de Universiteit te nemen. Het zijn 2 studenten die sociologie 
studeren. Zij bezoeken onze deelneemsters en maken verslag van deze bezoeken. Zo kan WP 
problemen eenvoudig signaleren. Deze stagiaires blijven 3 maanden. Anderen nemen hun plaats 
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weer in. De ideale situatie zou uiteraard zijn dat we een sociaal werker kunnen aannemen die de 
relatie met de deelneemsters blijvend op kan bouwen.  

Onze vaste medewerkers kregen tot nu toe een salaris van € 75  per maand. Omdat we in 2017 
geen vaste supporter hebben die de salarissen wil bekostigen hebben we het salaris dit jaar 
moeten verlagen tot € 53,- (Het minimumloon in Togo)  . Bidt u mee voor een supporter die de 
salarissen op zich wil nemen? 
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www.willenprograms.org   Bankgegevens:  
facebook: willen programs   IBAN: NL 42 RABO 0317622404  
Email:      t.n.v. Stichting Willen Programs  
secretariaat-nl@willenprograms.org   

 

Uw hulp in 2017?  
Ook in 2017 zijn al mooie giften binnen komen. Maar meer is nodig om aan alle 
hulpvragen te kunnen beantwoorden!  

U kunt ons helpen door: 
- Uw persoonlijke gift.  
- Ons uit te nodigen voor een presentatie.  
- Als u zelf een bedrijf/ kantoor hebt, mogen er misschien folders neergelegd 
worden?

Financiën en cijfers 2016 
In de tabel een beeld van uitgaven in 2016. Het totale bedrag is € 
11.615 

Programma’s in 2016: 

Agape programma:  
78 vrouwen volgden dit programma. 
15 vrouwen rondden het programma af.  

Esther Programma: 
19 vrouwen volgden dit programma. 
4 vrouwen rondden het programma af.  

Alfabetiseringsprogramma; 
Afgelopen jaar was er geen leraar. Dit jaar hebben we 3 studenten.
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14% 63%

leningen huur
salaris overig

Kantoor 
Waarschijnlijk moeten we binnenkort ons kantoor verlaten, omdat de eigenaar andere plannen 
heeft voor het gebouw. Graag zouden we een eigen stuk grond kopen in dezelfde wijk, zodat we 
niet afhankelijk zijn van de grillen van eigenaren en ook de druk van de maandelijkse lasten 
minder zal worden. Grond in dit district is echter ontzettend duur. Een stuk grond kost al snel 
€45.000. De huur van een nieuw pand zal ongeveer €155 per maand kosten. Bidt u mee voor een 
wonder? Soms is er ineens een familie die geld nodig heeft en hun grond voor een lage prijs 
willen verkopen. En ook financieel komen soms onverwachte verrassingen.
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