Onderzoeksresultaten TipMooiLaarbeek.nl

Stichting Platform Wereldhulp Laarbeek

1 Kent u deze stichting?
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1 Heb een stand gezien op de wereldvoedsel dag

De stichting zet zich in om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking binnen
onze gemeente in de meest brede zin van het woord te verbreden en te versterken.
Daarnaast wil de stichting werkgroepen/stichtingen, die zich bezig houden met
projecten in derdewereldlanden, een podium bieden.

2 Wat vindt u van deze doelstelling?
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Meer begrip kweken voor vluchtelingen
Wanneer mensen een binding hebben en zich hier toe geroepen voelen moet dit mogelijk zijn.
Prima, maar tegenwoordig neemt sociale media veel over.
Lijkt me niet zo`n taak voor de gemeente.
Wereldwijde problemen niet lokaal oplossen
Prima dat de derde wereld geholpen word. Maar ik zie in mijn omgeving veel mensen die geholpen
willen/ moeten worden. Daar ligt mijn prioriteit.
Op zich een goed initiatief. Heb zelf echter weinig affiniteit met ontwikkelingshulp.
Laat hen allereerst bekijken wat er in onze eigen omgeving aan hulp nodig is!
Hulp voor onze ouderen en hulpbehoevende in de laarbeekse omgeving staan voor mij persoonlijk
veel hoger op de lijst van interesses
een voedelsbank in Laarbeek zou prioriteit moeten hebben
Begrijp niet het nut van een stichting om andere stichtingen een podium te bieden. Lijkt mij
dubbelop!
Zorg maar eerst dat alle burgers (w.o ouderen en minder bedeelden) van laarbeek krijgen wat ze
nodig hebben.in plaats van al die ver van mijn bed show projecten.
Zorg eerst maar eens voor de eigen bewoners
richt je eerst op je eigen volk in de Gemeente; bijv. Wat heeft Gemeente gedaan voor Jayden??
ondersteun bedrijfsleven meer, alsook betrek ze meer! Wat heeft Gemeente gedaan om winkelleegstand tegen te gaan?
Laten we eerst een crisis in eigen omgeving verhelpen en ook oudere eens meer gaan steunen want
op hun wordt ook bezuinigd.. daarna pas geven als eerst onze eigen problemen opgelost zijn.
Het lijkt me beter om meer stil te staan bij de verborgen armoede en eenzaamheid in onze
gemeente zelf. Daar is al problematiek genoeg.
Eerst in eigen land investeren en daarna pas aan ontwikkelingslanden
Al die ontwikkelingshulp clubjes" laten we eens ophouden met deze onzin en de geldkraan
dichtdraaien, de derde wereld is verslaafd aan ontwikkelingsgeld en moet nodig afkicken."
Laten we eerst eens onze zaken in Laarbeek op orde hebben,en gaan dan de grens over.
Ik vind dat men eerst voor de eigen burgers moet zorgen. De derdewereldlanden behoeven geen
hulp, zij leven van dag tot dag en voor hen is makkelijk om niks zelf te hoeven doen als alles wordt
aangedragen. Ook in Nederland is armoede en alles wordt steeds duurder/slechter voor eigen volk,
zorg daar maar voor i.p.v. alles voor het buitenland te doen.
Er zijn veel te veel organisaties die iets willen doen maar door samen te gaan in grotere organisaties
ben je veel sterker en slagvaardiger Er zijn te veel mensen (organisatie`s) te veel waarde hechten
aan hoe hun vinden dat het moet en niet naar de mensen waar het om gaat luisteren

3 Kunt u andere Laarbeekse stichtingen benoemen, die zich inzetten voor
projecten in 3e wereldlanden?






Amnesty, wereldwinkel
de wereldwinkel
De wereldwinkel
Edwin Billekens, Henk van Eijndhoven
Fiets mee, kerk
2















































Fietste mee
fietste mee
fietste mee (maar die zijn er mee gestopt.)
Fietste mee. Pndilla
Gana
ghana
Ghana project in Aarle-Rixtel
ja
ja.
kledingbank
Lanka future, Pandilla
Malaika Kids
Malaika kids
Malaika kids, fietste mee
Malaika-kids
Melaia kids?
mijn nichttje heeft naaimachines verworven voor oeganda
Missiewerk AarleRixtel
MOV
Mov en wereldwinkel
niet direct bij naam,maar ook daar geld het bovenste voor
pandela
Pandila
pandila, milika
pandilla
Pandilla
Pandilla
Pandilla
pandilla
Pandilla
RK-kerk missie
Stg. Pandilla
Stichting Malaika, Wereldwinkel
stichting Pandela
Stichting Pandilla
Stichting pandilla
stichting pandilla
Stichting Pandilla / Kinderen van Assam
Stichting voor Ghana en Malaika kids
Unicef,
vluchtelingenwerk?
vreemdelingenopvang
Vrienden van Ghana
Vrienden van Ghana, ook al zo`n onzin om daar geld en spullen naartoe te doen, laat ze voor
zichzelf zorgen
Wereldwinkel
3






wereldwinkel
wereldwinkel
Wereldwinkel, Malaika
Wereldwinkel, parochies

Stel u mag € 100 euro besteden aan de onderstaande doelen op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking.

4 Waaraan zou u het geld geven?
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Dat waar de mensen om vragenden nodig hebben
de kerk
De voedselbank in eigen gemeente/land, die kunnen het dringend gebruiken.
eigen ouderenzorg
Erg afhankelijk van het `goede doel`
fietsen
geef aan je eigen Volk!
geen
geen geld aan corrupte overheden
gewoon in laarbeek houden
Gezondheidszorg in ons eigen land
Goede doelen in Nederland zoals bijvoorbeeld ouderenzorg
ik doneer niet aan ontwikkelingslanden
ik zou het besteden aan mensen binnen laarbeek die het goed kunnen gebruiken
laarbeek zelf kent voldoende armoede, daar hoef je niet voor over de grens
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Laten we deze nu eens hier gebruiken dan alles naar het buitenland te doen
Locale projecten.
niet
niet aan ontwikkelingssamenwerking maar besteden binnen eigen gemeente
niets
niks aan ontwikkelingslanden, we moeten eerst maar eens in ons eigen land beginnen....
NL doel
Ouderenhulp
ouderenzorg
Scholong van locale bevolking zodat zij steeds beter voor hun eigen land kunnen zorgen.
vakmensen sturen
voedselbank in laarbeek
zelf houden, €100 zet toch geen zoden aan de dijk
Zelfredzaamheid
zelfredzaamheid stimuleren
Zelfredzaamheid stimuleren
Zou eerst is duidelijk daar vragen wat de mensen zelf willen dat er gesteund" wordt!!"
Zou het besteden aan een Laarbeeker die het nodig heeft.

5 Draagt ontwikkelingssamenwerking naar uw
idee bij aan een (structurele) verbetering van
de leefomstandigheden in
ontwikkelingslanden?
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1 Wanner dat op een goede manier opgezet is om de locale bevolking er in te betrekken.
1 Landen kunnen van elkaar leren
1 De mensen daar moeten ook meedenken aan oplossingen.......westerse landen kunnen eventueel
middelen aanreiken om samen tot een goede oplossing te komen.
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Als ter plekke toezicht wordt gegeven of het geld er ook werkelijk besteed wordt.
Licht eraan hoe de organisties te werk gaan.
inzetten op economie en onderwijs is belangrijker dan gaten graven voor water.
indien het rechtstreeks naar onderwijs gaat wel, al het andere is naar mijn idee een bodemloze put.
Ik heb het idee dat veel geld niet bij de juiste mensen terecht komt, maar bij corrupte regeringen en
andere partijen. We geven al jaren aan ontwikkelingswerk, maar het lijkt dat er maar weinig
verandert.
Het zou in mijn ogen goed zijn om die mensen te leren om voor zich zelf te zorgen en geef daarvoor
hulpmiddelen en leer ze daarmee omgaan.
Helaas komt niet alle hulp op de juiste plek
Hangt ervan af of het structureel is en hoe het gegeven wordt, Microkredieten leveren bijv,
structurele verbeteringen op, maar die ondersteunen de lokale economie en gaan uit van de kracht
van de mensen daar.
Geld geven is geen oplossing, maar wel de mensen aldaar leren hoe ze zaken goed kunnen
aanpakken, zoals bijvoorbeeld het slaan van putten en informatie over aids.
Er zijn helaas nog steeds voorbeelden van slecht beheer van ontwikkelingsgelden.
Er moet structureel iets aangepakt worden, zodat men zichzelf op den duur kan helpen. Anders blijft
het water naar de zee dragen. Geld rechtstreeks bij mensen of betrouwbare projecten...niet via
overheden, die zijn vaak corrupt en er blijft dan veel aan strijkstok hangen
Er blijven vaak structureel te weinig middelen en structuur in die gebieden om de gehele bevolking
te voeden en een goed leven te bieden. De ontwikkelingshulp houdt deels dus het probleem in
stand.
Door mensen te leren voor zich zelf te zorgen verbeterd er wel iets. Maar het ligt in hun cultuur,
houding om een ander levensvisie te hebben als de Nederlandse bevolking.
bij kleinschalige projecten.
zelf nu is er in het nieuws dat geld op 555 zelfs niet helemaal goed besteed wordt
Sinds mensenheugenis geven we nu al veel geld aan ontwikkelingssamenwerking uit, en de
resultaten daarvan zijn niet of nauwelijks zichtbaar. Tijd dus om het geld dat daaraan gespendeerd
wordt aan een ander doel uit te geven.
Omdat er teveel organisatie omheen zit. het enige wat echt aantoonbaar helpt, zijn kleine projecten.
Lokaal, afgestemd op de wensen van de bevolking daar. Niet gedicteerd door wat het Westen denkt
dat nodig is.
Nee, het is water naar de woestijn brengen. Ik vind het veel beter om aan kennisoverdracht te doen.
give a man a fish and he can eat for a day; teach a man how to fish and he can eat all his life...
Merendeel blijft aan de strijkstok hangen Zond van alle energie en kostbaar geld
Geld sturen is geen oplossing en komt heel vaak op verkeerde plaatsen terecht en zeker niet bij de
mensen die het nodig hebben. Goederen verstrekken en zorgen voor logistiek
Er wordt te veel uitgegaan van onze westerse behoeften. Veel zaken worden te overdreven en te
ruimhartig aangepakt. Beter is de mens daar zelf te vragen wat hij/zij echt wil en daar verder geen
discussie over te gaan voeren. Laat ze zelf de initiatieven en acties nemen die ze echt willen die
mensen, kunnen wij ze behulpzaam zijn met passende invulling gericht op hun eigen regie en
mogelijke minder afhankelijkheid.
Deze vraagstelling heeft zich al meerdere malen zelf beantwoord met nee; Structureel verandert er
niets in de ontwikkelingslanden, dezelfde problemen komen met regelmaat weer terug ondanks
bijdragen van buitenaf
Als men zomaar geld geeft en mensen in ontwikkelingslanden help via aanleveren van spullen, doen
ze er zelf niks voor. Zo is het voor makkelijk leven voor hen. Wij moeten ook zelf zorgen dat we
inkomsten hebben, zodat we kunnen leven. Laat die mensen daar op hun manier hun eigen ding
doen, dat zij ze gewend en laten we ons daar niet mee bemoeien.

6

Stichting Wereldplatform Laarbeek wordt gedragen door vrijwilligers.
6 Welke tip zou u het bestuur van de stichting willen meegeven?







































Als je de wereld wilt veranderen moet je dichtbij huis beginnen
als je iets wilt bereiken, zorg voor naamsbekendheid en een website, nu is het onvindbaar
Bekendheid verbeteren
bekendheid verwerven
ben open over wat er met het geld gebeurt
betere naamsbekendheid
Bij het steeds minder worden van de projecten, wordt idealisme op prijs gesteld. Maar als het
niet aan de behoefte van de mensen voldoet, moet het misschien een andere, meer
administratieve invulling krijgen. Of binnen het onderwijs gebracht worden. Of info via KBO en
vrouwenverenigingen.
blijf in eigen land er is hier genoeg te doen
Blijven binden
check in hoeverre verbetering te zien is, maak het meetbaar.
communiceer succesverhalen via De MooiLaarbeekKrant
Communiceer wat je doet
Deze mensen leven in en andere cultuur. Westerse gewoonte bijbrengen heeft geen zin!
Er is veel ellende in Nederland en Europa
focus op laarbeek
Geef hulp in eigen land en leer hen zelf problemen aan te pakken
geen
geld niet zelf houden
Goederen inzamelen
hou plezier in hetgeen je doet
Houd ze in ere.
Informeer bij landelijke fonsen voor extra financiele steun
Keep up the good work!
kijk eens om je heen
kijk waar het geld naar toe gaat; alleen geven lost niets op.
kijken of het geld goed besteed word
Leer mensen zichzelf helpen.
Luister naar de mensen die jullie hulp nodig hebben en kijk dan wat je voor hun kunt doen en
laat hen beslissen het is daar een andere wereld als hier en ook met andere gewoontes
maak je meer bekendbaar
maak je zichtbaar
Meedenken waar behoefte aan is
Meer aan p.r. doen zodat men bekender wordt onder de bevolking.
meer bekendheid
meer bekendheid en samenwerken met andere bedrijven/stichtingen/verenigingen in laarbeek
Meer bekendheid genereren onder de Laarbeekse inwoners
Meer zichtbaar worden in Laarbeek
Niet weer een nieuwe stichting beginnen met eigenactiviteiten maar aanhaken bij iniitiatieven
die er al zijn en goed werk doen
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nog meer in de publiciteit treden
probeer het gedrag, de instelling van de mensen (met goed onderwijs) te veranderen
probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden.
probeer me te bereiken via de gedrukte media
spreek vooral waardering uit naar vrijwilligers
stop ermee
ter plekke hulp bieden niet geld storten en klaar
vooral kijken naar de eigen kracht van ontwikkelingslanden
Waar komen ingezette middelen terecht en wat is het effect in de praktijk
Waardeer je vrijwilligers!
werk aan bekendheid
werk alleen met vrijwilligers. Absoluut geen salariskosten in een stichting.
Zeer zorgvuldig om te gaan met ontwikkelingsgeld, zodat vertrouwen zich een beetje herstelt.
Zet in op middelen (kleding, medicijnen etc.) en niet op geld. Val mensen niet teveel lastig.
Mensen geven al veel. Geen abonnementsdiensten
zet vrijwillegers meer int zonnetje mss dmv belastingkorting
zie antwoorden 11 en 12
zie bovenstaande opmerkingen
Zoek een leuke hobby...
Zorg dat er geen gelden aan de strijkstok blijven hangen
zorg dat geld en goederen op de juiste plaats komt
Zorg dat je als bestuur bij de tijd blijft. Indien mogelijk nieuwe bestuursleden zoeken.
Zorg dat je meer bekendheid krijgt
Zorg voor de ander maar zorg ook goed voor jezelf
Zorg voor je eigen achtertuin, voor je andere gaat helpen.
Zorg voor meer PR van hezelf, ik kan bijvoorbeeld nergens een website vinden.
zorg voor middelen om zelf de draad op te kunnen pakken.
zorgen dat het geld goed terecht komt

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op woonplaats en
geslacht.
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