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Inleiding. 
In 2018 is Hadefo vooral actief geweest om geld te verwerven voor het opzetten van een 
microkrediet organisatie, een soort boerenleenbank. Hiermee willen we in 2019 starten in Soroti 
District.  
 
In Oeganda is in november 2018 de “Get Ahead Training” afgerond. Totaal 597 deelnemers, inclusief 
de instructeurs hebben aan deze training in business skills deelgenomen. 
Voorzitter Amy Dekker heeft in 2018 Oeganda twee maal bezocht en specifiek nagevraagd wat de 
deelnemers van de training vonden. De reacties zijn positief en veel van het geleerde heeft een deel 
van de deelnemers ook direct in praktijk gebracht. Zoals het bijhouden van een boekhouding, 
waardoor ze beter overzicht over in- en uitgaven en opbrengsten hebben. Hun partners meer bij hun 
bedrijf betrekken, wat een betere samenwerking oplevert. Meer lef hebben om te netwerken en een 
klantvriendelijker benadering. 
 
Via de organisatie “Seeds for Food” had Hadefo twee dozen vol zaden gekregen. Amy Dekker heeft 
deze voor een deel uitgedeeld onder de diverse groepen in Oeganda. Aangezien het ondoenlijk was 
alle zaden mee te nemen en sommige niet geschikt waren is een ander deel terecht gekomen bij de 
biologische tuinier vereniging en de basisschool in Zuidwolde 
 
Hadefo is in juli 2018 lid geworden van Partin. Branchevereniging voor het particulier initiatief in 
ontwikkelingssamenwerking. Dit levert ons een aantal voordelen op. Zoals korting op cursussen 
m.b.t. ontwikkelingssamenwerking. Ondersteuning bij Privacy wetgeving etc.  
 
Organisatie van Hadefo in Oeganda. 
Hadefo staat in Oeganda geregistreerd als een Community Based Organization (CBO). Vincent Okello 
en Amy Dekker hebben geconstateerd dat  we uit dit “jasje” gegroeid zijn. Onze conclusie is dat 
Hadefo in Oeganda als een Non-Governmental Organization (NGO) moet worden geregistreerd. 
Zeker een noodzaak als we willen starten met onze “boerenleenbank”. 
Bovendien kan de NGO dan ook zelf fondsen gaan werven en wordt de afhankelijkheid van Hadefo 
Nederland kleiner. Eind 2018 is dit proces van registratie in Oeganda in gang gezet. 
Wanneer Hadefo Uganda een NGO is, willen we onze bankrekening voor de stichting overhevelen 
van de ING naar de Triodos Bank, vanwege bezwaren tegen een aantal activiteiten van de ING. 
 
Onderzoek naar de impact van FAL op de deelnemers. 
Lisette Dekker heeft in het kader van haar studie “International Development Studies” te 
Wageningen vanaf eind maart tot eind juli onderzoek gedaan naar de impact van het programma op 
de deelnemers. 
Haar werkwijze bestond uit het afnemen van vragenlijsten en diepte interviews met deelnemers, 
sommige drop-outs, een enkele partner en een aantal lokale leiders. 
Begin 2019 zal het verslag klaar zijn en worden verspreid.  
 
Een student “Communicatiewetenschappen” van de Hanzehogeschool in Groningen doet onderzoek 
naar gebruik door Hadefo van “social media”. Met de idee hoe we de jongere generatie beter zouden 
kunnen bereiken. 
 
Tienjarig bestaan van Hadefo. 
In Nederland hebben we dit gevierd tijdens de Tweedehands Kledingbeurs in de Obergumer kerk te 
Winsum op 3 november 2018. Na afloop tijdens een borrel werd voorzitter Amy Dekker verrast door 
een muzikale bijdrage door vier aanwezige muzikanten, waaronder Astrid Niersman één van de 
bestuursleden en haar zoon van 10 die de saxofoon bespeelde. Tevens was er een prachtige taart 



met een afbeelding van een groep deelnemers uit Oeganda. Daarnaast werden de vrijwilligers die 
zich al jaar en dag voor Hadefo inzetten in het zonnetje gezet. De wijn tijdens de borrel was ons gratis 
geleverd door “Natuurvoedingswinkel de Wiershoeck” uit Groningen. 
 
Bestuur. 
Het bestuur is in één keer in maart 2017 bij elkaar gekomen. Onderwerpen waren: Fondsenwerving, 
te plannen activiteiten, het tienjarig bestaan, het onderzoek van Lisette Dekker en van een student 
“Communicatiewetenschappen” van de Hanze Hogeschool in Groningen.  
Amy Dekker had enkele malen contact met de penningmeester, onder andere over de wens over te 
stappen naar een andere bank.  
 
Het bestuur is ongewijzigd en bestaat uit: 
 
Amy Dekker  voorzitter/secretaris                                                                                                  

Jos Beukeboom  penningmeester                                                                                                           

Anna Kluis     lid                                                                                                           

Astrid Niersman lid; aandachtsgebied p.r. 

Activiteiten. 
We begonnen het jaar goed met een zeer gezellige en smakelijke Benefietmaaltijd in januari. Twee 
Eritrese vrouwen hadden heerlijk gekookt. Natuurvoedingswinkel “de Wiershoeck” had voor koffie, 
fris, bier en wijn gezorgd. De opbrengst was 1041 euro. 
 
De tweedehands Kledingbeurs in Winsum op 3 november bracht 900 euro in het laatje. 
 
Twee leden van de biologische tuinier vereniging doneerden 65 euro vanwege de door ons 
geschonken zaden. 
 
Kaarsverkoop bij “de Groene Zon” in Beijum te Groningen, leverde 50 euro op. 
 
Begin november 2018 nam Rob Makkinga afscheid van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) om met 
pensioen te gaan. Zijn cadeautip was geld voor een ontwikkelingsproject via het Klaas Dijkstra Fonds. 
De laatste organisatie besloot de opbrengst te verdubbelen en aan Hadefo te schenken. Dit leverde 
2.327 euro op. 
Met Rob is tevens de afspraak gemaakt dat hij zijn kennis en ervaring over microkredieten in gaat 
zetten om Hadefo te ondersteunen bij het opzetten hiervan. In het verleden heeft Rob in Kameroen 
hiermee gewerkt. Hij heeft toen ook een periode in Oeganda gewoond en gewerkt. 
 
Gered Gereedschap Groningen heeft eind 2017 11 naaimachines opgeknapt. Daarnaast kregen we 1 
naaimachine van een bekende. We konden mee liften met een container met schoolbenodigdheden 
bestemd voor Bukedea District in Teso. Dit was in opdracht van Ab Koffeman waar we af en toe mee 
samenwerken. Helaas is het niet gelukt de container in Oeganda te krijgen omdat er absurd hoge 
invoerrechten, 18.000 euro! werden gevraagd. Het is niet gelukt om de betreffende mensen te 
vermurwen dit bedrag fors te reduceren. Onlangs is de container over land naar de Oekraïne 
vertrokken.  
 
Donoren en donaties. 
Het Klaas Dijkstra Fonds doneerde 3.000 euro ten behoeve van een training in het kader van het 
opzetten van de “boerenleenbank”. 
Zoals boven vermeld bij de activiteiten heeft het Klaas Dijkstra Fonds ook de verdubbelde opbrengst 
van het afscheid van Rob makkinga gegund, een bedrag van  2.327 euro. 



 
De Wereldwinkel te Winsum hield in 2018 op te bestaan en heeft uit de reserves Hadefo 1.000 euro 
geschonken. 
 
Hadefo heeft geld uit twee erfenissen mogen ontvangen in 2018. 
8.230 euro van dhr. R.J.Dekker 
5.000 euro van mevr. M.L.Genet uit de erfenis van dhr. B.Moman. Laatstgenoemde was in februari 
2017 aanwezig bij de opening van de bibliotheek op onze basisschool in Soroti als penningmeester 
van Stichting Jales die geld had gedoneerd voor de inrichting van de bibliotheek.  
 
Het aantal donateurs is gelijk gebleven in 2018. Er kwam op deze manier 6.050 euro binnen. 
 
Verworven gelden 2018. 
Klaas Dijkstra Fonds    3.000 euro 
Klaas Dijkstra Fonds (afscheid R.Makkinga) 2.327 euro 
Erfenissen     13.230 euro 
Wereldwinkel Winsum    1.000 euro 
Activiteiten     2.006 euro 
Donaties     6.050 euro 
Totaal      27.613 euro 
Op rekening 31-12-17    10.150 euro 
Totaal      37.763    37.763   
 
Uitgaven Oeganda 2018. 
Lesmaterialen FAL    3.312 euro 
Engels basisschool    1.616 euro 
       
Totaal      4.928 euro    4.928 --  
          32.835 euro 
 
 
Jaarrekening. 
Ieder jaar wordt de jaarrekening voor Hadefo gratis opgemaakt door Administratiekantoor 
Woldendorp te Bedum. Deze zijn op de website van Hadefo te vinden. 
 
 
 


