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TERUGBLIK 2021
OMSTANDIGHEDEN 2021
Ondanks diverse obstakels en COVID-19 lockdowns is het werk van
veel bij de Stichting Mondial-Apeldoorn aangesloten organisaties
(aangeslotenen) zoveel mogelijk doorgegaan. Dat was zeker niet
gemakkelijk en ook niet alles is gelukt. Maar het ontwikkelingswerk,
de bescherming van mensenrechten en duurzame ontwikkelingen zijn
ook in 2021 door de organisaties met volle inzet en betrokkenheid
gewoon voortgezet. Mondial-Apeldoorn heeft daar een bescheiden,
bindende rol in mogen spelen, waarbij de subsidieverstrekking onder
druk heeft gestaan in 2021.

MONDIAL-APELDOORN
Mondial-Apeldoorn heeft in 2021
gezocht naar een nieuw en sterk
bestuur voor de toekomst.
Het jaar stond ook in het teken van een
krachtig beleid meegeven aan een nieuw bestuur, met concrete
invulling. Tevens is het plan gevat en zijn voorbereidingen getroffen
om eind 2021 een uitgebreid onderzoek bij de aangesloten
organisaties te houden. Daarbij wordt zowel het belang van Mondial
voor de aangeslotenen onderzocht, als hun wensen achterhaald.

AANGESLOTENEN
In 2021 waren er 30 organisaties aangesloten bij Mondial Apeldoorn.
De hulp die de organisaties in 2021 hebben verricht, zijn van invloed
over de hele wereld. Vooral in Afrika zijn organisaties actief (9) maar
ook in Azië, Amerika en Europa
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FACTS & FIGURES
SUBSIDIEAANVRAGEN 2021 VIA MONDIAL
Ruim 2/3 deel van de aangeslotenen hebben in 2021 via MondialApeldoorn subsidie van de gemeente Apeldoorn aangevraagd.

HULP MEDE MOGELIJK DOOR SUBSIDIE
In 2021 hebben de aangeslotenen ruim 1 miljoen uitgegeven aan hulp ter
realisatie van hun doelstellingen. Dat is dan in euro's en daarnaast is
tomeloze vrijwillige inzet en
tijd besteed om de
doelstellingen zo goed mogelijk
te realiseren. De verkregen
subsidies hebben op basis van
hun aandeel in alle
organisatiekosten een
potentiële bijdrage van 1/4
miljoen mede mogelijk
gemaakt. De subsidies zijn
gebruikt voor
communicatiedoeleinden.

SUBSIDIEOMVANG EN AANDEEL
In 2021 waren er 22 aangesloten organisaties bij Mondial Apeldoorn
die een subsidie hebben aangevraagd ten behoeve van
communicatie-uitingen. Gemiddeld is € 1.100,- verstrekt aan een
organisatie. De gemiddelde organisatiekosten waren iets minder
dan € 4.000,- (exclusief alle vrijwillige inzet). Daarmee is gemiddeld
per aangeslotene zo'n € 12.000,- aan hulp mede mogelijk gemaakt
door de subsidie van de gemeente Apeldoorn.
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AANGESLOTENEN
VERSLAGEN 2021
Van 15 aangeslotenen die subsidie aangevraagd hebben zijn de
jaarverslagen over 2021 medio 2022 ontvangen en te vinden. Enkele
aangeslotenen zijn nog niet zover. Voor data van die organisaties is
in dit jaarverslag gekeken naar de verslagen van 2020 en zijn in
overleg voor 2021 indicaties afgegeven. De jaarverslagen zijn veelal
ook terug te vinden op de websites van aangeslotenen.

PRESTATIES 2021
De bij Mondial Apeldoorn aangesloten organisaties werken nauw samen
met uiterst kwetsbare mensen die een beter leven proberen op te
bouwen. Welzijn en onderwijs staan daarbij voorop. Een wereldwijde
inspanning! In het 24-ste jaar van het bestaan van Mondial werd door de
aangeslotenen hard gewerkt en ondanks corona, is heel veel gerealiseerd,
zoals professionele infrastructuur, scholing, gezonde financiële
huishoudingen en goede reputaties. De financiële middelen werden door
de aangeslotenen binnengehaald vanuit giften, Nederlandse fondsen en
andere bronnen. Een steeds moeizamer proces in de loop der jaren. Maar
wederom hebben de aangeslotenen ook hierin een prestatie geleverd van
wereldformaat!

VERHALEN 2021
In de deelstaat Odisha (India) heeft Stichting 'De Vaste
Burcht' ook in 2021 veel goed werk verricht.
"Leg iemand in de jungle maar uit wat virussen zijn!"
110 tot 150 dorpen zijn bereikt waar niemand komt en
geen overheid te bekennen is.
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AANGESLOTENEN
VERVOLG VERHALEN 2021
Ook de Stichting Eye for others kreeg in 2021 in ZuidAfrika regelmatig te maken met een Lockdown fase 5.
Zowel de vrijwilligersgroepen als projecten zijn niet
allemaal door kunnen gaan.
"Gelukkig hebben wij voldoende geld binnen gekregen om
het rehab centrum en de kinderopvang te realiseren en
daar zijn we ongelooflijk blij mee".

Stichting Inca Educa heeft in 2021 een ´corona actie´ gehouden om de
vakschool te laten overleven.
Naar verwachting zal in 2023, zodra alles
weer normaal functioneert, de nieuwbouw
weer opgepakt worden.
"De school moet eerst weer op het normale
niveau van functioneren komen".

Stichting Let´s Care heeft haar website in 2021
helemaal vernieuwd en heeft brochures en grote
banners afgedrukt en verspreid.
"Voor onze campagne om kindermisbruik te voorkomen
hebben wij samen met een vrijwilliger brochures
ontworpen die visueel maken voor de kinderen wat
misbruik inhoudt en laat zien waar de kinderen terecht
kunnen om hulp te vragen. De brochures worden
uitgedeeld op scholen en bijeenkomsten speciaal
opgezet om aandacht te vragen voor het voorkomen
van kindermisbruik".

Stichting Nadia heeft ook in 2021 financiële hulp geleverd aan projecten
op het gebied van noodhulp, vluchtelingenopvang in Oekraïne,
kinderprogramma’s en maatschappelijke ondersteuning aan Romagezinnen.
"Zoals iedere zaterdag komen de
Roma-kinderen (en kinderen uit
andere gezinnen) weer naar het IC
voor een programma van gezellige
spelletjes, zingen, luisteren naar
bijbel verhalen en een warme
maaltijd".
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AANGESLOTENEN
VERVOLG VERHALEN 2021
Voedselschaarste als gevolg van corona (weinig import en
lockdowns) waren in 2021 een groot probleem. Er zijn
voedseldistributies geweest, maar ook is een landbouwproject
gestart om lokaal voedsel te verbouwen voor schoolkinderen die
dagelijks een maaltijd moeten krijgen. Outreach Support
Ministries spant zich in 2021 in als altijd.
"We gaan door met landbouwprojecten op meerdere locaties. Er
wordt verder gebouwd aan scholen. We zijn ook bezig met
watervoorzieningen op solar, waarbij zonnepanelen worden
gebruikt als energiebron om water te zuiveren. Een project om
tienerzwangerschappen te voorkomen en tienermoeders en hun
kindje te helpen gaat ook door".

Pasuk Foundation heeft het werk van ontwikkeling van kinderen op de
Filipijnen, die opgroeien in armoede in 2021 voortgezet. Meer video
nieuwsberichten is een voornemen voor de toekomst.
"Blije kindersnoetjes in blauwe Pasuk T-shirts vullen banken en stoelen van
het busje, sinds kort eigendom van Pasuk. Met 18 zitplaatsen geeft dit Pasuk
de mogelijkheid sponsorkinderen op te halen in hun sloppenwijk en veilig te
vervoeren naar het zaterdagprogramma".

Bewustwording over inclusief samenleven en interreligieuze contacten.
Aandacht hiervoor vanuit Peace is The Way ook in 2021.
"diverse mensen keken via een live-stream mee. Inmiddels zijn er meer dan
2000 views van het filmpje op YouTube!".

Upendo4kids werft fondsen door acties uit te voeren in
Apeldoorn zoals festivals, dans workshops, catering en
verkopen van spullen uit Kenya op evenementen. Dit is in
2021 helaas niet goed mogelijk geweest. Des te meer zijn
communicatie en contacten in 2021 van belang geweest.
"Gesponsorde kids lopen er netjes bij in nieuwe
schooluniformen. Namens deze kinderen heel erg bedankt".
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MONDIAL
BESTUUR
De corona-jaren zijn voor het bestuur van Mondial-Apeldoorn niet
ongemerkt voorbij gegaan. Het bleek vaak lastig en onmogelijk met
alle aangeslotenen bij elkaar te komen. Ook digitale meetings heeft
niet iedereen snel kunnen oppakken. Het bestuur zelf kende ook veel
mutaties en 'uitval'. Het bestuur bestond in 2021 voornamelijk uit
aangeslotenen. Een belangrijk streven voor het (tijdelijke) bestuur in
2021 is een nieuw vrijwillig en onafhankelijk bestuur te werven. Dit is
uiteindelijk ook gelukt in 2021. Tevens is in 2021 beleid voor de
toekomst gevormd, samen met een raad van aangeslotenen.

BELEID
In 2021 is het beleidsplan 'Mondial-Apeldoorn 2022-2025' opgesteld. Kern
van het beleidsplan is:
Versterken van de organisatie door een nieuw, krachtig,
onafhankelijk bestuur en meer interactie met de aangeslotenen
De Apeldoornse samenleving meer bekend maken met de
doelstellingen van de aangeslotenen van Mondial-Apeldoorn door
gerichte, moderne communicatie, evenementen en de 'Vrienden van
Mondial'
De subsidieverantwoordelijkheden voortzetten, transparantie
vergroten en contacten met stakeholders als de gemeente
intensiveren.

ACTIVITEITEN/EVENMENTEN
Onderstaand zijn een aantal activiteiten die Mondial-Apeldoorn in 2021
heeft uitgevoerd puntsgewijs opgesomd:
De website van Mondial-Apeldoorn is geheel vernieuwd en begin 2021
zijn nieuwe presentaties van de aangeslotenen opgenomen
Het beleidsplan voor de toekomst is samengesteld
Zowel een nieuwjaarsbijeenkomst, een aantal Mondial Cafés en een
evenement/festival zijn gepland in 2021 maar hebben helaas niet
allemaal plaats kunnen vinden.
Werving van een nieuw bestuur heeft plaatsgevonden. Eind 2021 zijn
een nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden (aangeslotenen) gestart en
begin 2022 is de secretaris geworven.
Een individuele inventarisatieronde bij alle aangeslotenen is eind
2021 gepland en direct in 2022 is daarmee begonnen.

COMMUNICATIE
Communicatie-uitingen vanuit alle aangeslotenen van Mondial Apeldoorn
zijn in het lastige corona-jaar 2021 toch talrijk geweest. Zowel via eigen
websites, vele nieuwsbrieven, media als krant en radio en ook digitale
instrumenten zoals Facebook. Ook binnen de projecten van alle
aangeslotenen heeft communicatie plaatsgevonden en zijn instrumenten
als folders, flyers en het digitale instrumentarium ingezet. Communicatie
vanuit Mondial Apeldoorn is in 2021 voornamelijk digitaal en met
aangeslotenen geweest.

JE KUNT HELPEN DOOR TE GEVEN.

MEER OP MONDIAL-APELDOORN.NL

Jaarverslag 2021 Mondial-Apeldoorn

NAWOORD
INSPIRATIE
Waarom zet iemand zich in voor iets?
Om een concreet product te maken, een gebouw te bouwen of een
project te realiseren!
Om geld te verdienen voor jezelf, het gezin of anderen!
Om een betere wereld voor jezelf en anderen te creëren!
Het kan en mag allemaal en is allemaal goed!
Mondial Apeldoorn en haar aangeslotenen leveren een bijdrage aan
de millenniumdoelstellingen die de regeringsleiders met elkaar
hebben afgesproken. Samen met elkaar creëren we graag een betere
wereld en doen dat met volle overtuiging en inzet, geheel vrijwillig!

TOEKOMST
Voor 2021 is de verkregen (voorlopige) subsidie vanuit de gemeente
Apeldoorn helaas minder dan de verstrekkingen aan de aangeslotenen.
Inmiddels is bekend dat dit ook voor 2022 zal gelden. Voor 2023 en daarna
heeft de gemeente Apeldoorn besloten de subsidieverstrekking aan de
aangeslotenen in het geheel niet meer via Mondial-Apeldoorn te laten
verlopen. Dat betekent dat Mondial-Apeldoorn deze taak niet meer zal
hoeven uit te voeren na 2023.
Het onlangs gestarte nieuwe bestuur is hier direct na aanvang mee
geconfronteerd. Het nieuwe bestuur zal daarom ook een nieuwe richting
inslaan met Mondial-Apeldoorn. Mogelijk ook een nieuwe inspiratie voor
de gemeente Apeldoorn! Mondial-Apeldoorn houdt graag contact met al
haar goede relaties.

DANK
Een uitgestoken hand vanuit Apeldoorn voor ontwikkelingssamenwerking,
mensenrechten en armoedebestrijding!
Het bestuur van Mondial-Apeldoorn bedankt alle aangeslotenen voor al hun
inzet in 2021 ondanks alle obstakels. Ook alle organisaties en vrijwilligers
waarmee samengewerkt is, worden hartelijk bedankt, niet in de laatste
plaats de gemeente Apeldoorn voor verstrekking van de subsidies ten
behoeve van communicatie-uitingen van onze aangeslotenen. Een
belangrijke steunpilaar in al het goede werk dat wordt verricht.
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