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Nieuwe secretaris
Gerard van den Berg

G

erard groeide op in het West
land en is werkzaam in de
agrarische sector, onder
andere enkele jaren als adviseur in
Kenia. Ook is hij bestuurslid van
diverse culturele organisaties in het
Westland.
Hij maakte kennis met Beter ter Been
door een folder bij een schoenma
ker in Naaldwijk. “Het wekte mijn
interesse omdat deze organisatie zich
inzet voor een specifieke groep hulp
behoevende mensen, waarin het
accent ligt op een gestructureerde
aanpak van overdracht van kennis in
het vervaardigen van orthopedische
(hulp)middelen en de voorziening in
machines (indien niet ter plaatse aan
wezig) om deze producten te kunnen
vervaardigen. Wat me ook aanspreekt
is dat bij de beoordeling van de pro
jecten rekening wordt gehouden met
de locale context en dat het initiatief
zoveel mogelijk aan de mensen ter
plaatse overgelaten wordt. Doel is dat
een project uiteindelijk zelfvoorzie

nend wordt. Zo zorgt Beter ter Been
voor ambachtelijke kennisoverdracht
(van sponsors èn bestuursleden) naar
andere delen van de wereld.”
Toen Gerard de vacature voor secreta
ris las, nam hij contact op. “Ik wil me
actief wil inzetten voor mensen die de
hulp van de Stichting ‘Beter ter Been’
hard nodig hebben. De werkzaam
heden van mijn voorganger Geerte
Eekhof hoop ik minstens zo goed te
kunnen voortzetten. Er is nog veel te
doen en ik spreek de wens uit dat veel
mensen ons daarin zullen steunen.”
Geerte Eekhof kreeg bij haar afscheid het boek
‘Delfts Aardewerk’.
Links voorzitter Wilbert Nieuwstraten.

Bericht uit Mexico
“Plannen voor de middellange termijn zijn in deze economische onzekere
tijden lastig te maken. We concentreren ons op het sterker maken van de
werkplaats door te zorgen dat de klantenkring blijft groeien en de capaciteit toeneemt.”

D

it schrijven Toos Rook en
Pierre van Berkel vanuit het
project Valide in Mexico.
Beter ter Been steunde dit project met
het zenden van materialen voor de
werkplaats en de financiering van drie
trainingen aan orthopedische schoen
makers in opleiding door een Neder
landse fysiotherapeut.
Valide vraagt Beter ter Been nu om de
cursus speciale orthopedische schoen

technieken begin 2010 te financie
ren. Daarmee kan de eerder opgeleide
Reyes Núnez zijn vakbekwaamheid
vergroten en samen met Toos Rook
de kennis later doorgeven.
Het bestuur heeft besloten om deze
cursus te financieren. Deze kosten
zijn reeds in de jaarrekening 2008
in de uitgaven ten behoeve van het
Mexico project verwerkt.
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Steeds betere
kwaliteit in
orthopedische
schoenprojecten

B

eter ter Been is altijd op zoek
naar nieuwe projecten. Het
beleid is om telkens een ortho
pedische schoenmakerij in een ont
wikkelingsland op gang te helpen, of
te helpen met een volgende stap. Die
steun wordt gegeven door financie
ring van apparatuur, door scholing of
een combinatie ervan. Waar moge
lijk worden de uitgaven in het land
zelf gedaan, of in een naburig land.
Het komt ook voor dat we mensen
die bezig zijn met zulke projecten hel
pen nadenken over beleid of bedrijfs
voering.
In alle gevallen gaat het om kwali
teitsverbetering, en dan komt al snel
het begrip Aangepaste Technologie
om de hoek kijken. In kringen van
ontwikkelingssamenwerking wordt
daarmee die technologie bedoeld die
passend is in de lokale situatie; in
kringen van revalidatie de technolo
gie waarmee de juiste aanpassingen
voor de problemen van gehandicapten
wordt gerealiseerd. Bij het nadenken
over orthopedisch schoeisel in ont
wikkelingslanden bedoelen we beide.
In het Engels heet het overigens
‘Appropriate Technology’. Dat bete
kent meer ‘passend’ dan ‘aangepast’.
Er bestaan ruwweg drie soorten van.
In de projecten die Beter ter Been
steunt of zou kunnen steunen komen
ze alle drie voor.
De simpelste vorm is de inheemse
(‘Indigenous’) technologie.
vervolg achterpagina
Meer informatie over
Beter ter Been:
www.beterterbeen.nl
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De Belastingdienst heeft bij beschikking van 26 december 2007 (dossier nr 7191) de Stichting Beter ter Been aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)

Na negen jaar inzet voor Beter ter Been nam Geerte Eekhof op 2 februari
afscheid als secretaris. Geerte en het bestuur zijn blij dat er zo snel een
opvolger is gevonden in de persoon van Gerard van den Berg.
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Minder ontwikkelingshulp…
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D

e wereld zit in een finan
ciële en economische crisis
en de voorspellingen over
de duur en effecten ervan lopen fors
uiteen. Duidelijk is dat veel mensen
ervan wakker liggen of ze hun baan
wel behouden en de huur of hypo
theek wel kunnen blijven betalen. Het
is begrijpelijk dat je vooral kijkt naar
de gevolgen voor je eigen toekomst.
Toch vraag ik ook uw aandacht voor
de gevolgen van de recessie voor ont
wikkelingshulp.

In Nederland is afgesproken dat 0,8
procent van het bruto nationaal pro
duct (de waarde van alle goederen en
diensten die in een jaar in Nederland
worden geproduceerd) naar ontwik
kelingshulp gaat. De huidige slechte
economische omstandigheden leiden
er nu toe dat het bruto nationaal pro

vervolg van pagina 1
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cipes waardoor bijvoorbeeld mensen
zonder gevoel in de voeten er veilig op
kunnen lopen zonder wonden te krij
gen.
De tweede vorm is technologie op
niveau (‘Intermediate’). Die werk
wijze vergt al meer specialisatie van
de schoentechnicus en maakt gebruik
van in het land reeds gebruikte en
beschikbare technieken en apparatuur

Een voorbeeld hiervan is de produc
tie van sandalen van materialen die
lokaal tot op dorpsniveau voorhan
den zijn, in elkaar gezet en te repare
ren zijn door lokale handwerkers en
dus ook goedkoop zijn. Ze worden
gemaakt volgens de medische prin
Rekening van baten en lasten 2008

2008
€
BATEN
Giften particulieren
Giften bedrijven
Verenigingen en stichtingen
Diakonieën
Spaarpot actie
Rente effecten
Rente bankrekeningen
Totale baten
LASTEN
Uitgaven projecten
Doses of hope
Orto-elegante
Schoenwerkplaats sorong

Overige kosten
Mailing kosten
Publiciteitskosten (nieuwe folder)
Bankkosten
Algemene kosten

2007
€

2.600
275
750
525
2.034
2.830
760

€

€

2.211
742
250
1.025
1.619
2.832
1.040
9.774

9.719

1.566
7.691
2.000
11.257

3.000
543
5.000
8.543

163
381
231
385
1.160

211
311
187
435
1.144

zoals zware naaimachines en schuur
machines. Een geschoolde schoenma
ker maakt dan geen standaardschoen
maar een speciale schoen volgens
medische principes, bijvoorbeeld
voor iemand met pijnklachten door
een afwijkende voetvorm.
De derde vorm is de aangepaste
(‘Adapted’) technologie. Daarbij wor
den oplossingen bedacht omdat de
westerse oplossingen niet voldoen
aan de omstandigheden en cultuur
van het ontwikkelingsland. Denk
maar aan steunzolen of afwikkelin
gen in open schoenen, aan zolen die
geschikt zijn voor zand, modder of
stenige ondergrond of aan sluitingen
die snel los kunnen om ook als inva
lide de moskee binnen te kunnen en
te mogen.
Dit zijn allemaal uitdagingen voor
orthopedische schoenprojecten in
ontwikkelingslanden. Voor Beter
ter Been is het ook een uitdaging en
een voorrecht om hen te helpen hun
gehandicapte klanten te helpen. Want
daar gaat het uiteindelijk om.
Wilbert Nieuwstraten,
voorzitter Beter ter Been

Samenstelling
bestuur

Totale lasten

12.417

9.687

Saldo baten en lasten

-2.643

32

-680
-3.323

-1.921
-1.889

Herwaardering effecten
Nadelig saldo

duct en dus ook de bijdrage voor ont
wikkelingshulp daalt.
‘Eerlijk delen’ zeggen sommigen, dus
ook de lasten. Maar ik vind het zor
gelijk, want de ontwikkelingslanden
hebben in feite dubbel last van de
recessie. Daarom doe ik een beroep
op alle fondsen en donateurs van
Beter ter Been om het werk te blijven
steunen en als het kan de bijdrage te
verhogen. In het artikel van de voor
zitter blijkt hoe Beter ter Been ortho
pedische schoenmakerijen in ontwik
kelingslanden steeds een stapje verder
helpt. Dat moeten we blijven doen
en we hebben uw steun daarbij hard
nodig!
Nelli Cooman, ambassadeur

Wilbert Nieuwstraten, voorzitter
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