ACTIVITEITENVERSLAG BETER TER BEEN JAAR 2021
Bijeenkomsten
Het bestuur van Stichting Beter ter Been is in 2021 zes keer samengekomen. Het begin van
het jaar waren dit vooral online bijeenkomsten vanwege de toen geldende coronamaatregelen.
We hebben elkaar op 26 juni 2021 voor het eerst dat jaar weer fysiek getroffen. In deze
vergadering hebben we tevens afscheid genomen van onze voorzitter Marian Connotte. Haar
opvolgster Jeanine van Dalen is in die vergadering officieel aangesteld onder algehele
goedkeuring van het bestuur.. Verder hebben we elkaar (deels online en deels fysiek) gezien
op woensdag 14 juli (via Skype), woensdag 8 september en zondag 7 november.
Inhoud van vergaderingen
In 2021 hebben we in de vergaderingen vooral gesproken over hoe we de middelen van Beter
ter Been willen besteden in de afrondende fase van de Stichting. Het beoogde doel is de
Stichting uiterlijk eind 2023 op te heffen. Dit heeft er toe geleid dat we zijn begonnen met het
zoeken naar passende projecten. De projecten die we financieel wilden helpen, moesten aan
bepaalde eisen voldoen. Dit waren:
-

-

Dat ze aansloten bij de missie en visie van Beter ter Been;
Dat ze gevestigd zijn in een land waar de toegang tot orthopedisch schoeisel lastig is;
Dat we inzicht krijgen in het doel van het bedrijf, de reden van bestaan, wat voor
organisaties eventueel nu al sponsor zijn voor het bedrijf, de betekenis van het bedrijf
in het land van vestiging voor de betreffende hulpbehoevende mensen, welke
resultaten het bedrijf boekt en waarom ze de hulp goed kunnen gebruiken.
Dat de hulpvraag gericht is op overdracht van kennis en/of het faciliteren voor
aankoop van materialen en machines.

Het bestuur is druk bezig geweest met het maken van een dergelijk formulier. Deze
formulieren zijn uitgezet in de nieuwsbrief van Beter ter Been, op Facebookpagina’s over dit
onderwerp en binnen de kring van bekenden. Dit betrof vooral bekenden van Rianne van
Pijkeren die als docent in Vietnam veel studenten uit derde wereldlanden heeft geholpen om
orthopedisch schoenmaker te worden (project These shoes are made for walking).
Deze formulieren zijn door de schoenmakers ingevuld met als einddatum 31 oktober 2021.
Op 7 november 2021 heeft het bestuur alle elf de formulieren doorgenomen en besproken. Dit
heeft er toe geleid dat:
•
•

•

•

In Suriname vier personeelsleden binnen een mooi orthopedisch bedrijf worden
opgeleid tot zelfstandig assistent/orthopedisch schoenmaker;
In Peru een kleinschalig orthopedisch schoenmakerij is geholpen aan een
afwerkmachine, schuurmachine, industriële stikmachine en het materiaal voor het
maken van orthopedische leesten;
Twee enthousiaste orthopedisch schoenmakers uit Myanmar in de loop van de
herfst/winter van 2022 ongeveer twee maanden in Nederland kunnen verblijven en
hun skills kunnen vergroten met hulp van onze bestuursleden Toos Rook, Hans van
Dalen en bijzonder bestuurslid Rianne van Pijkeren;
Ons bestuurslid Toos Rook op termijn haar geliefde Mexico kan bezoeken om in de
door haar opgestarte werkplaats het personeel te helpen en te begeleiden;

•
•
•

13 vluchtelingen met mobiliteitsproblemen vlakbij Colombia geholpen zijn aan nieuw
schoeisel;
In Cambodja geld is overgemaakt voor de aankoop van materialen voor 40 stuks
orthopedische schoenen en de aankoop van een stikmachine;
In Bangladesh drie kleinschalige orthopedisch schoenmakers geholpen zijn aan
nieuwe machines.

Twee aanvragen hebben we afgewezen.
Het bestuur heeft deze bedrijven een officiële brief gestuurd. Het geld zal in de loop van 2022
naar de betreffende bedrijven worden overgemaakt.
Communicatie
Er is in 2021 één nieuwsbrief verzonden. Hierin stond het verzoek of mensen aan
geïnteresseerde bedrijven ons formulier konden doorsturen.
Inkomsten
Er is in 2021 één donatie gedaan door een bekende die haar fooienpot doneert aan de
Stichting. Omdat Beter ter Been in een afrondende fase zit, wordt er niet geïnvesteerd in het
genereren van inkomsten.
Website
De website is in 2021 slecht bijgehouden. Daarom zal in het jaar 2022 worden geïnvesteerd in
het updaten van de website, op zowel informatief niveau als de vormgeving.

