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Voorwoord 
We hadden mooie plannen voor 2020.  
 
In Bangladesh zouden we een volgende fase in gaan. Wij trainen mensen om les te geven in 
basisgezondheidszorg en voorkomen van ziekte. Nu waren we begonnen mensen te trainen om onze 
trainingen over te nemen.  
In Nepal waren we net begonnen met een vergelijkbaar programma, als waarmee we al jarenlang in 
Bangladesh werken.  
 
De tickets voor onze voorjaarsreis hadden we al gekocht. 
Maar door de corona pandemie, konden we niet naar Azië reizen. 
 
Gelukkig werken we samen met partners die geworteld zijn in de plaatselijke situatie. Via hen konden we 
dankzij uw giften weer duizenden mensen van schoon drinkwater voorzien. 
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Activiteiten in ontwikkelingslanden 

Reizen naar Azië was niet mogelijk 

De tickets voor onze voorjaarsreis, hadden we al in ons bezit. In Bangladesh waren we begonnen mensen te 
trainen om onze trainingen over te nemen. Een deel van de deelnemers aan deze training zouden in maart 
onder onze supervisie een training geven. We zagen er naar uit om hen aan het werk te zien en verder te 
coachen en te trainen. 
 
Maar toen brak begin 2020 corona pandemie uit. En konden we niet naar Azië reizen. 
 
In het voorjaar hoopten we nog dat we later in het jaar alsnog naar Azië zouden kunnen reizen. Maar die 
hoop bleek niet terecht. In 2020 hebben we geen teams naar Azië uitgezonden. 

Noodhulp na Amphan 

In mei teisterde orkaan Amphan de zuidkust van Bangladesh. We hebben daar kunnen bijdragen aan 
noodhulp voor 10.000 mensen. De orkaan heeft ook schade veroorzaakt aan de waterzuiveringsinstallatie, 
die we hadden laten bouwen in Holdibunia in Zuid-Bangladesh. Die schade is weer gerepareerd. 

Een nieuw waterzuiveringsinstallatie 

Met jullie donaties konden we nog een waterzuiveringsinstallatie laten bouwen, in Thikrabad, wat ook in het 
zuiden van Bangladesh ligt. Ongeveer 3000 mensen maken gebruik van het veilige drinkwater uit deze 
waterzuiveringsinstallatie. 

5 waterpompen en 5 toiletgebouwen 

Verder hebben we 5 waterpompen en 5 toiletgebouwen kunnen sponsoren. De 5 toiletgebouwen komen bij 
nieuw te bouwen scholen, waar bij de start in totaal 192 kinderen gebruik van zullen maken. De 5 
waterpompen komen bij diezelfde schoolgebouwen. De waterpompen zijn voor het hele dorp. Met deze 
waterpompen hebben jullie ongeveer 1300 mensen de beschikking gegeven over schoon en veilig 
drinkwater. 
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Activiteiten in Nederland 
Onze communicatie naar onze volgers gaat meestal over onze reizen. Doordat die er niet waren, hebben 
automatisch veel minder van ons laten horen gedurende het jaar.  
 
In ons gebrek aan nieuws kwam verandering met de komst van orkaan Amphan. Deze eerste orkaan van 
2020 richtte een verwoesting aan in Bangladesh, waarbij tienduizenden mensen hun huis kwijtraakten. 
Changing Lives heeft geholpen door bij te dragen aan het medische deel van 10.000 noodhulppakketten: 
ORS, mondmaskers en zeep. Op een snel opgezette actie reageerden jullie als gevers in groten getale. 
Namens de 10.000 geholpen gezinnen: hartelijk dank! 
 
Dit jaar was het lastig om contact te houden met onze partnerorganisaties. Normaliter hebben we 
automatisch contact vanwege onze reizen, en bespreken we daar omheen andere aspecten. Dat was nu niet 
het geval. Bovendien hadden onze partnerorganisaties te maken met lock downs in hun land. Iedereen 
werkte vanuit huis. En onze partners moesten nieuwe wegen vinden om hun werk te doen.  
 
Bangladesh zit al sinds maart 2020 in een lock down. Scholen zijn dicht en bijeenkomsten verboden. Er zijn 
in Bangladesh een half miljoen geregistreerde corona gevallen en ruim 7000 doden. (De werkelijke aantallen 
liggen veel hoger.)  
De pandemie treft vooral de allerarmsten. Die hebben niet de mogelijkheid om afstand te houden en zich te 
beschermen. Bovendien zijn de allerarmsten vaak dagloners, mensen die per dag werk hebben en betaald 
worden. Zij raken als eerste hun werk kwijt, en daarmee hun inkomen. 
 
Nepal zit in een vergelijkbare situatie. 
 
Gelukkig hebben we dankzij onze jarenlange en ook persoonlijk gegroeide relaties goed contact kunnen 
houden en kunnen ondersteunen waar mogelijk. 
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Financiën 

Inkomsten 

Een groep van trouwe maandelijkse gevers, en mensen die eenmalig geven zorgen voor de inkomsten, die 
CLF kan besteden aan projecten in ontwikkelingslanden. In totaal hebben we € 4.732,58 ontvangen voor 
projecten. 
 
De meeste gevers laten CLF vrij in de besteding van de gelden.  
Dit jaar hebben we een speciale actie opgezet naar aanleiding van de orkaan Amphan. Voor de noodhulp na 
Amphan is een aanzienlijk bedrag binnengekomen. 
Naar aanleiding van ons verslag van 2019 hebben we ook geld gekregen voor het straatkinderen project in 
Dhaka. Helaas moest dit project in pauzestand vanwege de corona pandemie. Het hiervoor gedoneerde geld 
houden we nog apart. 

Uitgaven 

In dit jaar hebben we € 11.430,91uitgegeven aan projecten. Ons belangrijkste speerpunt, ook financieel, is 
veilig drinkwater voor de allerarmsten. Een specificatie van de uitgaven vindt u in onderstaande tabel. 
De kosten van de stichting worden apart gesponsord. 

Financieel overzicht 2020 

oormerk saldo  
01-01-2020 

inkomsten uitgaven 
 

saldo  
31-12-2020       

geen oormerk 10.431,49 2.903,00 
 

-2383,58 aanvulling andere posten 10.950,91 

infectiebestrijding 115,00 90,00 1.563,00 5 toiletgebouwen 0,00 

gebitsverzorging 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

drinkwater 8.863,69 0,00 7.487,00 1 waterzuiveringsinstallatie, 5 waterpompen 1.376,69 

educatie 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

noodhulp 0,00 1.355,33 2.330,00 10.000x zeep, ORS, mondmaskers 0,00 

straatkinderen 0,00 394,25 0,00 project gepauzeerd ivm coronapandemie 394,25 

transactiekosten 0,00 0,00 50,91 overboekingskosten 0,00 
      

totaal 19.410,18 4.732,58 11.430,91 
 

12.721,85 
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Plannen voor 2021 

Bangladesh  

Als de coronapandemie het toelaat willen we dit jaar in Bangladesh terugkeren, om onze oud deelnemers uit 
het noorden van Bangladesh te superviseren en te coachen, als zij de training geven, die wij ontwikkeld 
hebben. 

Nepal 

Ook Nepal komt hopelijk in 2021 in ons reisprogramma. We willen daar de nadruk leggen op de trainingen. 
Uitdaging daar is dat de scholen sterk over het land verspreid zijn, en dat het daardoor moeilijk is om een 
groter aantal leerkrachten tegelijk te trainen. 

Verdere activiteiten 

Natuurlijk gaan we ook komend jaar projecten sponsoren die de gezondheid van de allerarmsten zullen 
verbeteren en zo hun levens kunnen veranderen. We onderhouden onze internationale contacten en proberen 
die uit te breiden 
In Nederland is onze website aan vernieuwing toe en zullen we ons herbezinnen op ons contact met onze 
achterban. 
 

Dankwoord 
Onze dank gaat uit naar iedereen in Nederland, die bij ons betrokken is. We waarderen het heel erg dat jullie 
met ons meeleven en ons steunen. Door geld te geven, aan ons te denken of een berichtje te sturen.  
We zijn blij dat we jullie om ons heen hebben. 
 
Hartelijke groet, 
het team van Changing Lives Foundation. 


