
 
     

 

Tingietersgilde 18 
3994 XP Houten 
The Netherlands 
Website: www.changinglives.nl 

 

 

Jaarverslag 2021 
Licht in de corona tunnel 

 

 

  



 
Jaarverslag 2020 

     
1 

Inhoud 
Inhoud ................................................................................................................................................................ 1	
Voorwoord ......................................................................................................................................................... 2	
Activiteiten in ontwikkelingslanden .................................................................................................................. 3	

Reizen naar Azië was niet zinvol .................................................................................................................... 3	
Projecten stilgelegd ......................................................................................................................................... 3	
Contact met partnerorganisaties ...................................................................................................................... 4	

Activiteiten in Nederland ................................................................................................................................... 4	
Te weinig contact met de achterban ................................................................................................................ 4	
Nieuwe website ............................................................................................................................................... 4	

Financiën ............................................................................................................................................................ 5	
Inkomsten ........................................................................................................................................................ 5	
Uitgaven .......................................................................................................................................................... 5	
Financieel overzicht 2021 ............................................................................................................................... 5	

Plannen voor 2022 ............................................................................................................................................. 6	
Bangladesh ...................................................................................................................................................... 6	
Nepal ............................................................................................................................................................... 6	
Videomateriaal ontwikkelen ........................................................................................................................... 6	

Dankwoord ......................................................................................................................................................... 6	

  



 
Jaarverslag 2020 

     
2 

Voorwoord 
Changing Lives had in 2021 zo mogelijk nog meer last van de corona pandemie dan in 2020 
 
Hoop en teleurstelling wisselden elkaar af tijdens de steeds wisselende golven en fasen waarin de corona 
pandemie gedurende het jaar voortwoedde. Hoop werd gebracht door vaccinaties, meer kennis en seizoen 
effecten. Teleurstelling ontstond door nieuwe varianten, nieuwe golven ondanks maatregelen, en dezelfde 
seizoen effecten. 
 
Ook Changing Lives zat in die golfbeweging van hoop en teleurstelling. Dan weer zagen we licht en hoop in 
de verte, dan weer zagen we tot onze teleurstelling alleen de sombere tunnel. De golfbeweging zorgde 
ervoor dat we plannen maakten, afwachtten, uitstelden en weer afbliezen.  
 
Uiteindelijk terugkijkend moeten we tot de eerlijke conclusie komen, dat er weinig concreets is gebeurd. 
Toch zijn we aan het eind van het jaar op een punt gekomen, dat we weer licht in de tunnel zien. 
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Activiteiten in ontwikkelingslanden 

Reizen naar Azië was niet zinvol 

In Bangladesh waren er in 2021 vanwege de coronapandemie strenge inreisbeperkingen voor reizigers uit 
het buitenland. Eerst was het onmogelijk om een visum te krijgen om het land te bezoeken. Later was dit 
wel mogelijk, maar was er de verplichting om 2 weken in quarantaine te blijven, voor je verder het land in 
mocht. Bovendien gold er ook een quarantaine plicht bij terugkomst in Nederland. Dat zorgde ervoor dat de 
tijd dat we effectief zouden kunnen zijn in het land, sterk beperkt zou worden. 
 
In Bangladesh was er ook lange tijd sprake van een strenge lockdown. Alle onderwijsinstellingen zijn het 
grootste deel van het jaar gesloten geweest. Thuiswerken was een verplichting, bijeenkomsten waren 
verboden. Omdat de focus van ons werk ligt op medisch onderzoek van de kinderen van basisscholen, en 
onderwijs geven aan leerkrachten, gezondheidswerkers en andere sleutelpersonen, zouden we ons werk niet 
eens kunnen doen. Ook al zouden we vrij in Bangladesh rond kunnen reizen. 
 
In grote lijnen gold hetzelfde voor Nepal, waar wij ook actief zijn. 
 
Al met al zagen wij in 2021 geen mogelijkheid om een zinvolle reis naar Azië te maken 
 

Projecten stilgelegd 

De veranderde situatie door de lockdown en de pandemie, vroeg natuurlijk ook veel aanpassingen in het 
werk van onze partnerorganisaties. Daardoor was er ook bij hen minder ruimte voor nieuwe projecten.  
 
De basisscholen waar Changing Lives mee en voor werkt voorzien behalve in scholing, ook in een 
dagelijkse maaltijd voor de kinderen. In veel gevallen de enige maaltijd van de dag. De lockdown zorgde 
behalve voor een leervertraging, ook voor voedseltekort. Toen bleek dat de scholen niet binnen afzienbare 
tijd weer open zouden gaan, moest op een andere manier voor de kinderen gezorgd worden. In de lockdown 
werkwijze zijn de leerkrachten wel aanwezig op de scholen en komen dagelijks 1-2 kinderen tegelijk naar 
school. Zij krijgen dan kort les en huiswerk mee. 1 keer per maand krijgen zij een voedselpakket mee naar 
huis, ter vervanging van de dagelijkse maaltijden. Uiteindelijk heeft de lockdown in Bangladesh geduurd 
van maart 2020 tot september 2021. 
Kinderen  
 
De strenge lockdown maakte het moeilijk om projecten te realiseren. De bouw van de 
waterzuiveringsinstallatie in Thikrabad, die wij hadden gesponsord, liep ernstige vertraging op. En zelfs 
kleinere projecten zoals het slaan van waterpompen en bouwen van toiletten was nauwelijks mogelijk. Mede 
op verzoek van onze partnerorganisatie, hebben we geen nieuwe projecten gesponsord in 2021. 
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Contact met partnerorganisaties 

In onze partnerorganisaties zijn op verschillende plaatsen nieuwe mensen gekomen. Omdat persoonlijke 
relaties in Azië erg belangrijk zijn, was investeren in die relaties ook belangrijk. Gelukkig hebben we 
ingangen door onze oude contacten. En er zijn ook mensen, die ons al langer kennen, verschoven van 
positie. Die contacten blijven dan behouden. 
 
Wij hebben gesuggereerd om online trainingen te gaan geven.  
Het grootste deel van het jaar, was dat niet mogelijk. Wij werken voor de allerarmsten, in de 
plattelandsgebieden. Computers zijn daar nauwelijks beschikbaar. Ook geavanceerde mobiele telefoons zijn 
voor de meeste mensen te kostbaar. En zelfs als de apparatuur aanwezig is, dan is de internetverbinding nog 
een probleem. Een oplossing zou zijn als de deelnemers ergens in hun regio op een plek samen kwamen, 
maar dat was door de lockdown niet mogelijk. 
In september van 2021 is de lockdown versoepeld. In de tussentijd hebben ook steeds meer werkers geleerd 
om te gaan met onlinebijeenkomsten. We hebben afgesproken om in 2022 de optie van onlinebijeenkomsten 
te heroverwegen. 
 

Activiteiten in Nederland 

Te weinig contact met de achterban  

Changing Lives werkt alleen met vrijwilligers. Ook in het leven van onze vrijwilligers In Nederland 
veranderde veel. We konden geen reizen organiseren. Wij zijn daardoor uit ons ritme geraakt. Een van de 
gevolgen was dat we onze achterban, jullie, veel te weinig op de hoogte hebben gehouden van wat er speelt. 
 
Onze communicatie naar onze volgers gaat meestal over en naar aanleiding van onze reizen. Die waren er 
niet. Verder hebben we wel af en toe plannen gemaakt, die dan weer doorkruist werden door een volgende 
ontwikkeling. Maar doordat we daar niet over communiceerden, konden jullie niet met ons meeleven. 
 
Dat vinden we jammer, en we gaan daar meer op letten. 

Nieuwe website 

De website changinglives.nl is vernieuwd en gemoderniseerd. De lay-out is in de stijl van deze tijd met 
nieuw fotomateriaal. De informatie is compacter en daardoor beter toegankelijk. 
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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 € 2.545,00 ontvangen voor 
projecten. De meeste gevers laten CLF vrij in de besteding van de gelden.  
 
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 

Vanwege de eerder in dit verslag genoemde redenen, gerelateerd aan de covid-pandemie, hebben we op 
verzoek van onze partnerorganisaties, geen projectgeld besteed in 2021. 
De kosten van de stichting worden apart gesponsord. 

Financieel overzicht 2021 

oormerk saldo  
01-01-2021 

inkomsten uitgaven 
 

saldo  
31-12-2021     

nieuwe projecten gepauzeerd ivm 
coronapandemie 

 

geen oormerk 10.950,91 2.455,00 0,00  13.405,91 

infectiebestrijding 0,00 90,00 0,00  90,00 

gebitsverzorging 0,00 0,00 0,00  0,00 

drinkwater 1.376,69 0,00 0,00  1.376,69 

educatie 0,00 0,00 0,00  0,00 

noodhulp 0,00 0,00 0,00  0,00 

straatkinderen 394,25 0,00 0,00  394,25 

transactiekosten 0,00 0,00 0,00  0,00 
      

totaal  12.721,85  2.545,00  0,00   15.266,85  
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Plannen voor 2022 

Bangladesh  

Onze partnerorganisatie heeft een nieuwe directeur, die wij al kennen en met wie wij al veel contact hadden, 
toen hij nog programma manager was. Met hem gaan we de optie van online onderwijs verder uitwerken. 
Verder hopen we natuurlijk de mogelijkheid te hebben op Bangladesh ook weer te bezoeken. 

Nepal 

Voor Nepal willen we een vergelijkbaar programma opzetten met zowel fysieke als online trainingen. 

Videomateriaal ontwikkelen 

Onze focus ligt op het trainen van anderen om les te geven op het gebied van gezondheidszorg. Ter 
ondersteuning van het geven van online-onderwijs, maar ook als hulpmiddel en naslagwerk voor de 
deelnemers, willen we ons onderwijs op video vastleggen en online beschikbaar maken. 
 

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. 


