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Algemeen 
 
Het werk van Stichting Lot heeft twee pijlers: Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen én de 
kappersschool in Bobo Dioulasso (Burkina Faso). Na overleg in het bestuur is er nog een derde, 
kleiner en eenmalig project aan toegevoegd; een project in Oeganda. 
 
Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen 
 

 
 
Prestacion, een professionele fondsenwerver heeft de opdracht gekregen om voor Stichting Lot 
het begrote budget voor 30 keer een kookmiddag van ouderen en jongeren te werven. Het gehele 
bedrag is nagenoeg binnen. Zo konden wij al beginnen met het werven van ouderencentra en 
naburige scholen om zo een samenwerking te bewerkstelligen waarbij de jongeren en ouderen vijf 
keer samen zouden koken en vormgeven naar een thema. Het thema van de eerste kookmiddag is 
Italië, daarna komt een Engelse High Tea, als derde thema kozen we Marokko, als vierde 
Caribisch, en als vijfde en laatste, Aziatisch. 
 
Het werven van scholen en ouderencentra bleek niet eenvoudig. Men is overtuigd van het belang 
van het project, maar de praktische uitvoering had veel voeten in de aarde: de uitvoerenden, 
meestal vrijwilligers die in het ouderencentrum de activiteiten begeleiden, hadden geen tijd of de 
scholen waren te druk met het lerarentekort en/of de zorg voor het curriculum en de kinderen. In 
2018 ging de meeste tijd naar het aanvragen van de ANBI-status, het  werven van fondsen en het 
werven van scholen en ouderencentra. 
Er is slechts één kookmiddag georganiseerd, die meteen wel een doorslaand succes was. 
Op die middag hebben we tevens een promotiefilmpje opgenomen, zodat we ons project op een 
aansprekende manier onder de aandacht kunnen brengen of kunnen laten zien. 
Maar we zijn ervan overtuigd dat we genoeg ouderencentra en scholen kunnen koppelen om in 
2019 en begin 2020 ons project 30 keer te kunnen uitvoeren. 
 
Reacties 
“De bewoners van Vreugdehof hebben erg genoten van het contact met de kinderen. Voor de 
bewoners was het fijn om samen, vers en lekker, te kunnen eten. Het was een gezellige en zeer 
geslaagde middag. Wat een goed initiatief!” 



 
“Wij vonden de voorbereiding in de groep heel prettig, zeker ook dat de kinderen de lesmodule van 
Multi Culti Cooking een keer gedaan hadden voordat ze echt aan de slag gingen. Het was erg 
goed dat jullie van te voren met ze doornamen wat ze konden aantreffen, dat ze tussen de 
mensen moesten gaan zitten etc. De vriendschap tussen een van mijn leerlingen en een 
bewoonster is er nog steeds en ze bezoekt de bewoonster nog steeds met haar moeder in het 
weekend. Wij zullen als school nu ook meer gaan doen met het verpleegtehuis. 

Zeker voor herhaling vatbaar!” Jet Hilberdink Docent Basisschool Kindercampus Zuidas 

 
Kappersschool 

 
Voor de kappersschool zijn we zelf fondsen 
gaan werven. We hadden €11745 nodig voor 
het renoveren van de twee lokalen, de inkoop 
van hoofden met haar en andere 
kappersspullen, zodat de leerlingen goed 
kunnen oefenen, en drie jaar lopende kosten.  
Van Stichting KOOK kregen we €2000 en van 
de Spijkman Stichting kregen we de rest. Met 
de aantekening dat de kappersschool zich 
moet gaan bezinnen hoe ze zelfstandig en 
zonder steun van derden kunnen 
voortbestaan. Dat lijkt ons niet haalbaar, 
omdat elke leerling €50 schoolgeld zou 
moeten betalen per jaar. Maar omdat de 
leerlingen jonge vrouwen zijn die geen of 
nauwelijks onderwijs hebben genoten omdat 
hun ouders de kosten daarvoor niet konden 
opbrengen, kunnen we niet verwachten dat 
deze ouders nu opeens wél dit bedrag kunnen 
bijdragen. De jonge vrouwen doen hun best 
om wat bij te dragen, maar dat is een fractie 
van wat het werkelijk per jaar kost. Wel 
hebben we een donateursactie opgezet 
waarbij mensen een bijdrage van €50 (voor 
één jaar schoolgeld leerling) of een bedrag 
naar keuze konden doneren. Bij die actie is € 
1100 opgehaald. We gaan proberen om meer 
donateurs te werven zodat we genoeg hebben 
om na de eerste drie jaar de kappersschool 
verder jaarlijks te ondersteunen. 
Een donatie van €10.000 zijn we in overleg 
met de donateur voor een project in Oeganda 
gaan gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Oeganda 
 

 
Via vrijwilligerswerk van Charlotte in Oeganda, kwamen we in contact met Kate en Jeremiah 
Mbulawani, die projecten voor de gemeenschap (Mbale) organiseren met hun Stichting A Mothers 
Heart Uganda.  
Voor hun project was €4000 nodig om een nieuwe, net gebouwde school van inventaris te 
voorzien. Met een bijdrage van de Spijkmanstichting voor het gehele bedrag konden we de school 
inrichten met schoolbanken, een bureau en stoelen voor de docenten en in elke klas (4) een 
schoolbord. Ook was er geld voor het inrichten van het kantoor van de directeur met onder andere 
een afsluitbare kast waarin de Engelstalige leesboeken die we van Biblionef gedoneerd hadden 
gekregen in opgeborgen konden worden. Als laatste kochten we een schommel en wat andere 
spullen om een speelplaats te maken. 
Voor een project om het dorp van water te voorzien, was €3500 nodig om water naar de school en 
een drietal kranen in het dorp te krijgen. Daarvoor hebben we een deel van de donatie van 
€10.000 gebruikt in overleg met de donateur. 
 
Toekomst 
 
Als het project Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen is afgerond en 30 keer is uitgevoerd 
(wij verwachten medio 2020) gaat Stichting Lot dit project overdragen aan George Kanis (de 
andere projectleider). De bedoeling is om op termijn van de Stichting een familiefonds te maken. 
 
 
 


