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Voorwoord

In 2020 zijn we gestart met de activiteiten van Friendshifts. Ons doel is om de 
levenstandaard van zoveel mogelijk kansarme jongeren te vergroten door 
hen financieel zelfstandig te laten worden. Werkeloosheid onder jongeren is hoog (vooral in 
Afrika) en is de oorzaak van armoede en migratie. Het is nodig om nieuwe perspectieven 
voor de jongeren te creëren. Scholing en beroepsopleidingen zijn hierbij cruciaal. We helpen 
jongeren met het onderkennen van hun potentie en zo het vergroten van hun 
zelfvertrouwen. We verbinden kansarme jongeren met leerlingen in verschillende landen. Zo 
kunnen ze van elkaar te leren en elkaar helpen met ontwikkelen van hun zelfbewustzijn. 
Verder financieren we schoolbenodigdheden, studiekosten, transport en opstarten van eigen 
handel voor kansarme jongeren.

2020 was ook het jaar dat corona uitbrak over de hele wereld. De coronapandemie maakt 
inzichtelijk dat we uiteindelijk allemaal met elkaar in verbinding staan. Dat we met zijn allen 
moeten en kunnen zorgen voor een betere toekomst van (kansarme) jongeren in 
ontwikkelingslanden èn hier in de Westerse wereld. Een toekomst met meer begrip, 
tolerantie, solidariteit en kansen op onderwijs dat uiteindelijk leidt tot financilële
zelfstandigheid. Door corona blijkt onze missie  relevanter dan ooit. 

We boeken onze mooiste successen als we samen met onze lokale partners oplossingen 
zoeken. Als we luisteren naar onze donateurs, vrijwilligers en scholen. En natuurlijk als we 
samenwerken met kinderen en jongeren zelf. We bedanken al deze mensen voor hun enorm 
waardevolle bijdragen afgelopen jaar. Dankzij hen is het mogelijk dat wij ons werk doen. 

Marieke van der Laan
Oprichtster en directeur

Ondanks corona is het toch een erg succesvol jaar geweest en hebben we veel mooie 
resultaten geboekt. Dit jaarverslag laat zien dat we een unieke rol spelen.

Wat er ook gebeurt, we blijven de levens van kansarme kinderen verbeteren door onderwijs.
Bedankt voor het lezen van ons verslag. 
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Waar is Friendshifts actief?

We werken vanuit onze (thuis) kantoren in 
Nederland.  De scholen waar we mee werken zijn
verspreid over het land. 

In Frankrijk werken we samen met Trilium
International School, in Marly-le-Roi, ten westen
van Parijs. 

In de Verenigde Staten hebben we de eerste
contacten gelegd met de Franse Internationale 
School van Chicago.  

In Togo werken we samen met de 
partnerorganisatie CAST. Het hoofdkantoor en het 
CAST-weeshuis bevinden zich in Kpalimé. Door
het hele land ondersteunt CAST 528 andere arme 
jongeren.

In Myanmar werken we samen met WCC. Zij
ondersteunen een weeshuis en een bridging 
programma van PDO Highschool in Mandalay. 
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3 universitaire studies
We betalen alle studiekosten van Emilie (Medicijnen), Abraham 
(Internationaal Recht) en Bilal (Civiel Recht). Later willen zij hun kennis 
en vaardigheden in dienst van de lokale gemeenschappen stellen. 

3 laptops 
Ook in Togo vonden de colleges tijdens corona online plaats.  We 
hebben 3 Chromebooks aangeschaft. Studenten kunnen die lenen. Na 
hun studie kunnen andere studenten er weer gebruik van maken. 
Daarnaast hebben we kosten voor MBs vergoed. 

100 noodhulppakketten 
Voor 100 gezinnen met dove kinderen. Voor 1 maand pasta, 
rijst, ingeblikte vis, olie, groenten, zeep en mondkapjes. Voor 
het uitdelen van de pakketten werd een toelichting over 
corona en de te nemen maatregelen gegeven. 

196 brief-uitwisselingen
Jongeren van de voetbalclub, stagiaires en kinderen uit het 
weeshuis hebben deelgenomen aan verschillende 
briefuitwisselings-projecten. In totaal zijn er 196 brieven en 
tekeningen verzonden. 

Transportkosten 9 dove kinderen
De school voor doven-en slechthorenden in Kpalimé heeft een 
regionale functie. Voor 9 kinderen betalen we de 
transportkosten die de familie niet op kan brengen. Zo kunnen 
deze kinderen toch onderwijs volgen. 

Impact van ons werk in Togo

1 opleiding harenvlechten voor Yvette
Twee jaar lang leert Yvette (19) het vak in een kapsalon. Daarna kan zij 
als professional aan de slag en een inkomen verdienen voor zichzelf en 
haar zoontje. 

30 Schooluniformen voor kansarme kinderen
Jaarlijks hebben de kinderen een nieuw schooluniform nodig 
in verband met slijtage en groei.  Dit jaar inclusief bijpassend 
mondkapje. 

1 opening van naaiatelier 
Na het afronden van haar opleiding tot costumière opende Fafali haar 
eigen naaiatelier dankzij onze financiering van een hand-naaimachine, 
strijkijzer (op kooltjes), stoel, scharen, garen, knopen en passpiegel.

Krukken voor Labité
Naast een auditieve handicap heeft Labité een vergroeiing 
aan zijn rug. Dankzij krukken kan hij nu pijnvrij naar school 
komen. 

1 brommer & 1 fiets

Openbaar vervoer is zeldzaam in Togo.  Met bekostigen van eigen 
transportmiddelen begeven 2 studenten zich naar de universiteit.

Schoolkosten 3 kansarme kinderen
Voor Lydia (17), Anna (6) en Etse (4) betalen we alle 
schoolbenodigdheden. Eventuele medicijnen worden 
ook van dit bedrag betaald.  Verder sturen we hen 
regelmatig kaarten in het kader van “aandacht doet 
motivatie groeien”, zie bladzijde 7.

Impact aandacht - intrinsieke motivatie
We zijn begonnen met meten van (rapport) cijfers. Over 3 jaar 
verwachten we trends en ontwikkeling van schoolprestaties en 
uitval te kunnen meten . 
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Impact van ons werk in Myanmar

In Myanmar is het afgelopen jaar meerdere keren een strenge lock down geweest. Sinds 
maart is de PDO Highschool dicht. Dat betekent dat 250 van de kinderen uit het Golden 
House naar huis moesten terugkeren. 150 kinderen verblijven nog op het terrein. Zij 
kunnen door de onveilige situatie niet naar hun dorpen terug. Ze zijn blij dat sinds 
november de briefuitwisselingen via Friendshifts op gang zijn gekomen. 

Schoolkosten 2 kansarme kinderen
Voor Zu Zu (14), en M Aung (14) betalen we alle schoolbenodigdheden. Hierdoor 
kunnen zij hun schooluniform, een schooltas, schriften, pennen, lijtje en krijtjes etc. 
kopen. Eventuele medicijnen worden ook van dit bedrag betaald.   We sturen ook 
regelmatig berichten aan deze kinderen in het kader van aandacht doet motivatie 
groeien. Zie bladzijde 7. 

Start: 10 uitwisselingen
Trilium International School in Frankrijk is begonnen met de briefuitwisseling. 60 
kinderen zijn aan het schrijven en tekenen voor vrienden van het Golden House. 

M Aung

Zu Zu Han
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Aandacht voor een positief zelfbeeld
Kansarme kinderen stellen zich de vragen: “Is het redelijk om te gaan studeren als mijn 
ouders de lagere school niet eens afgemaakt hebben? Heb ik de moed om me te 
onderscheiden van mijn omgeving?” Een eerste stap is om te werken aan een positief 
zelfbeeld.  Het is belangrijk dat de kinderen zichzelf gaan zien als iemand met zijn of haar 
eigen talenten, motivaties en ambities. Iemand die kansen kan opzoeken en creëren voor 
zichzelf. We verbinden de jongeren met leerlingen op scholen in de westerse wereld. Dat 
helpt hen om op een andere manier naar zichzelf en hun toekomst te kijken. Uit onderzoek 
blijkt tevens dat positieve aandacht de intrinsieke motivatie van scholieren vergroot. Als 
kinderen zich ‘gezien’ voelen, willen ze graag laten zien wat ze kunnen. 

Financiering scholing en opleidingen
We financieren kosten voor scholing. Dat gaat van schooluniformen tot transport, tot 
schriften en college gelden. Meer dan de helft van de jongeren die we steunen zijn jonge 
vrouwen. Daarmee maximaliseren we onze impact; de inkomsten van een (toekomstige) 
moeder komen namelijk uiteindelijk automatisch ook ten goede van haar kinderen. 

De friend-shift
We brengen leerlingen in contact met leeftijdsgenoten die, op het eerste gezicht, heel 
anders zijn; andere gewoontes hebben, andere kleren dragen, anders eten. Gaandeweg 
ontdekken ze dat er toch ook veel overeenkomsten zijn. Ze beseffen dat ze ook met 
anderen, ver weg, vrienden kunnen zijn. Vandaar de friend-shifts. 

Aandacht voor iedereen
Wij zijn een donateur-gerichte organisatie, dat wil zeggen dat we net zoveel aandacht willen 
geven aan de donateurs, leerlingen, particuliere gevers, bedrijven, zakenclubs etc. als aan de 
kansarme kinderen. 

Onze strategie: we geven aandacht en ook geld

We geloven dat het volgen van een beroepsopleiding  de oplossing voor armoede is. Een 
opleiding vergroot de kans op vast werk en een vast inkomen. Zo creëren kinderen een betere 
toekomst voor zichzelf en hun latere gezin.
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Wij werken met partnerorganisaties die ter plaatse actief zijn. Het doel is om op termijn met 5 partners in 
verschillende landen en continenten samen te werken. Daarbij is uitwisselen van ‘best pratictices’ en 
contacten onderling het uitgangspunt. We selecteren onze partners op inclusiviteit (iedereen is welkom, 
ongeacht ras, religie etc.), de focus op onderwijs voor kinderen en jongeren, de omvang (om voortgang zeker 
te stellen) en erkenning door de lokale overheid.
De partners adviseren ons met betrekking tot hulpvragen, selecteren jongeren die steun gaan ontvangen, 
faciliteren de uitvoering en controleren of onze donaties op de juiste manier ingezet worden.  Ze houden de 
vinger aan de pols, tussen onze werkbezoeken door. 

CAST in Togo
In Togo werken we samen met Centre d’ Action Sociale au Togo, (CAST).  De missie van CAST is het financieel 
en moreel ondersteunen van kinderen met een achterstand en hen te begeleiden naar zelfstandigheid. 
In de stad Kpalimé (120 km van de hoofdstad)  bevindt zich het hoofdkantoor. Er zijn 17 medewerkers in 
dienst. Ter plaatse bevindt zich ook een weeshuis voor 40 kinderen. Op het terrein bevinden zich verder een 
medisch centrum voor medische verzorging van de weeskinderen, van de staf maar ook van de inwoners van 
de omliggende dorpen. Verder is er een computercentrum. Deze staat ter beschikking van het personeel en 
de omliggende gemeenschappen. Ook de speeltuin is opengesteld voor de kinderen uit het dorp. 
Daarnaast ondersteunt CAST 528 arme jongeren verspreid over heel Togo. De organisatie betaalt 
schoolbenodigdheden en eventueel medicijnen voor hen.  Meer informatie vind je via deze link: http://cas-
togo.org/crbst_0.html

Onze partners

Togo

Myanmar World Child Care in Myanmar
In 2008 liet de orkaan Nargis veel kinderen als wees achter. 120 van hen werden opgevangen op het terrein 
van de kloosterschool PDO in Mandalay. De 4 gebouwen van het weeshuis (The Golden House) worden 
gefinancierd door stichting World Child Care (WCC). Momenteel wonen er ruim 400 kansarme jongeren uit 
20 verschillende etnische groepen. WCC betaalt voor schoolbenodigdheden, verzorgingsproducten, kleding, 
salaris van de staf en de docent Engels en gezondere maaltijden. Verder verzorgt WCC het Bridging
Programma: 150 jongeren kunnen na hun eindexamen deze cyclus volgen. Ze verbeteren hun Engels en 
krijgen les in “life skills” zoals kritisch denken, eigenaarschap en milieubewustzijn. Het blijkt dat jongeren 
sneller tot een vervolgstudie toegelaten worden met de Engelse certificaten. Elk jaar worden 25 Bridging
studenten geselecteerd voor het pre-college program en velen lukt het om een beurs te bemachtigen. De 
school en het weeshuis zijn volledig onafhankelijk van de overheid en hebben op geen enkele manier te 
maken met de vervolging van Rohingya in het westen van het land.  Meer informatie vind je hier: 
https://www.worldchildcare.org/ 7

https://www.worldchildcare.org/


Zoals uitgelegd bij onze strategie, vinden we het erg belangrijk om de kinderen in contact te 
brengen met leerlingen op scholen in de westerse wereld. Dit helpt de kansarme jongeren om 
hun zelfbeeld en kijk op de toekomst te ontwikkelen.  

Het doel om dit jaar met 5 scholen samen te gaan werken is gehaald. 

Lagere scholen:
De Wereldwijzer in Utrecht. We hebben de lessenserie van blok 6 : We zijn allemaal anders, van 
de Vreedzame School gegeven. De leerlingen van groepen 6 en 7 hebben interviews gehouden 
met een Nederlands persoon en een kind in Togo. Door collages en een uittreksel hebben de 
kinderen in Togo ook geleerd van dit programma. Verder hebben we via het concept van 4 x 
wijzer een aardrijkskundeles ontwikkeld en gegeven voor groepen 6,7 en 8. 
Trilium International School in Parijs. We hebben een introductieles en een les met Afrikaanse 
activiteiten gegeven aan alle groepen van de school, dwz groep 1 tm 6.  Alle kinderen hebben 
daarna 2 x getekend en geschreven aan de kinderen van CAST. In november is het project voor 
Myanmar gestart.  

Middelbare scholen:
Het Drachtster Lyceum: Voor de leerlingen van VWO 5 Frans hebben we een introductie-les 
gegeven om de context van de jongens van de CAST-voetbalclub te schetsen. Daarna hebben de 
leerlingen in tweetallen prachtige brieven geschreven en getekend. 
Twents Carmel College: Via een online les hebben we de leerlingen van 4 VWO Frans een kijkje 
gegeven in de wereld van jongens in Togo. Ook zij hebben fantastische brieven geschreven en 
gemaakt. Mooi om te zien hoeveel aandacht en energie sommige leerlingen in het project 
stopten. 
Herman Jordan Montesori Lyceum Utrecht: Met de leerkrachten van Frans zijn we een project 
voor 3 VWO Frans aan het ontwikkelen voor in het 4de pensum. 

Om de leerkrachten ten tijde van corona te ontlasten hebben we zelf alle lessen ontwikkeld en 
gegeven. Dit bespaart de docenten tijd en energie en zo kunnen leuke projecten toch doorgang 
vinden. 

Trots op scholen
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Voor en door jongeren

Fabrice (Togo, 12)
“Ik vind het heel leuk om met tante Marie(ke) te werken.”

David (NL, 10) “Ik vond het een heel leuk project met Juf Marieke. We kwamen in 
contact met kinderen uit een ander land . We gingen kinderen van ongeveer onze 
leeftijd interviewen, dat was leuk en ik heb er van geleerd”. 

Bieke (NL, 14); “Ik heb deze maatschappelijke stage bij Friendshifts gekozen omdat 
ik het erg leuk vind om met talen bezig te zijn. Het lijkt mij leuk om door brieven te 
schrijven een soort vriendschap te hebben.”

Astrid (NL, 16) : “Het is veel leuker om een brief te schrijven aan iemand uit Togo.  
Anders maken we gewoon schrijfopdrachten. De les met filmpjes over de scholen 
daar was cool. Zo leren we ook nog over dat land. Ik wist niets van Togo”.

Bieke

“Op de lagere school vond ik leren al leuk. Maar toen is mijn moeder 

overleden. Zij verkocht groenten. Mijn vader is erg arm, hij werkt 

hard om eten voor ons te verbouwen. Er bleef geen geld over voor 

scholing. De directeur van de school heeft me toen geholpen. Maar 

zijn vrouw wilde niet meer toen ik naar de middelbare school ging. Ik 

ben CAST dankbaar dat ze mij geholpen hebben om mijn 

eindexamen te halen. Dankzij Friendshifts kan ik nu studeren.  Vorig 

jaar heb ik 1 jaar Engels gedaan om me voor te bereiden op de 

studie Internationaal Recht. Het is mijn droom om mijn land te 

helpen  met Internationale contacten. Misschien ga ik wel naar de 

VN om als jurist te werken.”  

Zu Zu Han (14, Myanmar)
Ik kwam naar de Golden House toen ik 4 was. Mijn moeder en 

broer verdronken tijdens de orkaan. Mijn vader vond een 

nieuwe vrouw, maar die wilde niet voor ons zorgen. Mijn broer 

en zusje wonen ook hier, maar ik ga niet veel met ze om. Ik heb 

geleerd dat ik het in het leven zelf moet doen. Ik wil goed leren 

op school en later wil ik politievrouw worden. Ook wil ik graag 

mijn grootmoeder weer ontmoeten en haar en de mensen uit  

ons dorp helpen. Ik ben blij als Nico (secretaris van WCC) op 

bezoek komt. Hij is mijn vriend. 
David

Abraham Atitso (20, Togo)
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Onze geweldige donateurs

In natura
Voor het medische centrum van CAST hebben we medische apparatuur, naalden en 
medicijnen  gekregen. Voor onze leskisten (zowel in Nederland als in Togo) hebben we 
lesboeken en materiaal ontvangen.  Bij uitzondering konden we eenmalig gebruikmaken van 
extra bagageruimte en kregen we étuitjes met tandenborstels,  baby melkpoeder, luiers, 
kleding en knutselmaterialen voor CAST. Ook de voetballers waren erg blij met het materiaal 
dat ze ontvingen voor hun club. Twee telefoons verzekeren soepel contact met onze partners 
ter plaatse.

Trilium International School in Parijs
De kinderen en ouders hebben met veel enthousiasme en energie fondsen geworven voor 
schooluniformen. 

Soroptimisten
Dankzij de gulle  bijdrage van de Soroptimisten in Zeist, hebben we 2 x zoveel families van 
een noodpakket kunnen voorzien.

Supermarkten
We hebben meerdere supermarkten op de Utrechtse Heuvelrug en in Zeist benaderd om het 
goede doel bij de statiegeld-zuilen te zijn.  ‘ As we speak’  zijn we het goede doel bij AH 
Hoofdstraat in Driebergen en Albert Heijn in Doorn.

We zijn heel blij met alle steun voor ons werk. Dat stelt ons in staat al onze activiteiten uit te voeren. 
Omdat onze menskracht beperkt is, ligt onze focus op samenwerking met scholen en maatschappelijke 
organisaties. Door de friend-shift zijn leerlingen gemotiveerd om acties te ondernemen voor hun 
nieuwe vrienden. Zij werven fondsen voor ons.  

Particuliere donaties
Er zijn veel particulieren die in ons werk geloven en bijdragen door geld over te maken. 

Project Subsidie 2021
Met school De Wereldwijzer in Utrecht hebben we een subsidie aanvraag ingediend bij Nuffic. De 
aanvraag is gehonoreerd en er wordt 2247,25 euro toegekend voor werkzaamheden van Friendshifts in 
het kader van Internationalisering  van het onderwijs op De Wereldwijzer. Concreet komt dat neer op 
40 lesuren die in 2021 gegeven gaan worden, plus bijkomend educatief materiaal. 
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Activiteiten in 2020

Natuurlijk is er dit jaar veel tijd gestoken in de administratieve 
kant van het opzetten van de stichting. Denk aan statuten 
schrijven, bankrekening openen, ANBI-status aanvragen etc.

Werkbezoeken
We brengen 1 a 2 x per jaar een werkbezoek aan de 
partnerorganisatie  om zelf met de jongeren in contact te treden. 
Dergelijke aandacht is belangrijk voor het ontwikkelen van het 
zelfbeeld van de kinderen. Verder initiëren we dan nieuwe 
projecten, bespreken voortgang met staf, meten impact van hulp  
en geven presentaties over onze projecten aan de kinderen. In 
2020 hebben Marjan van Ham(secretaris), Willemijn vd Laan 
(vrijwilligster) en Marieke vd Laan een bezoek gebracht aan CAST 
in Togo. Details over dit bezoek staan in de eerste nieuwsbrief. In 
oktober stond  het 1e bezoek aan The Golden House in Myanmar 
gepland. Door een corona lock down moest dit verplaatst 
worden naar augustus 2021. De start van onze projecten over 
Myanmar vinden nu in aangepaste vorm plaats. 

Les op scholen
Zoals op de vorige bladzijde beschreven hebben we de lessen 
voor de scholen ontwikkeld.  De lessen volgen de concepten van 
Vreedzame School, 4 x Wijzer en nu ook Grej of the Day. 

Presentaties zakenclubs
We hebben interactieve presentaties gegeven aan de 
Soroptimisten in Zeist en de Rotary op Seyst.  Deze presentaties 
zijn belangrijk om ons netwerk uit te breiden. Verder hebben de 
Soroptimisten ons een grote donatie gedaan voor de 
noodpakketten en voor naai-materiaal. 

Communicatie:
Het ontwerpen van de website, de grafische huisstijl, sociale 
media, video’s maken en het ontwerpen van  flyers heeft ons 
goed bezig gehouden. We hebben ook artikelen geschreven voor 
de lokale kranten en voor de nieuwsbrief van Vreedzame School. 

Hier kun je het lezen: : Friendshifts verbindt (vreedzame.school)

Noodpakketten
Half maart werd in Togo een strenge lock down afgekondigd in 
verband met corona. Mensen mochten zelfs niet meer naar hun 
landbouwgronden. Mensen in de informele sector verloren hun 
inkomen. Van 69% van de bevolking die onder de armoedegrens 
leefde, steeg dat snel naar 81%. Veel mensen leden honger en 
konden geen medicijnen meer bekostigen. We besloten om 
noodhulp te verlenen. 100 gezinnen kregen een 
overlevingspakket voor 1 maand. De inhoud van de 
noodpakketten bestond uit: pasta, rijst, ingeblikte vis, olie, 
groenten, zeep en mondkapjes. Voor het uitdelen van de 
pakketten werd een uitleg over corona en de te nemen 
maatregelen gegeven. 

Wat we niet deden: 
Hockey club DMC had ons geselecteerd voor een vrijwilligers 
programma voor 5 jonge spelers. Door corona kon dit niet  
doorgaan. Er is ook besloten om bepaalde zaken niet aan te 
gaan. Er was een vraag voor financiering van een internationale 
studie. Omdat dat erg kostbaar is hebben we besloten ons te 
focussen op lokale opleidingen, zodat we meer jongeren vooruit 
kunnen helpen. 
Een lagere school in Togo wilde ook graag tekeningen 
uitwisselen (het ging niet om financiële hulp). Echter, we hebben 
gezien dat de directrice de kinderen bij wijze van straf met een 
stok sloeg. (Dat schijnt geen uitzondering te zijn in Togo). We zijn 
van mening dat stokslagen nooit een constructieve manier van 
corrigeren en dus communicatie kunnen zijn en hebben afgezien 
van samenwerking. 11
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Doelen voor 2021

Voor het volgende jaar willen we volle kracht doorgaan op de ingeslagen weg. Door 
corona en de daaruit volgende vertraging in onderwijs en de economische crises, is 
onze steun meer nodig dan ooit. 

Beroepsopleidingen
Werkeloosheid onder jongeren (vooral in Afrika) leidt tot armoede en migratie. Het is 
essentieel om perspectieven voor jongeren te creëren. We gaan dus extra aandacht 
besteden aan  beroepsopleidingen.

Samenwerkingen
Om met elke geïnvesteerde euro zoveel mogelijk impact te behalen, gaan we onze 
manier van werken verder optimaliseren. We willen met de juiste partijen krachten gaan 
bundelen, zodat we gebruik kunnen maken van kennis, middelen, innovatiekracht, 
invloed en bereik van deze partners. Zo creëren we een ‘multiplier’ op onze organisatie.
Voor de overhead kosten en kosten van educatief materiaal zoeken we samenwerking 
met bedrijven.

Digitale communicatie
Een voordeel van het corona-jaar is dat meer mensen digitaal zijn gaan communiceren.
De ontwikkelingen op het technologische vlak maken dat we sneller en met meer 
jongeren contacten kunnen gaan leggen. 

Concrete doelen zijn: 
• Samenwerking aangaan met een 3de partnerorganisatie: in Jordanië,
• Samenwerking met een Pabo met betrekking tot internationalisering van onderwijs
• Samenwerking met bedrijven die lopende kosten willen financieren.

In cijfers: 
• 1 Nieuwe partner (Jordanië) 
• 5 extra scholen in de Westerse wereld,
• 1000 contacten met Togo en 250 contacten met Myanmar.
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Organisatie en bestuur

Het bestuur van Friendshifts bepaalt de strategie van de organisatie en monitort de 
resultaten. Voorzitter en Penningmeester is Marieke van der Laan,  Marjan van Ham is 
secretaris en Hendrik Kiestra is algemeen bestuurslid. 
Het bestuur wordt ondersteund door 2 adviseurs: Herodote Adjegan en Therese Pham. 

Directie
Marieke van der Laan is directrice en voert alle dagelijkse activiteiten uit. Verder stuurt 
ze de vrijwilligers aan, en bereidt bestuursvergaderingen voor.  

Frequentie
3 x per jaar komt het bestuur  bijeen voor een vergadering. Indien nodig is er ook 
tussentijds contact. 

Vrijwilligers
We zijn trots en blij met onze vrijwilligers. Hetteke Jiminez (onderwijskundige), Ester Bras 
(leerkracht kleuters) en Willemijn van der Laan (leerkracht groep 3) ondersteunen bij het 
ontwikkelen van educatief materiaal en lessen. Lotte van Seventer (bedrijfskundige) 
heeft een administratief systeem opgezet en verzorgt een gedeelte van de communicatie 
op sociale media.  Shannah Spoelstra (communicatie adviseur) biedt ons haar hulp op 
het vlak van communicatie.

Stagiaires
Drie derdeklassers van het Openbaar Lyceum Zeist doen hun maatschappelijke stage bij 
Friendshifts. Zij schrijven brieven, helpen met sociale media, geven feedback als 
doelgroep en helpen met hand en span diensten.

Beloning
Friendshifts werkt alleen met vrijwilligers. Ook in 2021 zullen alle donaties van scholen 
en particulieren 100% doorgesluisd worden naar onze partnerorganisaties ter plaatse. 
Reiskosten zullen nog steeds door ons uit eigen zak betaald worden.

Bestuur

3 leden

Directrice

Vrijwilligsters
operations en 

communicatie 2
Stagiaires 3

Vrijwilligsters
onderwijs 3

Adviseurs 2 
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Financiële verantwoording




