Maatschappelijk
verantwoord
ondernemerschap
vereist sociale
betrokkenheid
Vanuit deze overtuiging heeft de Ten Brinke Group enkele
jaren geleden de Ten Brinke Foundation opgericht.
Doel van de stichting: door actieve ondersteuning de
leefomstandigheden van mensen in de armste landen
van de wereld duurzaam verbeteren, doelgericht en op
de lange termijn.
Voor de Ten Brinke Group betekent sociale betrokkenheid
“mensen helpen zichzelf te helpen”, d.w.z. financiële
steun verlenen voor de bouw van opleidingscentra, het
opzetten en ontwikkelen van eigen farmprojecten, het
verstrekken van microkredieten om mensen in staat te
stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien - zodat
ze uiteindelijk zelfvoorzienend kunnen worden.

Contact en informatie
Stichting Ten Brinke Foundation
Burgemeester van der Zandestraat 21
7051 CS Varsseveld (NL)

De Ten Brinke Foundation biedt hulp die direct en
merkbaar effect sorteert. Hulp die is afgestemd op de
lokale behoeften en tegelijkertijd toekomstgericht is.
Wilt u meer weten? www.tenbrinke.com

Cijfers

KIVA Microkredieten

Wereldwijd 12 lopende projecten

De Ten Brinke Foundation ondersteunt niet alleen grote projecten, maar
ook kleinere ondernemers en gezinnen middels microkredieten via de
microkredietorganisatie KIVA.

8 afgesloten projecten

Met behulp van deze microkredieten kan een vrouw in Tanzania bijvoorbeeld
een naaimachine aanschaffen om als naaister zelfstandig aan de slag te
gaan, of krijgt een gezin de nodige financiële middelen voor de aankoop van
zaadgoed om een stuk land met groenten te beplanten die vervolgens op de
markt kunnen worden verkocht.

Actief in 10 landen

T
E

+31 315 881 111
tbfoundation@tenbrinke.com

Men helpt de mensen niet
door voor hen te doen,
wat zij zelf kunnen doen.
Abraham Lincoln | Voormalig president van de Verenigde Staten
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Tanzania | Broeikas Arusha
In het stadje Mlangarine is met ondersteuning van de Ten Brinke Foundation een
broeikas gebouwd waarin groenten worden geteeld en met succes worden geoogst.
Na de oogst worden de groenten grotendeels verkocht, maar een deel is ook voor
privégebruik van de medewerkers. Er worden verder opleidingen gegeven over het
onderwerp groenteteelt, zodat de deelnemers vervolgens zelf groenten kunnen telen.
Het doel van het project is de (jeugd)werkloosheid te verminderen en de financiële
onafhankelijkheid van de gezinnen te vergroten.

Ten Brinke Foundation
Projectoverzicht
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Ghana | Vakschool
In Ghana heerst veel werkloosheid onder jongeren.
Met als doel de jeugdwerkloosheid en het hoge
aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen,
richt de Stichting TroTro zich op de bouw van
vakscholen. Met financiële steun van de Ten Brinke
Foundation kan nu een vakschool worden opgericht
in Hwidiem, een klein plaatsje in het zuidoosten
van Ghana.
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Liberia
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| Kippen- en varkensmesterij

Ghana

Ghana | Farmproject

| Bamboeproject

De Ten Brinke Foundation financiert de aanplanting van ongeveer 4 hectare bamboe in
samenwerking met de Stichting Bargarugo. Door de aanleg van kleine plantages en de teelt van
bamboeplanten dient er werkgelegenheid te worden gecreëerd in de omgeving van Tamale.
Bamboe kan worden geplant op bodems waar overige landbouw niet mogelijk is door de slechte
bodemkwaliteit. De planten kunnen na een groeiperiode van 5 jaar, 40 jaar lang worden geoogst.
Op een areaal van 1 hectare kan een voormalige werkloze zodoende voldoende verdienen om
ca. 40 jaar lang het levensonderhoud voor een gezin te verdienen.

Financiële onafhankelijkheid door middel van een beroepsopleiding. Het doel
van het project is jongeren bewust te maken van dit perspectief en de interesse
in landbouw te vergroten door hun de mogelijkheid te bieden om opgeleid
te worden tot boer. Voor de uitvoering van het project is de samenwerking
gezocht met een centrum voor beroepsopleidingen in Monrovia, waar sinds
2014 verschillende opleidingen worden aangeboden. De Ten Brinke Foundation
financierde de bouw en renovatie van de stallen voor dit vakgebied.
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Malawi | Landbouwproject
De Ten Brinke Foundation financiert hier de aankoop van
een grondstuk van ca. 2 hectare en de aanschaf van kippen
en geiten.

4
3

Sri Lanka

Gambia | Beroepsschool voor elektriciens
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| Koeienproject

In april 2015 heeft de Ten Brinke Foundation groen licht gegeven voor
de start van een nieuw hulpproject in Sri Lanka. Lokale boeren, die zich
tot nu toe de aanschaf van een koe niet konden veroorloven, hebben
koeien gekregen en een opleiding in melkveehouderij. Momenteel
zijn al 34 gezinnen financieel onafhankelijk dankzij het project. In de
omgeving zijn nieuwe banen gecreëerd voor mensen die bijvoorbeeld
kwark of potten produceren waarin de kwark wordt verkocht.

Eén van de eerste projecten van de Ten Brinke Foundation
was de aankoop van landbouwgrond en de aanleg van
waterputten bij de hoofdstad Niamey in Niger.
Op de boerderij worden al jaren groenten en fruit
geteeld en verkocht, zodat verschillende gezinnen in
hun levensonderhoud kunnen voorzien door op de
boerderij te werken.

Met de marges op de verkoop van groenten, fruit en eieren
kan het levensonderhoud van de kinderen en ook het
schoolgeld worden betaald.
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Niger | Farmproject

Een klein weeshuis met 23 kinderen kan nu in het eigen
onderhoud voorzien door op het perceel groenten en fruit
te telen voor zowel eigen gebruik als veevoer, maar ook
voor de verkoop.
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Burundi | Opleidingsproject
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Mozambique | Waterputten
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Nepal | Vrouwenproject

