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1. Inleiding 

Beste Lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de stichting Talking Hands. We hebben als 
bestuur er hard aan gewerkt om u een compleet kijkje achter de schermen te geven 
van onze stichting. Het jaar 2018 was ons eerste volledige jaar onder de naam 
Talking Hands. Een jaar dat ons financieel heeft gebracht waar we op hadden 
gehoopt. En tevens een jaar waarbij we werk dat vaak bij ons als bestuursleden lag, 
uit handen konden geven en in de handen konden leggen van gemotiveerde 
vrijwilligers. Zo hebben vrijwilligers ons bijvoorbeeld geholpen op kerstmarkten, bij 
het maken van posters en bij het inzamelen van geld via speciale events. 

Wij zetten als stichting dan ook in om meer mensen bekend te maken met onze 
stichting, met het doel van de stichting en met de impact van de stichting. 
Bewustwording via onze social media-kanalen, via een gebarentaalcursus, via een 
Benefietweek, via een Emmaus-jaarmarkt en via onze aanwezigheid bij diverse 
festivals en (kerst-)markten. 

In 2018 hebben wij ook afscheid genomen van een van onze bestuursleden. 
Vivienne Huppertz heeft haar taken neergelegd om zich volledig te kunnen richten 
op het behalen van haar Ph. Wij danken haar voor haar inzet de afgelopen jaren en 
wensen haar veel succes met haar academische carrière. 

Zichtbaar zijn, dat is waar we als stichting naar streven. Zichtbaar zijn om zo de 
situatie van dove mensen in Oeganda zichtbaar te maken. Zichtbaar zijn om te 
zorgen dat dove mensen gehoord worden. Dove mensen in Nederland en Duitsland, 
maar zeker ook dove mensen in Oeganda waar de faciliteiten en mogelijkheden voor
doven beperkter zijn dan in Nederland of Duitsland. Die faciliteiten en mogelijkheden
willen wij blijven vergroten. Wij blijven ons inzetten om dove kinderen in Oeganda 
een toekomst te geven, een kans te bieden, een veilige omgeving te geven. Dat is 
wat wij in 2018 hebben gedaan, en dat is wat wij gaan doen in 2019. 

Namens het bestuur van Stichting Talking Hands,

Ine Aerts Voorzitter
Imme Widdershoven Secretaris
Marieke Huizenga Penningmeester
Douwe de Vries Evenementen
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2. Fondsenwerving

Naast donateurs is in 2018 een substantieel deel van de inkomsten van de stichting 
geworven door middel van door de stichting georganiseerde activiteiten. Hieronder 
geven wij een kort overzicht van de activiteiten georganiseerd door onze stichting.

Kennismakingscursus gebarentaal
In de periode maart-april 2018 vond de vierde kennismakingscursus gebarentaal 
plaats. Net als in vorige jaren werden de lessen verzorgd door docenten van Gebaar
Ede, een organisatie waar we altijd met veel plezier en succes mee samenwerken. 
Dit jaar hadden we 18 deelnemers. De cursus vond plaats in de Leeuwenborch, één 
van de gebouwen van de Wageningen Universiteit en werd wederom goed 
ontvangen door de deelnemers. Doel van de gebarentaalcursus is bewustzijn 
creëren onder mensen in Nederland voor dove mensen in het algemeen. 
Deelnemers ervaren hoe het is om alleen met handgebaren te communiceren en 
ervaren op deze manier hoe belangrijk het is dat er onderwijs is voor dove kinderen. 
Dat er zoiets bestaat als een gebarentaal, en dat het enorm moeilijk is om te 
communiceren zonder een gebarentaal te kennen. Vanuit dit bewustzijn wordt het 
belang van New Hope for the Deaf duidelijk gemaakt. 
Dit jaar was het extra leuk dat de gebarentaalcursus extra aandacht genereerde 
vanuit de Wageningen Universiteit, door middel van een artikel in de ‘Resource’, een
wijdverspreid magazine onder alle medewerkers en studenten van de Wageningen 
Universiteit. 

Benefietweek
Ipso Facto, de studievereniging voor de opleiding Internationale Ontwikkeling aan de
Wageningen Universiteit, organiseert ieder jaar een benefietweek waarmee zij een 
klein goed doel steunen. Dit jaar viel de keus op onze stichting. Een 
benefietcommissie van zes studenten heeft zich ingezet om de hele week 
fondsenwervende activiteiten te organiseren waaronder een pubquiz, een filmavond,
een pannenkoekendiner en een benefietfeest. Daarnaast werd er een loterij 
georganiseerd en werden er taartjes verkocht. We zijn ontzettend blij met de 
opbrengst en danken Ipso Facto de benefietcommissie voor hun harde werk!

Talking Hands heeft in de organisatie van de benefietweek met name bijgedragen 
aan de filmavond in het Heerenstraat Theater. Hier werd de documentaire over de 
New Hope School for the Deaf in Oeganda gedraaid vóór de pauze, gevolgd door de
documentaire 'Doof Kind', over een dove jongen in Nederland. De documentaires 
pasten goed bij elkaar, doordat ze mooi het verschil tussen doof opgroeien in 
Nederland of Oeganda verbeeldden. Imme heeft als introductie een korte presentatie
over Talking Hands gehouden. Daarnaast gaf Steven van Gebaar Ede een mini-
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cursus Nederlandse gebarentaal. Voor aanvang van de film, in de pauze en na 
afloop werden er Oegandese crafts verkocht. 

Talking Hands heeft bijgedragen aan de voorbereiding van de benefietweek door te 
helpen bij de promotie, o.a. door verstrekking van promotiemateriaal en 
communicatie via sociale media en de organisatie van de Filmavond in het 
Heerenstraat Theater in Wageningen. Daarnaast hebben we aan het begin van de 
benefietweek een presentatie gegeven over onze stichting aan alle geïnteresseerde 
studenten. 

Naast de geweldige financiële opbrengst van de benefietweek heeft de week ook 
bijgedragen aan de bekendheid van onze stichting in Wageningen, en aan de 
bewustmaking over de situatie van dove kinderen in Oeganda.

Emmaus Jaarmarkt
Kringloop Emmaus Wageningen organiseert jaarlijks een grote markt in september. 
De opbrengst van deze markt gaat naar drie tot vier stichtingen. Dit jaar was ook 
Talking Hands één van de begunstigden. Onze stichting was aanwezig met een 
kraam om bezoekers van de markt te informeren over waar de opbrengst aan 
besteed zou worden. Ook verkochten we Oegandese crafts. Deze activiteit bracht 
een prachtig bedrag op en droeg bij aan de bekendheid van onze stichting in 
Wageningen.

Donaties ter gelegenheid van feestjes
Dit jaar hebben verschillende donateurs en vrienden van Talking Hands feestjes 
gegeven waarbij zij ipv cadeaus een donatie aan Talking Hands gevraagd hebben. 
Daarbij is elke keer een mooi geldbedrag opgehaald. Wij vinden dit een mooi 
concept waarbij donateurs Talking Hands kunnen steunen en hopen dat aankomend
jaar nieuwe feestvarkens ons op deze manier willen steunen! .

PVSocial
Een vriend van Talking Hands heeft bij de PSV Westfalen-Nord onze stichting 
aangemeld voor de deelname aan de prijsuitreiking PVSocial, en Talking Hands won
één van de prijzen: We krijgen over twee jaar verdeeld €2000,- om de New Hope 
School for the Deaf en de andere projecten te steunen! €1000,- hebben we al 
ontvangen.

Donaties voor Landaankoop
In 2018 had Talking Hands de ambitie om geld in te zamelen om, boven de 
dagelijkse kosten van de school en de andere projecten, te investeren in een 
duurzame toekomst voor de basisschool. De basis daarvoor is de  aankoop van land
waarop nieuwe schoolgebouwen gebouwd kunnen worden en eten op verbouwd kan
worden. Daardoor zullen de projecten in de toekomst minder kosten hebben 
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(bijvoorbeeld doordat de huurkosten wegvallen) en kunnen meer kinderen passend, 
kwalitatief onderwijs ontvangen. Dankzij verschillende donaties, met name de 
genereuze bijdrage van Thomas en Regina, hebben we de benodigde fondsen 
opgehaald om in het komende jaar land aan te schaffen!

Zomermarkten
Deze zomer was Talking Hands weer aanwezig met een standje en verkoop van 
crafts op verschillende markten tijdens de zomer, zoals op het Afrikafestival in 
Hertme, Reggae Geel in België, de Vlegelmarkt in Bennekom, en de Molenmarkt in 
Wageningen, om een aantal te noemen. Met de ervaringen van 2017 hebben we in 
2018 gekozen voor deelname aan de markten die bij onze doelgroep aansluiten. 
Voor de eerste keer hebben we ook ondersteuning gehad van vrijwilligers en één 
markt werd geheel door vrijwilligers bemand. Door de verkoop van crafts tijdens de 
zomermarkten hebben we een mooie som op kunnen halen en onze aanwezigheid 
heeft ook aan de bekendheid van de stichting bijgedragen. 

Kerstmarkt
Ook dit jaar weer was Talking Hands, op de kerstmarkt in Singen, Duitsland 
aanwezig. Gedurende de maand december hebben we crafts verkocht, en ook het 
contact met donateurs uit deze regio onderhouden. De verkoop van de crafts heeft 
weer een grote som voor de stichting opgeleverd, mede dankzij de dappere 
vrijwilligers die op vele dagen de verkoop op zich namen. Jammer genoeg regende 
het veel, waardoor de inkomsten iets minder zijn dan vorig jaar. Alsnog kijken we 
terug op een erg geslaagde maand en bedanken wij de organisatie die het mogelijk 
maakten vrijwel kosteloos deel te nemen aan de kerstmarkt. 

Inzamelingsactie elektronica
Laptops en smartphones zijn onmisbaar voor onze partnerorganisatie New Hope 
School for the Deaf. Niet alleen om de projecten goed te organiseren, maar ook om 
grip te houden op de begroting en regelmatig contact te onderhouden met Talking 
Hands en mooie foto’s te delen. Hierom heeft Talking Hands in 2018 een 
inzamelingsactie gehouden voor telefoons, laptops en digitale camera’s en dit was 
een groot succes! 2 laptops, een tiental smartphones en een aantal camera’s zijn 
onderhand aangekomen in Oeganda en werden met open armen ontvangen. Dank 
aan alle oud-eigenaren voor hun donatie!
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3. Communicatie en bewustmaking

Nieuwsbrieven
Dit jaar heeft Talking Hands drie nieuwsbrieven gestuurd: in mei, oktober en 
december. De 'kerstwensen'-nieuwsbrief is duidelijk beter gelezen, met een opening 
rate van 50%. Het doel van de nieuwsbrieven is om donateurs en vrienden van de 
stichting te informeren over het reilen en zeilen van onze projecten in Oeganda en 
binnen de stichting zelf. Het komende jaar willen we de nieuwsbrief iets regelmatiger
verzenden, en met meer beeldmateriaal.

Sociale media
In 2018 heeft Talking Hands gemiddeld eens per week een bericht geplaatst op 
Facebook. Dit ging bijvoorbeeld om nieuwtjes uit Oeganda, updates over de stichting
zelf en aankondigingen van fondsenwervende activiteiten. Hiernaast werden er 
onregelmatig berichten geplaatst op Instagram. Instagram is als sociaal platform 
meer gericht op beelden. Om deze reden is de informatiedichtheid van berichten op 
Instagram lager, en ligt hier dus minder prioriteit. Ook ligt de gemiddelde leeftijd van 
Instagram-bezoekers lager, wat invloed heeft op hun capaciteit om te doneren aan 
onze stichting. Toch vinden we het belangrijk om op verschillende sociale media 
aanwezig te zijn om onze boodschap te kunnen delen en bij te dragen aan 
bewustmaking van de situatie van dove kinderen in Oeganda.

AVG
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan.
Deze wet geeft aan hoe bedrijven en organisaties om moeten gaan met 
persoonsgegevens van bijvoorbeeld personeel, donateurs en klanten, om hun 
privacy te beschermen. Naar aanleiding van deze wet heeft Talking Hands haar 
privacyprotocol bijgewerkt en een  wordt de privacyverklaring binnenkort  
gepubliceerd op haar website. 
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4. Projectmanagement 

De stichting is erg blij met de samenwerking met New Hope School for the Deaf in 
Oeganda. De Organisatie is in Oeganda geregistreerd als een community based 
organisation (CBO). Als onze partnerorganisatie in Oeganda coördineert New Hope 
School for the Deaf de verschillende projecten gericht op dovenonderwijs en -
bewustwording. Het beheer, besteding en verantwoording van de door Talking 
Hands beschikbaar gestelde middelen verloopt goed. De bestaande projecten zijn in 
2018 succesvol voortgezet. Hieronder lichten we de door Talking Hands gesteunde 
projecten kort toe. 

Basisschool
De basisschool van de New Hope School for the Deaf heeft ook dit jaar weer succes
gevierd. Drie scholieren hebben de 7de klas afgerond met hun eindexamens en zijn 
allemaal geslaagd! Voor de rest is alles aan de school zijn gangetje gegaan. 
Wanneer scholieren niet terug naar de school kwamen na hun vakanties (meestal 
omdat de ouders geen geld hadden om hun kind naar school te brengen) is een 
leraar deze thuis gaan ophalen. Helaas zijn enkele van de oudere scholieren gestopt
met het basisonderwijs. Als reden gaven zij aan graag te willen gaan werken. Hun 
plekken werden opgevuld met dove leerlingen die al eerder naar school geweest 
waren, deels naar een school voor horende kinderen waar ze niet veel konden leren 
zonder gebarentaal, of een dovenschool waar de ouders het schoolgeld niet meer 
konden betalen. Door een gebrek aan  k capaciteit en om financiële redenen heeft 
de school op het moment geen kleuterklassen.

Vakopleiding
Aan de New Hope School for the Deaf zijn in 2018 de twee vakopleidingen in ‘crafts 
en kleermaken’ en ‘schrijnwerken’ voortgezet. Jongeren leren hier een beroep, 
waarmee ze later hun geld kunnen verdienen. Ook de leerlingen van het 
basisonderwijs   leren tijdens het vak handwerken s met de materialen te werken. De
producten die daarbij ontstaan worden in Oeganda (meubels en crafts) en Europa 
verkocht (crafts), wat bijdraagt aan een zelfstandige inkomstenverwerving.

Gebarentaalcursus & voorlichtingswerk
Tijdens de grote vakantie werd er weer een week lang een gebarentaalcursus 
aangeboden voor ouders en familieleden van de scholieren, maar ook voor de 
gemeenschap rondom de school. Het is belangrijk dat ouders en anderen 
gebarentaal leren om te kunnen communiceren en de integratie van de dove 
kinderen te bevorderen. Tijdens de cursus leren de deelnemers ook meer over de 
dovencultuur en de behoeften van doven, en kunnen met elkaar van gedachten  
wisselen over  ervaringen over het hebben van een doof kind, wat aan de 
bewustwording bijdraagt.
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Landbouwproject en veehouderij
Ook het landbouwproject werd in 2018 voortgezet. Op gehuurd land, met de behulp 
van ingehuurde arbeiders, werden vooral zoete aardappelen verbouwd, een gewas 
vol goede voedingsstoffen en makkelijk te verbouwen. De scholieren eten ook 
meerdere keren per week fruit en groente die goedkoop op de markt gekocht kunnen
worden. Daarnaast ontvangen de twee leerlingen met HIV extra aandacht. Zij krijgen
meerdere avonden per week aangepast eten, zodat ze hun medicijnen beter 
verdragen en ze in goede gezondheid blijven.
In de veehouderij zijn de kippen allemaal volgroeid en geven eieren. De kinderen 
eten twee keer per week een ei, en het overschot wordt verkocht om zelfstandig 
inkomsten te verwerven. Bij de geiten is er een jong geitje bijgekomen, en kregen de
scholieren in hun ontbijt geitenmelk bijgemengd.

Vrouwen / craftsproject
In 2018 is het vrouwenproject voortgezet, en werken inmiddels twee dove vrouwen 
aan het maken van crafts die, naast die in de vakopleidingen geproduceerde crafts, 
in Europa verkocht kunnen worden. Naast de betaling van de vrouwen, waardoor zij 
een zelfstandig en onafhankelijk leven kunnen leiden, kunnen van de inkomsten van 
de verkoop ook de andere projecten gesteund worden. Eén van de vrouwen werkt 
vanuit huis, de andere werk vanuit een kamer in het dorp van de school. Meerdere 
keren in het jaar krijgen zij bezoek van een Oegandese stylist, die helpt nieuwe 
designs te ontwikkelen en hun vaardigheden met de naaimachine te verbeteren.

Vaardigheidstraining
Tijdens een vaardigheidstraining leren de jongeren die naar de basisschool of 
vakopleiding gaan in het weekend vaardigheden die hun in het latere leven van 
dienst kunnen zijn. Dit jaar heeft het vaardigheidsprogramma zich vooral gericht op 
het maken van kaarsen. De geproduceerde kaarsen zijn later in de omgeving van de
school ook verkocht. Door de training leren de jongeren ook hoe ze een bestaan 
voor zichzelf op kunnen bouwen.

Ondersteuning Voortgezet Onderwijs
Nadat in het vorig jaar twee scholieren met goede cijfers voor hun eindexamen 
geslaagd en afgestudeerd zijn van de basisschool, gaan beiden nu naar de 
middelbare school. Beiden gaan naar school op de enige middelbare dovenschool in
Oeganda. Eén van deze scholieren, een meisje, wordt door Talking Hands financieel
ondersteund. De kosten voor de studente bestaan onder andere uit schoolgeld, de 
kosten voor het internaat en levensonderhoud. 

Nieuwe co-directeur
Als voorbereiding op het kopen van eigen land zal de CBO New Hope School for the
Deaf zich registeren als een Non-gouvernementele organisatie (NGO). Om aan deze
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eisen te voldoen heeft de New Hope School for the Deaf een derde directeur 
benoemd. Andrew is opgegroeid rondom doven, heeft eerder aan een school voor 
doven gewerkt en is erg actief in de Dovengemeenschap. Nadat hij zijn studies in 
Kampala volgend jaar zal afronden, zal hij aan de New Hope School for the Deaf 
komen werken.

Latrine
In Oeganda zijn er weinig waterleidingen of rioleringen en zijn latrines heel gewoon. 
Jammer genoeg zijn deze op een gegeven moment vol, en moeten ze leeggepompt 
of nieuwe gebouwd worden. Afgelopen jaar is er (mede door een gedeeltelijke 
instorting van de oude latrine) een nieuwe latrine gegraven. De nieuwe latrine zorgt 
ervoor dat de school het komende jaar over veilige sanitaire voorzieningen beschikt. 
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5. Jaarafrekening en financiële verantwoording
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Donaties € 27.857,98
Markten € 9.726,19
Kerstmarkt Singen € 5.815,35
Gebarentaalcursus € 720,00

Totaal inkomsten € 44.119,52

Projecten totaal € 22.300,00
 - Basisschool € 11.016,50
 - Vakopleiding € 2.532,90
 - Gebarentaalcursus en voorlichtingswerk € 275,20
 - Landbouwproject en veehouderij € 546,20
 - Vrouwen/ Craftsproject € 1.184,40
 - Vaardigheidstraining € 29,50
 - Ondersteuning Voortgezet Onderwijs € 505,30
 - NGO-registratie New Hope School for the Deaf € 1.210,00
 - Reservering fonden eerste trimester New Hope School for the Deaf € 5.000,00
Promotiematerialen € 252,26
Overhead € 542,06
Statuutswijziging Talking Hands € 505,78

Totaal uitgaven € 23.600,10

Saldo kas € 8.494,86
Saldo rekening € 3.041,34
Saldo spaarrekening € 27.515,32

Totaal activa € 39.051,52

Reservering voor basisopleiding New Hope School for the Deaf € 18.500,00
Reservering project vakopleiding € 3.000,00
Reservering ondersteuning leerling middelbaar onderwijs € 2.000,00
Reservering project volwassenen € 500,00
Reservering project bewustwording Oeganda € 500,00
Reservering professionalisering Talking Hands € 200,00
Reservering Talking Hands (promotie en overhead) € 700,00
Reservering landaankoop € 12.000,00
Vermogen € 1.500,00
Post onvoorzien € 151,52

Totaal passiva € 39.051,52

Inkomsten in 2018

Uitgaven in 2018

Balans per 31 december 2018
Activa

Passiva



De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het 
boekjaar 2018. Hieronder worden de posten gespecificeerd. 

Donaties
Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder
enige verwachting van tegenprestatie.

Markten
Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen door deelname van verschillende 
markten in 2018.

Kerstmarkt
Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen tijdens deelname aan de 
Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de maand december 2018. 

Crafts
Craftsverkoop bestaat uit de inkomsten verworven uit de verkoop van in Oeganda 
vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen.

Gebarentaalcursus
Bijdrage deelnemers gebarentaalcursus 2018 in samenwerking met Gebaar Ede. 

Projecten
Talking Hands ondersteund via de partnerorganisatie New Hope School for the Deaf 
verschillende projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project 
gespecificeerd.

Basisonderwijs
Deze post omvat de kosten voor het basisonderwijs, te weten de salarissen van 
leraren en ondersteunend personeel, leermaterialen, huur en onderhoud aan 
schoolgebouw en internaat, schoolmaaltijden, gezondheids- en sanitaire kosten, 
administratie, en sport en spel.

Vakopleiding
De kosten voor de twee vakopleidingen (schrijnwerkerij en kledingmakerij) zoals het 
salaris van de docenten, de aanschaf van materiaal en gereedschap vallen onder 
deze post. 

Gebarentaalcursus en voorlichtingswerk
Onder deze post vallen de kosten voor de halfjaarlijkse gebarentaal-cursussen voor 
ouders en familie van de leerlingen en andere belangstellenden. ook het 
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voorlichtingswerk in de omgeving (en huisbezoeken bij (toekomstige) leerlingen 
vallen onder deze post.

Vrouwen/craftsproject
De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen zijn gegroepeerd
onder deze post.

Vaardigheidsprogramma
De kosten voor de naschoolse cursussen waarbij de leerlingen verschillende 
vaardigheden leren vallen onder deze post.

Ondersteuning voortgezet onderwijs
De kosten voor de ondersteuning van 1 studente aan het voortgezet onderwijs valt 
onder deze post.

Landbouw en veehouderij
De huur het land, pootgoed en de kosten voor de geiten en kippen vallen onder deze
post. 

NGO-registratie New Hope School for the Deaf
In voorbereiding op de aankoop van land zal de New Hope School for the Deaf zich 
moeten registreren als Non-gouvernementele Organisatie (NGO). De kosten voor 
deze registratie worden gedeeltelijk door Talking Hands gedragen en zijn 
gegroepeerd onder deze post. 

Reservering onvoorziene kosten New Hope School for the Deaf
De kosten in Oeganda zijn helaas onderhevig aan flinke prijsschommelingen. Zo kan
het voorkomen dat de prijs van een basisbehoefte zoals maïsmeel in korte tijd sterk 
stijgt. Om op deze prijswisselingen voorbereid te zijn, heeft New Hope School for the
Deaf de beschikking over fondsen voor zulke onvoorziene kosten. Op deze manier 
kunnen zij goede en stabiele zorg bieden aan de leerlingen van het basisonderwijs 
en de vakopleiding.

Promotiemateriaal
Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die
verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking
Hands

Overhead
onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands,
zoals de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen en de hosting van de 
website. 

Jaarverslag 2018

12



Statutenwijziging
De factuur voor de statutenwijziging van december 2017 werd in 2018 verstuurd. 
hierdoor vallen de kosten voor de statutenwijziging onder de financiële 
verantwoording van het boekjaar 2018. 

6. Doelen 2019: een vooruitblik

2018 is een goed jaar geweest voor Talking Hands. Door toenemende donaties en 
succesvolle fondsenwervende activiteiten is de bestedingsruimte gegroeid om 
projecten te steunen en geld te reserveren voor toekomstige uitgaven. Wij hopen de 
betrokkenheid van de huidige donateurs te behouden en nieuwe donateurs te 
werven. Daarnaast heeft het bestuur 9 doelen en projecten geformuleerd voor 2019.

Aankoop land
In 2018 is het Talking Hands gelukt de financiële middelen te verkrijgen om land te 
kunnen aankopen in Oeganda. Daarvoor reist Ine in begin van 2019 naar Oeganda, 
om met de directeuren en werknemers van de New Hope School for the Deaf samen
het proces van landaankoop op te starten. Oeganda heeft een omvangrijke 
bureaucratie, waardoor het kopen van land een lang proces kan zijn. Om dit zo 
spoedig mogelijk te laten verlopen zal de landaankoop begeleidt worden door een 
bekwame Oegandese advocaat. Deze advocaat zal New Hope School for the Deaf 
ook bijstaan in het (wanneer nodig) verkrijgen van de status van non-
gouvernementele organisatie (NGO). Naar verwachting zal eind 2019 de 
landaankoop afgerond zijn. 

Vermogensfondsen
Vanwege de grote investeringen die op de planning staan is Talking Hands op zoek 
naar andere manieren om donaties te werven. Daarom zetten we ons in 2019 verder
in op het aanschrijven van vermogensfondsen, om zo de overstap naar eigen grond 
en gebouwen te kunnen financieren. 

Nieuwe Contacten
In 2019 willen we graag meer samenwerking zoeken met stichtingen, verenigingen, 
organisaties en comités in Europa, die door hun georganiseerde activiteiten fondsen 
voor onze projecten beschikbaar kunnen stellen. We denken daarbij aan 
organisaties, zoals die met de wij dit jaar samengewerkt hebben: de 
Benefietcommissie van Studievereniging Ipso Facto, of de Emmaus Wageningen. 
Door een soortgelijke samenwerking wordt het bestuur ontlast en ook een breder 
netwerk aangesproken. Naast de fondsen die door een samenwerking samen 
komen, bevordert het de naambekendheid van de Talking Hands en bewustwording 
van de situatie van doven in Oeganda.

Sponsorprogramma
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Om vaste periodieke donaties te stimuleren zal Talking Hands in 2019 een 
sponsorprogramma lanceren dat donateurs in staat stelt om meer inzicht te krijgen in
wat een vaste donatie maandelijks mogelijk maakt en zo kunnen donateurs meer 
betrokken blijven. Het sponsorprogramma maakt maandelijkse kostenposten 
uitgaven van de projecten visueel. Zo kunnen donateurs het verschil dat hun donatie
maakt echt zien! Talknig Hands ziet uitdrukkelijk geen sponsoring van individuele 
leerlingen voor zich, maar een programma waarbij donateurs via maandelijkse 
donatie bijvoorbeeld de kosten voor medicatie en gezondheid sponsoren, de kosten 
voor de kippen, of bijvoorbeeld de schoolboeken doneren. 

Online crafts verkoop
In 2019 wil Talking Hands proberen om meer crafts online te verkopen, bijvoorbeeld 
door Facebookgroepen of pagina’s, of door het opzetten van een webshop. De 
verkoop van crafts op markten tijdens de zomer en kerst  is voor nu een goede 
oplossing, maar in de toekomst wil Talking Hands de mogelijkheden ontwikkelen om 
elke dag Crafts te kunnen verkopen. 

Evenementen 
In 2019 zal Douwe de Vries namens Talking Hands de halve marathon lopen om 
aandacht te vragen voor dove mensen in het algemeen, dove mensen in Oeganda 
en de dove leerlingen van New Hope School for the Deaf. Tegelijkertijd is het doel 
van deze actie om tussen de 500-1000 euro op te halen. 
Er zal een campagne worden opgezet waarbij niet alleen Douwe geld ophaalt voor 
Talking Hands, maar ook andere ‘lopers’ geld ophalen voor hetzelfde doel. Er zullen 
dus een aantal hardlopers in juni 2019 de halve marathon lopen voor Talking Hands.

Vrijwilligers
In het komend jaar wil Talking Hands meer vrijwilligers betrekken in fondsenwerving 
en crafts verkoop, om het bestuur hierin te ontlasten. Door de positieve ervaringen 
uit het afgelopen jaar willen we graag structuren opzetten die het vrijwilligers 
mogelijk maakt zelfstandig te werken, zodat het coördinatie werk voor het bestuur 
ook geminimaliseerd wordt.

Website
Talking Hands heeft in 2019 als doel de website te updaten, en een Engelse en 
Duitse versie online te publiceren, zodat ook donateurs uit Duitsland en elders 
inzicht kunnen krijgen op alle informatie die op de website te lezen is.

Evaluatie projecten
Ine zal begin van 2019 voor 4 maanden in Oeganda aanwezig zijn en samen met de 
directie, leraren en werknemers van de New Hope School for the Deaf een grote 
evaluatie doen van alle projecten. Hierdoor zullen we de actuele stand en reflectie in 
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het reilen en zeilen van de projecten krijgen, de successen en uitdagingen, om onze 
projecten op basis daarvan steeds te verbeteren.
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