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Beknopt Jaarverslag 2012 Stichting Emda 
 
 
Voorwoord 
 
In het kader van de ANBI-regeling hebben Stichtingen met een ANBI-status, zoals 
Stichting Emda, sinds 2014 een publicatieplicht via het Internet. 
De Stichting gaat er van uit met de publicatie van het beknopte Jaarverslag en het 
Beleidsplan op hoofdlijnen aan haar verplichting te voldoen. 
 
 
Van het Bestuur 
 
Er bestaan nauwe banden tussen de Stichting Emda en Emda Asbl., zowel op 
bestuurlijk niveau als in het kader van de betrokken vrijwilligers en projecten. 
In april 2012 overleed helaas Pater J. Derksen MHM nadat in februari longkanker bij 
hem werd geconstateerd. Er bestond een nauwe band tussen hem en de voorzitter 
van Stichting Emda en een hechte samenwerking in het zo succesvolle project in 
Iloilo met de Prothese Werkplaats om met name gehandicapte kinderen te helpen. 
In zijn geest is derhalve een doelfonds ingesteld, gericht op kinderen van kansarme 
gezinnen in de Filippijnen.  
 
Vrijwilligers 
 
Binnen de Emda Organisatie wordt een onderscheid gemaakt tussen de vrijwilligers 
die ook in de ontwikkelingslanden actief zijn en welke die uitsluitend steun verlenen 
aan de Stichting Emda als vrijwilliger in Nederland. 
De  vrijwilligers in het veld zijn een onderdeel van de projecten in uitvoering met de 
lokale partners. 
De aansturing hiervan gebeurt vanuit Luxemburg. 
In 2012 heeft inzet van vrijwilligers plaats gevonden in de Filippijnen, Vietnam, 
Kirgizstan en Fiji. 
 
 
Activiteiten 
 
Ook bij de uitgevoerde activiteiten maken we onderscheid tussen die in Nederland en 
welke in het kader van de projecten worden uitgevoerd in de ontwikkelingslanden. 
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Nederland  
 
De fondsenwerving in Nederland was in 2012 zeer succesvol. De Vastenaktie voor 
het Gehandicaptenproject in de Filippijnen bracht zoveel op dat Cordaid geen 
bijdrage leverde aan het project in 2012. 
Er werden verder diverse promotieacties voor hetzelfde project gevoerd, waardoor 
met name de bouw en inrichting kon worden afgerond. 
Voor de ADB Annual Meeting in Manilla werd een circulaire uitgegeven onder de 
NGO’s. Het resultaat was echter niet bijzonder positief. Oorzaak zal liggen in de 
reiskosten hiervoor. 
 
Ontwikkelingslanden  
 
Filippijnen 
De Filippijnen was in 2012 het meest belangrijke land waar activiteiten door de 
Stichting Emda werden uitgevoerd. 
Naast het gehandicaptenproject in Iloilo, Panay was dat de begeleiding van de Mill 
Hill  in Turda. Verder werd een start gemaakt met een nieuw doelfonds binnen Emda, 
het Sociaal Fonds J. Derksen, dat werd opgezet tot steun aan de kinderen van 
kansarme gezinnen in de Filippijnen. Dit in samenwerking met de MIll Hill 
Missionarissen in de Filippijnen. 
Begeleiding en monitoring van het Fair Trade initiatief is verder uitgebouwd, terwijl 
met ADB nieuwe ontwikkelingen in gang zijn gezet op het gebied van micro-finance 
en Inclusive Business. Verder is er regelmatig overleg met het NGOC van de Bank 
over gezamenlijke presentaties en uitwisseling van kennis en ervaring. 
Een tweede project met gehandicapten bevindt zich in een voorbereidende fase voor 
uitvoering. Met de betrokken lokale partner zijn reeds wat initiatieven uitgevoerd in 
het verleden. 
 
Fiji 
In Fiji lopen een tweetal projecten op het gebied van de visserij en gehandicapten. 
Voor de vervolgfase van de laatste ontbreekt nog de financiering (was EU in 2012). 
 
Indonesië 
Ook in Indonesië is er een visserij project, dat door externe omstandigheden in de 
loop van 2012 stil is komen te liggen. 
Er is nog geen zicht op de voortgang hiervan. 
 
Kirgizstan 
In Kirgizstan is een onderzoek uitgevoerd op het gebied van de bijenteelt en zijn 
plannen opgesteld voor een kleinschalig cateringproject met vrouwen. Door de 
politieke ontwikkelingen ter plaatse en de coup kon hieraan nog geen vervolg worden 
gegeven in 2012. 
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Vietnam 
Na de deelname aan de Jaarvergadering van de ADB in Hanoi in 2011 waren de 
verwachtingen voor een vervolg hoog gespannen. Ook omdat in voorgaande jaren 
hulp bij een bamboeproject in het noorden van Vietnam zeer positief verlopen was. 
Emda bezit nog veel technische kennis hiervan uit deze periode. Iets wat eenvoudig 
weer is te gebruiken bij gelijke kleinschalige initiatieven. 
 
 
Noodhulp en Wederopbouw 
 
Sinds enkele jaren is de hulp bij rampen en de wederopbouw hiervan sterk 
toegenomen. Met name na de inzet van vrijwilligers bij enkele aardbevingen en de 
hulp na de Tsunami in 2004 in India en Sri Lanka is er veel expertise op dit gebied bij 
de Emda Organisatie. 
In 2012 werd met name steun verleend in de Filippijnen, temeer omdat ook er reeds 
andere projecten ter plaatse lopen. 
De effecten van Ondoy waren vooral rond Manilla merkbaar. Tezamen met lokale 
partners kon op diverse plaatsen hulp worden gegeven. 
De Stichting Emda zal haar hulpverlening op dit gebied verder uitbouwen. 
Hiervoor zijn in 2012 stappen gezet, waarbij met name de Stichting Emda het als 
haar taak ziet de planning, begeleiding en monitoring van wederopbouwactiviteiten. 
 
 
Netwerken en Partners 
 
Naast het eigen Emda Netwerk is de Stichting Emda actief lid van Partin, het 
nationaal platform voor het PI in Nederland, en lid van het hoofdbestuur. 
Verder is de organisatie extern adviesorgaan van het NGOC in de ADB. 
In 2012 is er regelmatig overleg geweest met de ADB over verschillende nieuwe 
initiatieven voor de NGO sector. 
Partners in Nederland waar de Stichting Emda in 2012 op verschillende manieren 
mee samenwerkte zijn o.a. Wilde Ganzen, Cordaid, Liliane Fonds, Gain, Impulsis. 
Internationaal was dit in dat jaar ondermeer Caritas, Mill Hill, AGEH, HSF, PBSP, 
BID-Network, Unifo, TWH, NCDA, Sukura. 
Ook was er frequent contact met diverse ambassades in de landen waar projecten 
lopen en de Nederlandse Overheid.  
 
 
Media 
 
In de meeste gevallen heeft de Stichting Emda in 2012 contacten onderhouden met 
de regionale media, vaak in samenspraak met de partner NGO’s, terwijl ook 
informatie werd verspreid via de sociale media. Daarnaast  zijn informatiefolders en 
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flyers geproduceerd over de verschillende projecten. Dit ter onderbouwing van de 
fondsenwerving campagnes. 
Meestal echter werd dit gedaan door de betrokken NGO’s omdat de Stichting Emda 
in veel projecten als begeleidende organisatie slechts de monitoring en supervisie 
uitvoert. 
 
 
Fundraising 
 
De belangrijkste campagne voor fondsenwerving in 2012 was de Vastenaktie voor 
het project van Walk and Work in de Filippijnen. 
Samen met de Stichting Loop en Werk en een groot aantal parochies in het oosten 
van het land, werd een dermate groot bedrag bijeen gebracht dat het niet nodig was 
dat Cordaid haar bijdrage toevoegde. Een fantastisch resultaat. 
Naast de fondsenwerving voor projecten, vaak uitgevoerd door de partners, waren er 
in 2012 acties om fondsen te werven voor de Doelfondsen onder beheer van de 
Stichting Emda. 
Naast het doelfonds voor de begeleiding van micro-finance initiatieven is in 2012 er 
het Sociaal Fonds J. Derksen ingesteld, dat na het overlijden van Pater J. Derksen,  
in zijn geest in de Filippijnen steun verleent aan kinderen van kansarme gezinnen, al 
of niet met een beperking, zodat deze kinderen ook naar school kunnen gaan. 
 
 
Organigram Stichting Emda 
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