FRIENDS INDEED
EEN THUIS, EEN SCHOOL, EEN TOEKOMST
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JAARVERSLAG 2005
met:
• Tsunami: boten, boten, boten
• 9 Scholen voor de vissersdorpen
• Sloppenscholen in Hyderabad
• Start bouw Krushi home
• Kostenpercentage Friends Indeed 2005: …..

Doelstelling van Friends Indeed
De doelstelling luidt:
“Het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in alle delen van de wereld, opdat zij kunnen
opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen die een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en zo op
volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij en aan de verdere ontwikkeling van hun land en de
wereld.
Motto van Friends Indeed
Het motto van Friends Indeed is en blijft: voor ieder kind een thuis, een school, een toekomst! Wij steunen daarom
vooral projecten op het gebied van onderdak, onderwijs, opleiding en gezondheid voor kinderen
In onze wijze van werken is belangrijk:
.
de projecten worden regelmatig bezocht
.
er is regelmatig contact per mail, post en telefoon
.
de afspraken worden schriftelijk vastgelegd
.
de projecten moeten financieel transparant zijn
.
grotere bedragen worden gefaseerd en eerst na evaluatie overgemaakt
.
toezending van visueel materiaal situatie vooraf en als het klaar is
.
een goede schriftelijke evaluatie

Zakelijke gegevens
Inschrijving
Friends Indeed is op 29 mei 2001 opgericht en op 12 juni 2001 onder nummer 34157453 ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Verklaring van geen bezwaar CBF
Friends Indeed heeft in het jaar van oprichting de driejaarlijkse verklaring van geen bezwaar van het CBF ontvangen.
Binnenkort wordt de verlenging verwacht.
Fiscus
De fiscus heeft op 17.07.01 Friends Indeed aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in art. 24 4e lid Successiewet
1956, waardoor er vrijstelling van schenkingsrecht wordt verleend conform de vigerende regeling.
Samenstelling bestuur
In het jaar 2004 is de samenstelling van het bestuur tot aan 1 november 2005 als volgt:
De heer A. Khan
voorzitter
Mevrouw mr. J.M. Legeland
secretaris
De heer N.C.G. Kuipers
penningmeester
De heer mr. J.D. Koster
lid
Mevrouw drs. I. Wieling
lid
Met ingang van 1 november 2004 is de samenstelling:
De heer A. Khan
voorzitter
Mevrouw drs. I. Wieling
secretaris
De heer N.C.G. Kuipers
penningmeester
De heer mr. J.D. Koster
lid
Vacature
lid
Mevrouw mr. J.M. Legeland
onbezoldigd directeur
Adresgegevens Friends Indeed
Stichting Friends Indeed
Heemsteedse Dreef 120
2102KP Heemstede
06 – 549 23 887
info@friendsindeed.nl
www.friendsindeed.nl
Bankgegevens
Giro Friends Indeed 500 222
Bank Friends Indeed 44 72 69 461
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Inhoudsopgave
Colofon
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Inleiding
•
Tsunami: boten
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De projecten in 2005
Hyderabad
•
Krushi home
•
22 sloppenscholen
Kakinada
•
het huis en de meisjes
De vissersdorpen in de Ranasthalam Mandal
•
Tsunami
•
Start 9 scholenplan
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Fondsenwerving, Financiën & Plannen
•
De donateurs in 2006
•
Kostenpercentage 2006
•
De Plannen 2006
Bijlagen
•
Verkorte staat baten en laten jaarrekening 2005
•
Verklaring accountant

Einde 2005: een van de grote dorpsboten

Waarmee met het grote net gevist wordt, vis voor iedereen!
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Het 1e jaar na de Tsunami: boten!
Het jaar 2005 was voor Friends Indeed het uur der waarheid. De Tsunami op 26 december 2004 had de 15
vissersdorpen waar we sinds 2003 werken, zwaar getroffen. De stranden waren leeg; de meeste vissersboten
waren door de Tsunami stukgeslagen; de brokstukken lager honderden meters verder het binnenland in. Er
kon niet meer gevist worden. De vissers zaten in shock op het strand, sommigen hadden nog een handnet en
waadden door de branding om in ieder geval vis te vangen voor het avondeten. Veel vrouwen waren weg; ze
waren met hun kinderen naar het binnenland getrokken om te kijken of ze bij de boeren wat konden
verdienen.
Noodhulp
We begonnen, na 26.12.04, met noodhulp: rijst, dekens, olie, medicijnen, de reparaties van de nog resterende
boten, samen met de lokale Rotaryclub. Half januari konden we hiermee stoppen en begonnen we met de
opbouw van het gebied. Onze lokale partner ARDAR, al sinds 1993 werkzaam in het gebied, had meteen na
de Tsunami per dorp genoteerd wie er een boot had gehad.
Boten bouwen
We keken naar de lege stranden en krabden ons op het hoofd. Friends Indeed, dat ging toch over onderwijs?
Maar ja, er was geen eten en de dorpen liepen leeg. En daarmee liepen ook de scholen leeg, want de kinderen
waren met hun moeders mee en aan het werk bij de boeren. We realiseerden ons dat, als we de kinderen weer
in de school wilden zien, dat we boten moesten bouwen. Er gaat geen kind naar school als er in het gezin niet
te eten is. En er kan geen kind leren als het honger heeft.

Februari 2005 en Oktober 2005: overleg met de vissers en hun vrouwen

Februar9 2005: de werf in Thippalavasa

Oktober 2005: de werf in Vemuladeevi
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DE PROJECTEN VAN FRIENDS INDEED
HYDERABAD
Partner
:
Project
:
Budget
:

Association Saikorian (AS)
Krushi Home
€ 120.000

Krushi home
Eind 2004 was dan eindelijk de grond rond voor het Krushi Home. Tijdens ons werkbezoek van oktober 2005
werd de grond geïnaugureerd. In de vroege ochtend reden we naar het terrein. Daar was een kuil gegraven en
een bannier van de Association Saikorian wapperde. Er waren gebeden, er was wierook. De taak van Friends
Indeed: het stukslaan van een kokosnoot en het vocht over de grond laten vloeien.
Daarna liepen we in de ochtendzon over het enorme lege terrein en probeerden ons voor te stellen hoe het
eruit zou zijn als het Krushi home er zou staan en er tientallen kinderen zouden rondrennen! We even nog
even aan de overkant van de weg, waar een steenoven stond. Zodra we dichterbij kwamen, stoven de kleine
kinderen weg, overduidelijk aan het werk. En overduidelijk een instructie om zich niet te laten fotograferen.
Ook bezochten we het naburige dorp, Gowdavalley, waar de Krushi kinderen straks op school gaan.
We overlegden met het schoolhoofd, want er komt een fors kinderaantal bij. We namen de school op in het
22 sloppenscholen plan, waardoor de school in aanmerking komt voor reparaties en lesmateriaal.
Het boren naar water op het terrein was nog even spannend. Er zou op 3 plekken water zijn, maar de 1e keer
mislukten alle boringen. En een kindertehuis zonder een eigen waterput was ondenkbaar.
Maar bij de tweede boring lukte het: er werd een put geslagen die krachtig schoon water omhoog bracht!
Eind december 2005 waren we er weer . De bouw was in volle gang en we konden de contouren zien.

FEBRUARI 2005: Ground Breaking Ceremony

NOVEMBER 2005: de bouw begint en de 1e contouren worden zichtbaar.
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HYDERABAD
Project
:
Partner
:
Budget
:

22 Sloppenscholenproject
Association Saikorian
€ 143.389

In 2003 startte Friends Indeed het project het aanpakken van 22 scholen in de sloppenwijken van Hyderabad,
India. In 2004 bouwden we een aantal nieuwe scholen, knapten we een aantal oude scholen op en gaven de
scholen lesmateriaal. Het resultaat: beter onderwijs en méér kinderen naar school.
Het afgelopen jaar waren we opnieuw druk met de Babbu Buda school. Daar wilden we nog een paar lokalen
bijbouwen, maar waar? De oude school stond er nog nog, maar dat was zo zwak dat we er geen verdieping op
konden zetten want dan zou het instorten. We stonden voor de keuze:
.
slaan we palen erom heen en bouwen we op de palen
.
slopen we het oude gebouwtje en beginnen we opnieuw
We besloten uiteindelijk oor het laatste, maar dat ging zomaar niet! Er was een nieuwe ambtenaar, voor wie
de combi Association Saikorian/Friends Indeed nieuw was. Hij vond: nieuwe lokalen oké, maar een
bestaande school afbreken? Hoe kon hij zeker weten dat we een nieuw gebouw gingen neerzetten?
Maar alles kwam goed. De Babba Guda school kan nu uitgroeien naar een school voor kinderen van 5-15
jaar. Dat is vooral van belang voor de meisjes. In veel wijken is alleen maar een school voor de kinderen van
5 – 10 jaar. Om naar het tweede deel te kunnen, moeten de meisjes dan de wijk uit en naar een andere wijk
lopen. Veel ouders vinden dat niet goed en houden hun meisjes thuis vanaf hun 10e. Maar niet meer in Babbu
Guda: daar kunnen ze naar school. Ouders en dochters zijn ontzettend gemotiveerd!
Ons overleg met de onderwijsinspecteurs was ook dit jaar heel bijzonder. Het lukte in goed overleg méér
lokalen te bouwen dan we van plan waren. Zelfs gaf de overheid in een enkel geval haar eigen bouwbudget
naar de Association Saikorian. Het project wordt in 2006 afgerond; dan krijgt u de eindresultaten.

Bezoek aan scholen; de ouders zijn er ook

De Babbu Guda kinderen; aan het werk voor de examens
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KAKINADA
Project
:
Partner
:
Budget
:

MSI Home
Maharshi Sambamurty Institute
€ 0.-

Natuurlijk bezochten we ook in 2005 de meisjes in het MSI home. Het gaat goed met hen en het vocational
center draait heel goed. Er is computer training, een borduurcursus, een cursus machine naaien, een cursus
tassen ontwerpen en maken. Niet alleen de meisjes in het MSI home bezoeken de cursussen, maar ook de
bewoners van Kakinada! Leuk was de zaterdagochtend. Overal in het gebouw, zelfs in de gangen, zaten
vrouwen uit Kakinada samen met MSI-meisjes op borduurles. In India is een geborduurde sari heel populair.
Goed kunnen borduren betekent: werk!
Op een vrijdagmiddag waren we aanwezig bij de een HIV-Aids spreekuur van dr. Ravi. Hij is bestuurslid van
het MSI home, heeft een eigen kliniek, maar is ook vrijwilliger bij het Rode Kruis.
Er stonden tientallen patiënten te wachten. Mannen, vrouwen, kinderen, voornamelijk landarbeiders. Ze
kwamen van heinde en ver. Vrijwel allemaal hebben ze HIV-aids. De meesten hadden geen idee hoe ze daar
aan kwamen, want de ziekte is er vrijwel nog onbekend.
Dr. Ravi heeft geen medicijnen; hij moet het doen met voedselpakketten, vitamines en het bestrijden van
infecties. Daarmee houdt hij, zo vertelde hij, de mensen twee jaar langer in leven. Heel belangrijke jaren,
want dan kunnen ze in die twee jaar nog voor hun gezin zorgen.
Er is geen apparatuur, een in een ziekenhuis gemaakte röntgenfoto wordt beoordeeld in het licht van het raam.
Vanaf dit bezoek houden we ons ook bezig met HIV-aids. Hoever is Hiv-aids doorgedrongen in het
visseersgebied? Wat kunnen we doen? Hoe passen we het in onze programma’s in?

Passende krukken

Borduren

Horen!

Hiv/Aids spreekuur Kliniek dr. Ravi
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH
Partner
:
ARDAR
Project
:
Noodhulp en botenbouw
Budget
:
……….
Noodhulp na Tsunami
Over de noodhulp na de Tsunami hebben we het al kort gesproken. ARDAR ging samen met de lokale Rotary
met vrachtwagens het gebied. Er werd in 8 dorpen, aan 1008 families, 1e hulp verleend:rijst, dekens, water,
medicijnen.
Boten voor de dorpen in de districten Srikakulam en Vizianagaram
De boten waren weg en de hutten waren weg, maar we konden niet alles tegelijk. We besloten om het
inkomen te herstellen en daarna verder te kijken. We gingen boten bouwen voor de ‘eigen’ dorpen in de
districten Srikakulam en Vizianagaram.
Wat voor soort boten?
De maand januari 2005 belden we, mailden we en kregen een overzicht van de schade in de districten
Srikakulam en Vizianagaram. We vroegen wat voor boten de vissers hadden en hoe deze boten het beste
vervangen konden worden. We leerden rap over materialen, duurzaamheid, welke type er goed tegen de
golven in kan varen, op welk type een zeil op kan, noem maar op. We leerden dat geen enkele visser een boot
met een motor had want geen geld voor brandstof. Uiteindelijk kozen we voor een polyester boot voor 6
personen, zonder motor, die gemakkelijk de vaak gevaarlijke golven kan overkomen en heel snel is, waardoor
de vissers de scholen vis kunnen volgen, met een levensduur van 10 jaar.
Een eigen werf
Het volgende probleem was: waar laten we die boten bouwen? Hoe komen we aan het materiaal?
Hoe komen we aan mallen? Hoe houden we de kosten in de hand? Hoe weten we dat het geld ook echt naar
de boten gaat? En wie kan er eigenlijk boten bouwen?
We besloten een eigen werf te beginnen, in het dorpje Thippalavasa. Want dat dorp heeft een goed strand om
boten te water te laten. Nu moet u zich van onze werf niet al te veel voorstellen: een plek onder de
palmbomen, een paar mallen, een schuurtje om de materialen in de bewaren, een zandpad naar de zee.

Februari 2005: de 1e boten gaan te water!

8

Februari 2005: de 1e boten zijn klaar!
Maar het lukte! Er stond al een werkbezoek gepland in februari 2005, dus we waren in het gebied vlak na de
ramp. Op een zonnige ochtend waren wij op de werf en bekeken hoe de boten werden gemaakt. Er waren er
drie klaar. Deze 1e 3 boten werden door het hele dorp naar de zee gedragen. De zon schitterde op het water.
De grotere kinderen duwden de boten het water in, de eigenaren sprongen erin en ineens scheerden de boten
over het water!
Vervanging op basis van 75%
We wisten hoeveel boten er weg waren, maar besloten om niet 100% te vervangen, maar 75%.
Hoe verdelen we de boten?
We zagen het volgende probleem op ons afkomen: hoe verdeel je die boten zonder ruzie? En welk dorp komt
eerst? Dr. Ramana van ARDAR had de oplossing. Hij ging naar ieder dorp toe en organiseerde een
bespreking. Hij vertelde de dorpsraad en de dorpelingen het aantal boten, en meldde erbij:
.
jullie moeten zelf beslissen wie er een boot krijgt
.
jullie moeten zelf de volgorde beslissen.
Administratie
En wij besloten: wij willen van iedere boot weten wie de 6 eigenaars worden, met hun familiegegevens. We
willen een foto van iedere boot, twee zijden, met de eigenaars. Dat bleek een hele goede beslissing, alleen
toen we hieraan begonnen wisten we nog niet dat we er 280 gingen bouwen en wat die beslissing betekende
aan administratie en kopieerwerk. Maar goed, alle boten zitten nu in een map!
Boten voor West-Godavari en Krishna
Vlak na de Tsunami had ARDAR een hulppost ingericht in de zuidelijker gelegen districten West-Godavari
en Krishna, waardoor we precies wisten wat daar aan de hand was. Tijdens het 1e werkbezoek na de Tsunami
hebben we dit gebied ook meteen bezocht. We besloten om, als er geen andere hulpverleners kwamen, ook dit
gebied onder onze hoede te nemen.We bleven de enige, dus we besloten ook dit gebied onder onze hoede te
nemen. Eerst dachten we: we bouwen gewoon door op onze werf en de boten kunnen dan wel over zee naar
West Godavari. Maar dat bleek een dom plan; de reis per auto duurt al een dag en de reis per zee was, door
verkeerde stroming in dat deel van het jaar onmogelijk. ARDAR heeft toen een enorme vrachtwagen gehuurd,
om te proberen de 1e boten per vrachtauto te vervoeren naar de dorpen in West-Godavari. De taferelen die dit
heeft opgeleverd, hebben ze ons pas later verteld. Dit moet onmogelijke en hilarische taferelen hebben
opgeleverd. Helaas zijn daar geen foto’s van. We hebben toen besloten de werf eenvoudigweg te verplaatsen
naar West Godavari.
Wat ook erg bijzonder was, dat de dorpen in West-Godavari niet alleen vissen met 6-persoons boten, maar
ook met hele grote zogenaamde ‘dorpsboten’, waarmee het hele dorp mee uit vissen gaat: het zijn twee boten
met ieder 30 vissers, die een groot net tussen de boten in slepen. Als het net binnengehaald wordt aan het
strand, helpt iedereen mee. Iedereen, ook degene die niet gevist heeft, krijgt een deel. Dus ook de
alleenstaande moeder en de ouderen. We hebben in dit gebied daarom als eerste deze grote boten herbouwd.

Revolving Fund Mechanism West Godavari en Krishna
Aangeland in de zuidelijker districten West Godavari en Krishna, besloten we het Revolving Fund
Mechanisme in te voeren. Het werkt als volgt: we spraken af met de vissers die een boot kregen, dat
zij 15% van de waarde van de boot zouden terugstorten. Niet aan ons, maar in de kas van de
dorpsraad. Zo ontstond er een ‘dorpsbank’, die alleen maar te gebruiken is voor verbetering van de
economie in het dorp.
De eerste bijeenkomsten van deze dorpsbank waren erg interessant. Aan de ene kant zaten de
vissers, die hun eerste stukje kwamen afbetalen. Aan de andere kant zaten vissers die geld kwamen
lenen. Omdat de afbetalingen ‘voor het hele dorp zijn’, wordt er strikt de hand aan gehouden.
We hadden er geen idee van dat deze ‘dorpsbank’ zo belangrijk zou worden. Deze vissers zijn
namelijk zo arm, dat ze niet bij een gewone bank kunnen lenen.
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De begroting
2005
0.
Noodhulp
I.
52 boten Vizianagaram/Srikakulam
III
West Godavari en Krishna
153 6 persoons boten
10 aila boten
2006
IVa 73 boten Mollaparu
IVb Herstel 100 ha zoutvelden
IVc Slotbetaling zoutvelden

€
€

9.500
79.220

€

256.080

€
59.075
€
42.720
€
11.901
------------------€
458.478

Op de stranden van de vissersdorpen
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH
Partner
:
ARDAR
Project
:
De bouw van 9 scholen
Budget
:
€ 178.000
Het 9 scholen plan.
De Para Siempre school draait en, zoals we al vertelden, vroegen de dorpsraden 9 dorpen in de
directe omgeving of we ook voor hen een school konden bouwen. ARDAR had al een onderzoek
gedaan en wij hadden al een plan, maar vanwege de Tsunami drukte begonnen we pas met de bouw
van de 1e scholen in zomer 2005.
De opening in Donipeta was een feest; het hele dorp was uitgelopen. Kinderen, ouders, leerkrachten,
iedereen was er. De school in Kotha Mukam staat aan de rand van het dorp, met uitzicht op het
strand en de zee. Er kwam een oude vissers op ons af: hij kon ’s avonds in het donker niet altijd zijn
eigen dorp vinden en kwam nogal eens bij het verkeerde strand uit. Zijn vraag: zouden we misschien
een licht boven op de school kunnen zetten? Als baken? Een vuurtoren, lachten we, dat zou moeten
kunnen. En zo is het gebeurd: er staat een licht op de school en de vissers vinden hun weg.
Nu denkt u vast, waar zijn in dit verslag de alleenstaande moeders, de schakelklassen en de
gehandicaptenzorg? Die ziet u terug in ons volgende jaarverslag, want met die onderdelen van ons
programma beginnen we pas zodra de school staat. En deze twee, die waren bij de opening nog nat
van de verf.

De 1e school in Donipeta! Links ziet u het oude schoolgebouw

De 2e school in Kotha Mukam; met uitzicht op zee
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Onze donateurs in 2005
De vrienden van Friends Indeed
We hebben regelmatig verwonderd zitten kijken naar wat er gebeurde. Friends Indeed is een kleine
organisatie en u vertrouwde ons. U gaf voor de Tsunami. U deed acties met de buurt, acties onder vrienden,
vroeg een donatie bij uw afscheid op de universiteit.
We hadden de actie ‘bootje kopen?’ En het lukte, velen ‘kochten’ een boot, gaven het een naam.
En die boten varen! We haalden in augustus 2005 zelfs de voorpagina van de Volkskrant met foto’s van de
boten. We konden, namens u, zoveel doen! Zoveel gezinnen hadden weer een inkomen!
Medefinanciering ICCO
Ook kwam er een belangrijke samenwerking tot stand: het ICCO besloot om het botenproject te steunen en
€ 100.000 te financieren. Voorwaarde: zelf € 100.000 werven. En dat lukte!
Scholenacties

Ondertussen gingen we ook de boer op om financiering te vinden voor de scholen in het
vissersgebied. We kunnen niet alle donateurs noemen in dit jaarverslag. Maar we maken toch een
uitzondering, voor de schoolkinderen in Nederland. Van fancy fairs tot sponsorlopen: dank aan de
kids en hun leerkrachten op:
.
De Markesteen te Zwolle
.
De Twickel te Amsterdam
.
de Achtbaan te Zwanenburg
.
De M.J. Boldingh in Den Haag

Kostenpercentage 2005
De ‘omzet’van Friends Indeed groeide, o.a. door de Tsunami, naar ….Het kostenpercentage:

Fondsenwerving: de plannen voor 2006
Publieksacties
De voornaamste fondsenwerving in 2005 zal zijn voor de gevolgen van de Tsunami. Dat zal zijn
voor de boten, de zoutvelden en het 9 scholenplan in het vissersgebied.
Scholen voor scholen
We zoeken weer scholen die ons willen helpen met een sponsorloop of een actie.
Het gaat niet alleen om geld. Het is even belangrijk dat Nederlandse kinderen kennis maken met
het leven van kinderen in een ander land.

De dorpsboten: twee boten met 30 vissers trekken een net: iedereen te eten
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DE PROJECTEN: DE PLANNEN VOOR 2006
Hyderabad
• Krushi home
Afronding van de bouw van het Krushi home
• 22 sloppenscholenproject
Afronding van de bouw
Kustgebied Vizianagaram en Srikakulam
• Het 9-dorpen project
In 9 dorpen zullen nieuwe scholen gebouwd worden
• Aanpak op maat 9 dorpen
micro credit, schakelklassen kinderarbeid, gehandicaptenzorg
Kustgebied districten West Godavari en Krishna en Mollaparu
• Boten
• Zoutvelden

TOT SLOT
Het was een stormachtig jaar. Friends Indeed bleek in staat om, toen de Tsunami over onze vissersdorpen
raasde, snel en adequaat hulp te verlenen. We hebben honderden boten gebouwd en vele gezinnen weer een
bestaan gegeven. Hun kinderen keerden terug naar school. En we gaan door! De boten voor West Godavari en
Krishna zijn nog niet klaar. Het dorp Mollaparu heeft zelfs nog geen enkele boot. En er zijn honderden
hectare zoutvelden vernield. We gaan dus door! Samen met u!

Friends Indeed
Giro 500 222
Abn-Amro 44 72 69 461
Stichting Friends Indeed, Heemsteedse Dreef 120, 2102 KP Heemstede, tel. 06 – 549 23 887,
info@friendsindeed.nl www.friendsindeed.nl

Met de hulp en steun van:
De donateurs: de Vrienden van Friends Indeed
Stichtingen: Anton Jurgens Fonds, J.C. Ruigrokstichting, Johanna Kinderfonds, Stichting Manasu, Stichting Pan,
Stichting ‘t Maagdenhuis, Stichting Sport & Orthopedie, Stichting Trein 8.28, Van Dusseldorp Fonds, Zusters der
Voorzienigheid, Stichting Van Leeuwen-Rietberg, Stichting De Groot Fonds
Fondsen: Cordaid, Impulsis, Novib-Oxfam, NCDO, Wilde Ganzen,
Bedrijven: Clifford Chance, DDBAmsterdam,, Kaleos Educatie B.V., Peoplegroup Procurement, Pharmeon BV,
ABN-AMRO Foundation, , Schakenraad Herman & PartnersVNG The Hague, Gravemaker Prepress
Serviceclubs: Rotary Club Amsterdam-Landsmeer, Lion’s Club Amsterdam-Overamstel, Ladies Circle Amstelland,
Rotary Club Hilversum, Rotary club Amsterdam-Zuid-Oost
Scholen: Haarlemmermeerlyceum Hoofddorp, Het Wespennest Amsterdam, De Twickel Hoofddorp, ’t Twiske
Amsterdam, De Markesteen Zwolle, De Achtbaan Zwanenburg, M.M. Boldingh Den Haag
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