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Voorwoord van de directie
In 2015 heeft de stichting drie missies in evenzovele landen uitgevoerd. Daarnaast heeft de
stichting Waterputten Kwasiakan uit Ghana een verzoek ingediend voor ondersteuning. In het
volgende hoofdstuk worden de missies inhoudelijk verder toegelicht.
We zijn daarnaast erg verheugd dat dit jaar ons Verbinden en Versterken plan werkelijk tot
uitvoering is gebracht. In dit plan wordt beschreven met welke partners en op welke wijze de
stichting samenwerkt. De Veiligheidsregio MWB, H2K brandweertrainingen, Fireware en niet te
vergeten Holmatro zijn onze belangrijkste partners. Met Holmatro is het ‘tools for life’ project
opgezet. Een project om in Nederland afgeschreven redgereedschap een tweede kans in een
project van de stichting te geven. We vergeten overigens ook dit jaar niet onze trouwe ‘vrienden
van de stichting’. Sommigen steunen ons al vanaf het eerste uur. Ook jullie helpen ons dit jaar weer
met helpen!
Verder heeft de stichting met de ‘kleine Consultant’ een ‘strategisch’ adviestraject doorlopen om
de stichting meer toekomstbestendig te maken. Uit dit traject zijn acties voortgekomen met als
doel onder andere meer betrokkenheid van onze instructeurs bij de dagelijkse gang van zaken.
Tot slot heeft de stichting voor al haar instructeurs en directie/bestuursleden een doorlopende
ongevallenverzekering afgesloten. Hierdoor zijn werkzaamheden in Nederland (zoals het
ophalen/wegbrengen van materiaal e.d.) ook verzekerd.
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Missies 2015
Kirgizië
In maart van dit jaar is er een grote partij ademluchttoestellen, flessen en een
ademluchtcompressor naar Kirgizië gestuurd. De transportkosten hiervan zijn door Kirgizië
betaald. Dit is een voorbeeld waaruit blijkt dat ‘de liefde’ ook wederzijds is. In mei zijn vervolgens
twee instructeurs naar Kirgizië vertrokken, om les te geven op het gedoneerde materiaal. Tevens
zijn verdere afspraken gemaakt om hoe de ademluchttoestellen over een aantal buurkorpsen te
verdelen (zodat in 2016 deze korpsen onderricht gaan worden).
Benin
In augustus zijn twee instructeurs naar Kandi in Benin vertrokken. Aldaar hebben ze een ruime
week het nieuwe brandweerkorps getraind in het gebruik van het Holmatro redgereedschap.
Tevens is ruim aandacht besteed aan het gebruik van de kleine Mercedes combi
HV/tankautospuit, een onderdeel waar tijdens de vorige missie wat minder tijd voor was.
Overigens bleek de Mercedes in goede staat te zijn. De samenwerking met het lokale ziekenhuis
heeft ook aandacht gehad. Zowel vanuit ‘procedureel’ oogpunt, maar ook vanuit ‘materieel’
oogpunt. Dit laatste is dankzij de partners van de Benin instructeurs tot stand gekomen.
Guatemala
Twee directieleden/instructeurs zijn in oktober voor 7 dagen afgereisd naar Puerto Barrios in
Guatemala. De stichting is vanaf de oprichting in 2007 actief in deze havenstad, waarbij de
activiteiten de afgelopen jaren ook naar omliggende korpsen zijn verspreid en het korps Puerto
Barrios steeds beter in staat is om met minder hulp vanuit Nederland te kunnen. Dit betekent dat
de stichting dit jaar goed heeft gekeken naar manieren of en hoe de samenwerking komende jaren
voortgezet kan worden. De kern van deze samenwerking bestaat uit de oprichting van een ‘wijze
mannen’ structuur. Deze ‘wijze mannen’ gaan samen de vraag en aanbod (v.w.b. materieel en
oefenen/opleiden) tussen de aangesloten korpsen coördineren. De stichting gaat hierdoor meer
een rol op de achtergrond spelen, maar blijft betrokken.
Overige project activiteiten
Samenwerking in Ghana met stichting Waterputten
Vanuit Ghana is er een verzoek gekomen voor donatie met bijbehorende instructie van een
tankautospuit voor de plaats Mampong in Ghana. De stichting Waterputten Kwasiakan heeft dit
verzoek bij de Brandweer Midden- en West-Brabant ingediend. De Brandweer zonder Grenzen
heeft hiervoor een tankautospuit georganiseerd, die ook naar Ghana is getransporteerd en is in
overleg getreden met vertegenwoordigers van de stichting Waterputten voor verdere invulling
van het project. Helaas is er als gevolg van onvoldoende financiële middelen van de stichting
Waterputten in 2015 geen vervolg gekomen van dit project
Samenwerking in Madagascar met PUM
Vanuit de PUM (Netherlands Senior Experts) is de Brandweer zonder Grenzen verzocht voor
assistentie op het gebied van ‘hotel brandveiligheid’ op het eiland Noisy Bay vlakbij Madagascar.
In 2015 zijn hiervoor de eerste gesprekken gevoerd en verdere afspraken over de invulling van dit
project gemaakt. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van de rol die de stichting ook voor
andere organisaties kan spelen. Het geeft tegelijkertijd aan hoe de stichting de afgelopen jaren is
geëvalueerd van een organisatie die materieel verstrekt tot een organisatie die ook een breed
pakket van diensten kan leveren.

