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Toen AWE startte in 2019 had ik geen verwachtingen van de stichting. We hadden
grootse dromen en ideeën maar ik dacht niet na over waar het heen zou gaan, wat
we nou echt precies zouden bereiken of hoe we ons zouden ontwikkelen. We waren
vooral heel enthousiast en hadden een plan, niet wetende of dit ook echt zou
brengen wat wij wilde bereiken.
Dit is misschien een beetje zoals het leven ook gaat.
Je maakt een plan, dingen komen op jouw pad, sommige kansen pak je, sommige
kansen laat je aan je voorbij gaan en je leert het meest terwijl je valt en opstaat.
Aan het eind van de rit is het plan waarschijnlijk niet uitgepakt hoe je het verwacht
maar had het ook niet beter kunnen lopen. Zo voelt AWE nu ook, na 2,5 jaar.
2021 was een jaar van ontwikkeling voor AWE. In Nepal gingen de eerste missies van
start, we ontwikkelde een podcast, vroegen fondsen aan, gaven lessen op scholen
over het klimaat, besloten een lespakket over burgerschap te gaan ontwikkelen,
kregen nieuwe leden in de Raad van Toezicht en zaten weer aan de tekentafel voor
een nieuw logo en een nieuwe website.
Terugkijkend was het een jaar waarin het soms voelde alsof we stil stonden, vast
zaten en voornamelijk aan het bedenken waren maar waar langzaam aan een heel
goed plan uit rolt. Terwijl ik dit schrijf kan ik toch niet zeggen dat we stil hebben
gestaan en dat is het mooie van dit avontuur. Met alle mooie plannen kijk ik uit naar
het jaarverslag van 2022. Waar ik onze nieuwe avonturen weer mag vertellen.
Mijn hartelijke dank voor al het enthousiasme en de steun namens het hele team
Iris Ferwerda
Directeur AWE

AWE
Visie
AWE Foundation believes in mutual
understanding world wide, development work
that is community led and that empowerment
starts with professions with social changes.

Missie
AWE Foundation empowers lokale initiatieven in
de global south en creëert bewustzijn over de
wereld.

Ons verhaal
In november 2018 begon er bij Iris Ferwerda een idee op te borrelen. Na
zich meerdere jaren te hebben ingezet bij andere non-profits en stichtingen
viel haar een ding op. Er zijn veel stichtingen met goede bedoelingen die
ondanks alle moeite meestal niet voor een goede stabiele oplossing of
toevoeging zorgen. Het eindresultaat is daardoor dat je veel geld weggooit
en de blijvende impact op de lokale bevolking minimaal is. Als we echt wat
willen veranderen aan de situatie van de wereld en die veranderingen ook
echt blijvend willen maken dan moet het anders. Stichting AWE Foundation
kreeg twee focuspunten. 1: lokale initiatieven ondersteunen en 2: meer
bewustzijn creëren over wat er echt speelt in de wereld. De Raad van
Toezicht werd verzameld en in november 2019 werd de stichting AWE
Foundation officieel opgericht.
Sindsdien is de Raad van Toezicht, Iris als bestuur/directeur en een groep
vrijwilligers met enthousiasme bezig om hiervoor te strijden. Toekomst
bewuste en impactvolle support genereren, educatie en kunst projecten
opstarten om bewustzijn over de status van de wereld te vergroten en met
dat alles een realistische kijk te genereren op hoe ontwikkelingswerk stabiel,
langdurig en impactvol kan zijn.

WAAR IS AWE?

Educational Health Kits Project - Nepal
In 2021 kregen we eindelijk het verlossende telefoontje uit Nepal: de eerst missie kon
van start gaan. Een wonder want in 2020 hebben we een half jaar geduld moeten
hebben. Corona gooide, zoals overal, roet in onze plannen. Pratima, oprichtster van
het project, kon niet naar gebieden waar ze hulp wilde bieden toe reizen.
Geheel onverwacht zakte het aantal besmettingen en mochten ze weer reizen naar
afgelegen gebieden. We stuurde het verzamelde geld op, Pratima en haar team
deden boodschappen, doken een bus in, reisden dag en nacht en konden de missie
uitvoeren.

AAF projecten - Nederland
In Nederland startte we een samenwerking met Dr. Monk. Een sociaal innovatie
bureau die samen met ons hun climate education kit verder wilde ontwikkelen in
Ghana en wilde aanbieden in Nederland. Daarnaast besloten we onze huisstijl om te
gooien. Met een nieuwe website, een nieuw logo en een nieuwe stijl voelt AWE als
compleet.

AWE
Podcast
Als je iemand haar verhaal wil vertellen, dan kun je typen tot je een ons weegt
maar het echte verhaal hoor je pas met haar stem erbij. Zo ontstond het idee
om met Pratima van Educational Health Kits een podcast op te nemen. Daar
kwam de AWE-cast uit waarin ze uitlegt hoe het met Nepal gaat, waarom ze het
project oprichtte en wat haar dromen zijn. Klik op het logo hiernaast om naar de
podcast te gaan of luister direct de trailer door hieronder op play te drukken.

Nieuw logo en website
In 2021 kreeg AWE het aanbod om een nieuw website design te krijgen. Een kans om nog
een keer heel goed te kijken naar wie we zijn als organisatie en dus met een nieuwe website
ook even kritisch te kijken naar onze huisstijl. De beslissing was drastisch. Onze felle geel en
neon roze werden ingewisseld voor warme tinten. Een nieuwe site in het nederlands en
engels was het resultaat. We zijn ontzettend blij met de sfeer die AWE nu uitdraagt. Het logo
past bij de missie, de kleuren versterken hoe we zijn en de site geeft weer wie wij zijn. klik op
de afbeelding hieronder om direct naar de site te gaan.

AWE
Wisselingen in de Raad van Toezicht
In 2021 namen we afscheid van Chantal. Een van de drie leden van de Raad van Toezicht
besloot na twee mooie jaren ons te verlaten. In de sollicitatie procedure kwamen er twee
kandidaten naar voren die allebei een ontzettend goede toevoeging aan ons team zouden
zijn. Hierbij stel ik daarom met veel trots en plezier Annemiek Jutten en Jur Raatjes voor, onze
twee nieuwe leden van de raad van toezicht.

Annemiek Jutten
Annemiek is woonachtig in Utrecht en werkt bij BNNVARA als
Business Intelligence Specialist en met haar Marketing
achtergrond kijkt zij mee hoe we AWE de komende jaren zo
goed mogelijke kunnen neerzetten. Per project en als geheel.
Klik op het linkedin logo om meer te weten over Annemiek en
haar werkervaring.

Jur Raatjes
Jur is woonachtig in het mooie Groningen maar de afgelopen
10 jaar heeft hij in het buitenland veel verschillende posities
gehad binnen het onderwijs. Door zijn vele functies als
manager of directeur bij scholen wereldwijd is hij een goede
ondersteuning bij projecten binnen AAF en SIP. Wil je meer
weten over Jur zijn carrière ? Klik op het Linkedin logo.

SIP
Educationale Health Kits Project in Nepal
In 2020 gingen wij een samenwerking aan met het project: Educational Health Kits in
Nepal. Pratima Saud richtte dit project op. Een jonge dame die ernaar streeft om de
kennis over hygiëne onder kinderen te vergroten. We waren direct onder de indruk
van haar visie en besloten haar te steunen tijdens haar reis.
In 2016 besloot Pratima dat ze haar vrijwilligerswerk naar een hoger niveau wilde tillen. Sindsdien
vormen Pratima en een aantal medestudenten een team in hun vrije tijd. Ze reizen naar afgelegen
gebieden om in actie te komen voor de problemen die ze persoonlijk heeft ervaren toen ze
opgroeide in Achham. Ze zijn begonnen met het verspreiden van Educational Health Kits die
kinderen voorlichten over hygiëne en hen de producten geven om de kennis ook zelf thuis toe te
passen. Met de missiereizen streeft het EHK team naar ontwikkeling in heel Nepal door het
opleiden van de volgende generatie. In afgelegen gebieden maar ook in de hoofdstad; Kathmandu.
Ze gaan naar de basisscholen of tehuizen in Nepal met de missie om de kinderen te onderwijzen
en te voorzien. Om hun toekomst te veranderen.

Social Impact Power
Afgelopen jaar in SIP gelanceerd. In het nieuwe jaar willen we via deze weg
structureel mensen ondersteunen in het zelfstandig kunnen draaien van een
onderneming met positieve social impact.

AAF
All About the Future
Afgelopen jaar is AWE creations gewisseld naar AAF. De afkorting van All About the
Future. Deze tak van AWE richt zich op de bewustwording van problemen rond de
wereld. Wat is nou echt de situatie? Welke hulp is er nou echt nodig? Dit alles om
mensen bewust te maken van de manier waarop helpen echt impact heeft. Het
afgelopen jaar hebben we een samenwerking gestart met Dr. Monk en zijn we
daarnaast een burgerschapsproject gaan ontwikkelen.

Anansi Climate Education Kit
Afgelopen jaar zijn wij een samenwerking gestart met Dr.
Monk. Dr. Monk is een sociaal innovatie bedrijf dat een kantoor
in Amsterdam en Ghana heeft. Ze draaien projecten met VPRO,
Tony Chocolonely, Triodos en zoveel meer. In Januari 2022
heeft Dr. Monk besloten om te stoppen. Klik vooral op de link
bij het plaatje om meer te weten over Dr. Monk.

De AAF innovatie club
Bewustwording bij de volgende generatie, het doel van AAF.
Hoe bereik je dat? Met een burgerschapspakket voor
basisschool kinderen was onze conclusie. Na een tijd vol
research, praten met docenten en het bedenken van een
concept zijn we er nu uit. Een interactief en persoonlijk
lespakket over burgerschap genaamd de AAF innovatie club.
Waar docenten geen extra werk aan hebben, alles online te
volgen is dus ook geschikt tijdens thuis scholing en waar
leerlingen hun eigen zoektocht naar hun interesse binnen het
burgerschap kunnen starten. In 2022 lanceren we de pilot van
de AAF club en kan de bewustwordingen van impactvol helpen
starten.

KOSTEN
BALANS OP 01-01-2021

€1854,20

INKOMSTEN
PRIVE DONATIE
SUBSIDIE GEMEENTE UTRECHT

€220,00
€4000,00

UITGAVE
KOSTEN AAF

€3679,34

KOSTEN SIP

€637,19

KOSTEN VOOR DE ORGANISATIE

€216,86

BALANS OP 31-12-2021

€1540,81

AWE IN 2022
AAF
In 2022 gaan wij een pilot draaien met de AAF innovatieclub. Om de
kinderziektes eruit te halen voordat wij het voor al het basis onderwijs in
Nederland en wereldwijd voor Nederlandse scholen beschikbaar is.

SIP
In 2022 hopen wij een de laatste missie in Nepal te draaien en een nieuw
samenwerking te starten met een lokaal project die strijd voor lokale impact.

AWE
In 2022 gaan we verder met onze podcast, hebben we nieuwe
samenwerkingen, gaan we ons donateurs programma uitzetten en hopen
we vooral met heel veel plezier veel mensen te helpen.
Wij willen een ieder die ons dit jaar weer heeft gesteund ontzettend
bedanken.

Contact
AWE Foundation
Nicolaas Beetsstraat 14
3511HE Utrecht
0618719144
info@awefoundation.nl
KVK: 76509362
In het bezit van de anbi status
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