Wilde Ganzen werken samen met WZHO en de Tilburgsche
Waterleiding Maatschappij NV

Wilde Ganzen, de
fondsenwerver
•10jaar
bekend van radio en
tv bestaan dit jaar
veertig jaar.
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woorden niet van de
wekelijkse tv-collecte:
'Wilde Ganzen vliegen
deze week voor...'
Vervolgens schetst Doré Smit in twee
minuten IKON-zendtijd de hulpvraag, de
oplossing, gironummer 40000 en de
opbrengst van de vorige ganzenvlucht.
Veel minder bekend zijn de zogenaamde
Verdubbelingacties van Wilde Ganzen.
De WZHO en de Tilburgsche Waterleiding
Maatschappij werken al samen met
Wilde Ganzen in het kader van deze
Verdubbelingacties.
De korte, krachtige en nuchtere boodschap,
de wekelijkse herhaling op radio en tv en
de aanvraag voor steun voor een concreet
project in binnen- of buitenland maken
deel uit van de kracht van Wilde Ganzen
en leverde in de afgelopen vier decennia
een trouw publiek op van gulle gevers.
Opmerkingen in de kantlijn van een giro
als 'ga zo door' of 'goed zo' onderstrepen
het vertrouwen van de donateurs. Wilde
Ganzen vlogen voor het eerst in 1957 voor
slachtoffers van een aardbeving in Turkije.
De opbrengst was 167 gulden. De derde
vlucht bracht al meer dan drieduizend
gulden op. Tegenwoordig ligt de weekopbrengst rond de veertigduizend gulden,
ganzenvluchten van tachtigduizend gulden
zijn echter geen uitzondering. Een 'vette
gans' heet deze hoge opbrengst in het
jargon van Wilde Ganzen. Wilde Ganzen
ontvangen jaarlijks zo'n acht miljoen aan
giften. Van elke gulden die Wilde Ganzen
van donateurs ontvangen gaat tenminste
93 cent naar het doel van hun keuze.
Wilde Ganzen hebben dus geringe kosten.
De organisatie heeft een kleine staf van
10 medewerkers, waarvan 2 fulltime en
8 parttime. De Wilde Ganzen versturen
nauwelijks direct mail en de productie en
uitzending van de wekelijkse tv-collectes
komen voor rekening van de IKON.
De lage kosten zijn verder terug te voeren
op de filosofie van Wilde Ganzen van
'inzamelen en overmaken'.
Wilde Ganzen selecteren zelf voor welke
projecten ze geld inzamelen. Jaarlijks
komen zo'n 900 aanvragen binnen waarvan
er rond de 300 het groene licht krijgen.
Wilde Ganzen steunen altijd kleinschalige,
concrete en éénmalige projecten, ofwel
projecten waarvan de donateurs niet het
gevoel krijgen dat hun gift een druppel op
een gloeiende plaat is. Begunstigden zijn
met name gehandicapten, kinderen en de
gezondheidszorg. De oecumenische Wilde

Ontstaan van de ganzenvluchten
Het idee voor een wekelijkse collecte
ontstond in 1953 inde Domkerk in Utrecht
waar de IKOR (devoorloper van de IKON)
elke week live verslag deed van de kerkdienst.Tijdens éénvan diediensten hield
een dominee een lezing over hongersnood
in India. Nade lezing werd de geestelijke
aangesproken door een man,die net terug
was van een reis naar Calcutta, met de
woorden 'Ik heb wat uverteld meteigen
ogengezien. Maar wat doet u eraan'?
Dezevraag vormde de aanzet tot de
ganzenvluchten vanWildeGanzen.

Ganzen maken geen onderscheid tussen
kerkelijke- en niet-kerkelijke projecten.
Alleen in de kerstperiode vliegen Wilde
Ganzen altijd voor het IKON-pastoraat.
Wilde Ganzen ontvangen als onafhankelijke stichting geen enkele subsidie van
overheid of kerkelijke instellingen. Wilde
Ganzen ontvingen in 1996ruim 2,6 miljoen
aan erfenissen, legaten en overige giften.
Deze inkomsten zijn bestemd voor het
fonds 'Dubbele Waarden'. Vanuit dit fonds
keert de organisatie sinds 1992 premies uit
voor 'Verdubbelingsacties'.
Verdubbelingsacties zijn bedoeld om steun
te geven aan lokale initiatieven van particulieren en organisaties voor goedgekeurde
projecten van Wilde Ganzen. De actievoerders mogen naam, logo en gironummer
van Wilde Ganzen gebruiken en krijgen
deskundige en praktische ondersteuning
op het terrein van fondsenwerving.
Als klapper op de vuurpijl vermeerderen
Wilde Ganzen de opbrengst van deze
acties. In 1996 hebben Wilde Ganzen

84 Verdubbelingsacties uitgevoerd met
een bruto-opbrengst van 1.416.310 gulden.
De opbrengsten van de Verdubbelingacties
stegen in 1996 met 34,6% ten opzichte van
het boekjaar 1995. De Verdubbelingacties
hebben ook de aandacht getrokken van de
waterleidingmaatschappijen, dat blijkt wel
uit geheel eigen bijdragen aan deze acties
van de WZHO en de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij.
Seruawan: WZHO werkt aan
drinkwatervoorziening voor Molukse
bewoners
In Krimpen aan den IJssel namen vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap
het initiatief om fondsen te werven voor
een goede drinkwatervoorziening voor het
dorp Seruawan op het Molukse eiland
Seram in Indonesië. De waternood was
dan ook hoog op het eiland. Lange loopafstanden voor de bewoners naar de enige
twee waterputten op het eiland en slechte
kwaliteit van het water met diarree en
huidziekten als gevolg bij met name
kinderen en bejaarden. Binnen korte tijd
verwierf de inmiddels opgerichte werkgroep van de 'Stichting Jajasan Perkembangan' een breed maatschappelijk draagvlak binnen de gemeente Krimpen aan
den IJssel. Naast de gemeente Krimpen
aan den IJssel namen belangeloos deel aan
de werkgroep de regionale watermaatschappij WZHO en PUM (stichting
Programma Uitzending Managers).
Deinspanning van dewerkgroep resulteerde
in een tussentijdse opbrengst van 33.906
gulden. Dit bedrag werd door Wilde Ganzen
verdubbeld tot 67.812 gulden. Een ganzen-
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Burgemeester Jansen van Krimpen aan
den IJssel over de gezamenlijke actie voor
Seruawan: 'We hebben dit metveel
enthousiasme gedaan,maarje realiseert je
ook datje nog heel veel hulp kan bieden
vanuit onze welvaart naar gebieden waar die
welvaart helemaal niet is.Op de Molukse
eilanden alleen al zijn legio andere wensen.
Je hoeft niet de zorg van de hele wereld op
je te nemen,maar voor dit project geldt:
'hoe meer hoe beter'. Welkewaterleidingmaatschappij neemt defakkel over vande
WZHO?

vlucht op radio en tv, ondersteund door
een direct mail actie van Wilde Ganzen
rondde het karwei af met een opbrengst
van nog eens 43.717 gulden.
Hierdoor kwam het totale bedrag uit op
111.528 gulden. 'Verbazingwekkend, nu
pas beseffen we de impact van een tvuitzending', is de volmondige reactie van
de werkgroep.
De WZHO ging direct in op het verzoek
van burgemeester Jansen van Krimpen aan
den IJssel om het project technisch te
ondersteunen. De bijdrage van de WZHO
bestaat uit een onderzoek naar geschikte
waterbronnen en het ontwerpen van
respectievelijk een eenvoudige waterbehandeling, een reservoir en een distributienet
met huisaansluitingen. Volgens het laatste
nieuws van de WZHO ligt de uitvoering
van het project op schema. April jl. werd
begonnen met de aanleg van de drinkwaterinstallatie en het leidingsysteem in
Seruawan. Dit systeem bestaat uit drie
grondwaterpompputten, twee langzame
zandfilters, tussenkelders, een kleine watertoren en een 2,5 km lang leidingnet met
aansluitingen. De eerste fase van de werkzaamheden duurt tot half mei, omdat dan
de regentijd begint en er niet meer te
werken is. De tweede fase kan weer
beginnen in het najaar vanaf oktober tot
januari. In deze periode worden de elektrische aansluitingen gemaakt, worden de
putpompjes geïnstalleerd en het filterproces op gang gebracht.
Ethiopië: Tilburgsche Waterleiding
Maatschappij staat garant voor aanleg
kranen en latrines
De Tilburgsche Waterleiding Maatschappij
gaf op een wel heel bijzondere manier
invulling aan het 100-jarige jubileum van
het bedrijf. De waterleidingmaatschappij
stond garant voor 196.000 gulden, het
bedrag dat nodig was voor de uitvoering
van een driejarig project in Ethiopië.
Een project waarin de leefomgeving van
bewoners in de wijken 8 en 9 van stadsdeel 23 ingrijpend moet worden verbeterd.
De bewoners van deze wijken leven in een
kritieke situatie waarin overvolle latrines
'gewoon' zijn, waarin afvalwater door de

straten loopt en waar het vuilnis zich op
iedere straathoek ophoopt. Een vertrouwd
beeld in een derde wereld stad als Addis
Ababa, de hoofdstad van Ethiopië.
De bewoners hebben samen met de
mensen van het Nazareth Kindercentrum,
dat in beide wijken werkzaam is, de plannen gemaakt voor de aanleg van latrines
en tappunten en het afvoeren van vuilnis.
Om de drinkwatervoorziening te verbeteren
worden 12 nieuwe tappunten aangelegd,
33 latrines, ieder met 6 zitplaatsen,
gebouwd en 6 grote vuilcontainers
geplaatst. Bij alle activiteiten worden werklozen uit de wijken ingeschakeld.
De bewoners betalen zelf mee. Het gaat
om een duur project. Een latrine kost
2.100 gulden en een tappunt 2.500 gulden.
Inmiddels werd het budget voor het eerste
projectjaar gedekt door verschillende acties
van klanten, personeel en een vlucht van
Wilde Ganzen. De klanten van de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij gaven
14.681 gulden aan donaties. Dit bedrag
werd verdubbeld door de waterleidingmaatschappij. Ook het personeel van de
waterleidingmaatschappij voerde actie om
geld te werven. De speciale ganzenvlucht

Jeugd voor Jeugd acties
Datde veertigjarige fondsenwerver niet aan
een midlifecrisis lijdt mag blijken uit het
jongste initiatief van deJeugd voor Jeugd
acties. Met deze actievorm steunt deorganisatiejongeren die actie willen voerenvoor
leeftijdgenoten in het buitenland.Wilde
Ganzen stellen dejonge actievoerders een
premie in hetvooruitzicht die kan oplopen
tot 17.500gulden.
Jongeren die meer danvijfduizend werven
mogen dit nieuws verspreiden op de homepage vanJeugd voor Jeugd acties
(http://www.omroep.nl/ikon/ganzen).
Het concept vanJeugd voor Jeugd acties
stemt nagenoeg overeen met dat van de
Verdubbelingacties. Bijzonder is datactievoerders van Verdubbelingacties en Jeugd
voor Jeugd acties zelf hun buitenlandse
projecten kiezen.Inde regel dragen 'nongouvernementele organisaties' de projecten
aan bij organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Directe aanleiding voor
Wilde Ganzen om deJeugd voor Jeugd
acties te starten was de negatieve beeldvorming inde media over de generatie Nix,
de patatgroep die passief genot hoog in het
materialistische vaandel zouvoeren.
Wilde Ganzen besloten jongeren een kans
te geven het positieve tegendeel te bewijzen
middels deJeugd voor Jeugd acties.
DeJeugd voor Jeugd acties slaan landelijk
goed aan.In 1996 zijn er 37 acties gevoerd
meteenbruto-opbrengstvan529.947gulden,
een stijging van 172,3%ten aanzien vande
bruto-opbrengst van 194.645 gulden in het
startjaar 1995.
Waterleidingmaatschappijen die eventueel
scholen willen sponsoren kunnen contact
opnemen met Marjon Staal,fondsenwerfster
vanWilde Ganzen (tel:035-6246622 of
E-mail: wgeese@knoware.nl).

bracht 37.702 gulden op. Vanuit de
Verdubbelingacties en de Jeugd voor Jeugd
acties (zie kader) worden de ontbrekende
gelden ingezameld. In het kader van de
Jeugd voor Jeugd acties kwam al 23.339
gulden binnen, via Jeugd voor Jeugd acties
van de Michaëlschool en het Mill Hill
College. Het groene licht aan dit project
kon dankzij de garantstelling van de
Tilburgsche Waterleiding Maatschappij
direct worden gegeven.
R. van der Linden,
Wilde Ganzen
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Ruimte voor de Maas
• Slot vanpagina 499.
(RWS/RIZA) voor het verschaffen van
aanvullende informatie.
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