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WIE JARIG IS TRAKTEERT!
Dit jaar bestaat Stichting HomePlan 25 jaar. We zijn ontzettend trots dat het initiatief van
Jan Tebbe, die in 1997 HomePlan heeft opgericht, zich heeft ontwikkeld tot de organisatie
die we nu zijn. HomePlan heeft inmiddels ruim 4.300 huizen gebouwd voor de allerarmsten
in verschillende landen in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. Met aanvullende projecten op
het gebied van welzijn, educatie, werk en inkomen, werken we samen met de begunstigden
en met uw steun aan een huis, thuis en toekomst.
Dit jaar willen we graag 25 extra families helpen. HomePlan helpt op verschillende manieren:
we bouwen een compleet huis met watertank en toilet voor een gezin, maar leggen
bijvoorbeeld ook moestuinen aan om de voedselzekerheid voor de langere termijn te
verbeteren. Met een kleinere of grotere bijdrage steunt u onze projecten!

Hoe kunt u families helpen?
€25 Steentje bijdragen
Draag bij aan de bouw van een volledig
huis.

€75 Zaailingen
We planten zaailingen in een moestuin,
zodat een familie kan bouwen aan
voedselzekerheid en een inkomen.

€200 Moestuin
We leggen een volledige moestuin aan,
geven training en de familie krijgt materialen en gereedschappen om de moestuin aan te leggen en te onderhouden.

€400 Opleiding
We bieden bijvoorbeeld
een vakopleiding aan in
de bouw, of een ICT-opleiding aan één
van onze computerscholen. Met €400
kunnen we een student een opleiding
bieden inclusief lesmaterialen, dit vergroot
hun kans op werk en inkomen.

€1.000 Stroomvoorzieningen
We voegen een zonnepaneel
toe aan een huis. Een zonnepaneel is
gekoppeld aan een fornuis en verlichting,
dit verlengt de dag. Kinderen kunnen ook
’s avonds hun huiswerk maken.

Doneren aan
HomePlan kan ook
via Tikkie; snel en
eenvoudig. Tikkie
werkt via iDeal, het
gebruik ervan is veilig,
gratis en makkelijk!
Scan de QR-code,
vul het bedrag in en
dit wordt via uw bank
naar HomePlan overgemaakt.
Heel erg bedankt
voor uw steun!

Uw donatie wordt ingezet daar waar deze het hardst nodig is bij de projecten van HomePlan. De genoemde
bedragen zijn een realistische indicatie van de kosten, echter kunnen de kosten per land of project verschillen.

Wij hangen de slingers op!
Voor ons 25-jarig bestaan hebben we slingers laten maken door de dames van de Sister Mura
Foundation in Johannesburg. Deze dames zijn gevlucht uit Zimbabwe en Congo en zijn vaak besmet met hiv. De foundation zorgt dat zij begeleiding krijgen en door het maken van deze slingers
verdienen zij een maand huur! Bij een verjaardagsdonatie vanaf €50 via www.homeplan.nl krijgt u
deze slinger toegestuurd. Vergeet hierbij niet uw adresgegevens te vermelden. Baie dankie!

25 JAAR HOMEPLAN

De afgelopen 25 jaar hebben we ruim 4.300 huizen gebouwd en hiermee 50.000 begunstigden
geholpen. Hier zijn we trots op en erg dankbaar voor uw steun! Tijd om eens terug te kijken:

1997
Oprichting
Stichting
HomePlan
door ondernemer
Jan Tebbe.

1997 – 2009
PREFAB WONINGEN
IN MEXICO

PREFAB HUIZEN IN
ZUID-AFRIKA

Partner: Caritas
1.361 prefab woningen opgebouwd
in Mexico en een timmerfabriek.

Partner: Caritas
223 prefab woningen opgebouwd in Zuid-Afrika.

2008 – 2017
LOKAAL GEPRODUCEERDE
HUIZEN IN MEXICO
Partner: TECHO Mexico
873 permanente woningen gebouwd
met TECHO.

2004 – 2007

2009

2008 – 2018
BOUWEN IN NICARAGUA
Partner: TECHO Nicaragua
620 huizen gebouwd, sinds 2018
zijn activiteiten gestaakt omdat
TECHO werd verboden.

EERSTE BOUWREIS
NAAR MEXICO
2010

2009

PERMANENTE HUIZEN
IN ZUID-AFRIKA
Partner: SACBC
Ruim 500 permanente huizen,
3 computerscholen, vakopleidingen,
caregivers programma en moestuinen.

START IN ZIMBABWE
Partner: Dominican Missionary Sisters
8 doorstroomhuizen voor tieners, 54
permanente huizen en 2 waterputten.

2018
START IN EL SALVADOR

2011
START IN ESWATINI (SWAZILAND)
Partner: Caritas & SACBC
123 huizen gebouwd en bouw opleidingen gestart voor 80 studenten.

Partner: TECHO El Salvador
51 noodwoningen gebouwd voor
Internally Displaced People en
doorstroom naar permanente
woningen in Villa Venecia.

START IN GUATEMALA
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2010
START IN HAÏTI
Partner: TECHO Haïti
Na de aardbeving in 2010
zijn 530 huizen gebouwd,
landbouwprojecten en
vakopleidingen opgezet.
Partner: Hope for Haïti
Na de aardbeving in 2021 is
een mobiele kliniek opgezet,
100 microkredieten verstrekt,
wederopbouw en reparatie
van huizen en scholen.

IMPACTSTUDIE

2019
Partner: TECHO Guatemala
35 permanente huizen gebouwd (met
zonnepaneel en oven) en een landbouwproject met moestuinen.

Er zijn al 46 bouwreizen
georganiseerd naar Mexico,
Nicaragua en Zuid-Afrika!

HomePlan voert voor haar 25-jarig bestaan een impactstudie uit in Haïti,
Guatemala, Zuid-Afrika, Zimbabwe en eSwatini. We onderzoeken in
samenwerking met Shared Value Foundation, net als vijf jaar geleden,
of de projecten van HomePlan een positief effect hebben op onze
projectdeelnemers. De resultaten hiervan delen we eind dit jaar!
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