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25 JAAR HUIS,  
THUIS EN TOEKOMST 

HomePlan werkt in zeer kwetsbare gebieden, zo 

hebben we in de afgelopen jaren onze werkzaamheden 

in  Nicaragua moeten stoppen vanwege de politieke 

situatie. In Guatemala hebben we orkanen en een 

vulkaanuitbarsting gehad. Haïti is getroffen door een 

aardbeving, de president is vermoord en de nood

toestand is uitgeroepen vanwege de onveilige situatie in 

het land. In Zimbabwe, ZuidAfrika en eSwatini is er veel 

politieke onrust geweest. Kortom, wij werken onder zeer 

moeilijke omstandigheden. 

Toen werd het maart 2020 en ging de wereld op slot 

vanwege COVID19. Dit raakte juist de meest kwetsbare 

gemeenschappen waar wij werken het hardst. We 

konden niet meer bouwen, de scholen gingen dicht, 

onze projectdeelnemers kwamen in grote problemen. 

Op verzoek van onze partners zijn we snel 

noodhulp gaan bieden. Voedselzekerheid 

bleek een groot probleem; van voedsel

pakketten zijn we overgestapt op 

moestuinen om de leefomgeving 

structureel te verbeteren. 

De periode waarover deze impactstudie resultaten meet 

is zeer onrustig geweest. Toch vonden wij het belangrijk 

om dit onderzoek plaats te laten vinden om te weten of 

we op de juiste weg zitten. Wij zijn ongelofelijk trots op 

de resultaten die wij in de afgelopen jaren hebben weten 

te bereiken, het is een hobbelige weg, maar samen 

met onze lokale partners blijven we ons inzetten om de 

allerarmsten te voorzien van een huis, thuis en toekomst!

Iskander Haverkate, voorzitter
Marike van Seeters, directeur

25 jaar geleden voelde ondernemer Jan Tebbe een verantwoordelijkheid die 
verder ging dan het continueren van zijn bedrijf en het maken van winst. Het 
begon met zijn idee, een prefab huis voor de allerarmsten in Mexico, en het 
 resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Stichting HomePlan in 1997. 

25 jaar later heeft HomePlan meer dan 4.400 huizen 

gebouwd en aanvullende projecten uitgevoerd in Haïti, 

Nicaragua, Guatemala, Mexico, El Salvador, Zimbabwe, 

ZuidAfrika en eSwatini. Tijdens het 20jarig bestaan in 

2017 hebben we onszelf de vraag gesteld: wat is de 

impact van onze projecten op het leven van de mensen 

voor wie we bouwen en voor hun gemeenschap? Bieden 

wij hen een huis, thuis en toekomst? Uit die impactstudie 

kwamen een aantal aanbevelingen waarmee we aan de 

slag zijn gegaan. In alle landen hebben we de ontwer

pen van de huizen bekeken en bijgeschaafd. Ook zijn we 

nagegaan welke basisvoorzieningen we konden leveren 

om de hygiënische omstandigheden te verbeteren en 

zijn we met onze lokale partners in gesprek gegaan om 

aanvullende projecten te definiëren op het gebied van 

welzijn, educatie en werk en inkomen. Nu vijf jaar later 

hebben wij opnieuw onze impact laten meten, hiervan 

presenteren wij graag de resultaten. 
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HomePlan gelooft dat een veilig onderkomen de basis is voor verdere ontwikkeling. 
Daarom hebben we de afgelopen 25 jaar huizen gebouwd in Mexico, El Salvador, 
Haïti, Nicaragua, Guatemala, Zuid-Afrika, eSwatini en Zimbabwe. Naast huisvestings-
projecten hebben we ook aanvullende projecten gerealiseerd op het gebied van 
welzijn, educatie, werk en inkomen. Om zeker te weten of we de gewenste  
impact maken op onze projectdeelnemers, onderzochten we opnieuw of,  
en wat voor impact onze projecten hebben op hun levens. Ook hebben we  
gevraagd om aanbevelingen voor onze evaluatie en monitoring systematiek,  
zodat we continu de impact van de projecten kunnen vaststellen en beter  
op actualiteiten kunnen inspringen. 

25 JAAR BOUWEN MET HOMEPLAN
WAT IS DE IMPACT VAN ONZE PROJECTEN?
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vijf jaar geleden gaven we de Nedworc Foundation en de 

Shared Value Foundation – gelieerd aan de Universiteit 

Utrecht – opdracht tot een onafhankelijk kwalitatief 

veldonderzoek in vijf landen: Haïti, Guatemala,  

Zuid Afrika, Zimbabwe en eSwatini. 

Door de ogen van de lokale bevolking
De onderzoekers hebben de impact van onze projecten 

in nauwe samenwerking met de belangrijkste stake

holders in de projectlanden gemeten. Dat betekent  

dat onze lokale partners, programmadirecteuren, project

leiders, gemeenschapsleiders en projectdeelnemers heel 

betrokken zijn geweest bij het onderzoek en intensief 

hebben meegewerkt. Zo ontstaat er meer kennis over 

de lokale context en de realiteit en impact van onze 

projecten. De resultaten van het onderzoek lees je in  

dit rapport. 

Is het huis van een betere kwaliteit? Is het gevoel van 

veiligheid toegenomen? Is onze doelgroep gezonder 

dankzij een huis met basisvoorzieningen? Is het inkomen 

van onze deelnemers gestegen? Hebben zij meer kans 

op werk door een opleiding? Allemaal vragen die we via 

onafhankelijk onderzoek wilden beantwoorden. Net als 

“Ik had nooit durven dromen dat ik een computer zou kunnen gebruiken 
als je kijkt waar ik vandaan kom. Ik had geen idee hoe ik de computer 
aan moest zetten en ik was bang dat ik iets fout zou doen. Nu vind 
ik het heel gemakkelijk om ook mijn smartphone te gebruiken en daar 
ben ik heel blij mee.” 
Caregiver, Mulima 5 



MAAK KENNIS MET  
ONZE ORGANISATIE

HomePlan is een ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie die huizen bouwt voor de 
allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. Naast huisvesting realiseren we 
ook aanvullende gemeenschapsprojecten. Sinds onze oprichting in 1997 hebben we 
4.400 huizen gebouwd, 3 computerscholen opgezet, landbouwprojecten uitgevoerd 
en vakopleidingen aangeboden. 

HomePlan werkt met een klein team van vier vaste 

medewerkers (2.8 FTE). Het kantoor is gevestigd in 

Breda in een pand van Dycore, waar we gratis huis

vesting hebben gekregen. Met weinig middelen proberen 

we zoveel mogelijk impact te maken.

Onze missie en visie
Een veilig huis is het begin van een beter leven en de 

start van een betere toekomst. HomePlan staat voor een 

huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten. Samen 

met lokale partners realiseren we huisvestingsprojecten 

en aanvullende projecten op het gebied van educatie, 

welzijn, werk en inkomen. 

Onze werkwijze
Bij HomePlan werken we nauw samen met diverse  

lokale partnerorganisaties. Zij bepalen aan de hand  

van een selectieprocedure welke mensen in aan merking 

komen voor een huis. Daarna coördineren ze het 

bouwproces, betrekken zij de begunstigden bij de bouw, 

zijn ze betrokken bij de evaluatie en de monitoring van 

onze projecten en rapporteren ze aan HomePlan. Ook 

verzorgen zij de aanvullende projecten op het gebied 

van educatie, welzijn, werk en inkomen.
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“We organiseerden de distributie van hygiënekits tijdens  
de COVID-19 pandemie, het was ongelooflijk om te zien hoe de 
gemeenschapsleiders ons wilden vervangen. Op deze manier zagen 
we onverwachts resultaat van het project: gemeenschapsleiders 
voelden zich onderdeel van het project en erg onafhankelijk.”  
Lola Henry, voormalig projectmanager TECHO Haïti

Onze lokale partners
In Zuidelijk Afrika (ZuidAfrika, Zimbabwe en eSwatini) 

werken we samen met de SACBC AIDS Office, Caritas 

en de Zusters Dominicanessen. Deze uitvoerende 

organisaties hebben verschillende projecten in lokale 

gemeenschappen op het gebied van huisvesting, 

gezondheidszorg, onderwijs en voeding voor hele 

kwetsbare doelgroepen.

In LatijnsAmerika (Guatemala en Haïti) werken we 

samen met TECHO. Deze studentenorganisatie is vooral 

gericht op het bouwen van huizen, maar voert ook 

aanvullende projecten uit in de lokale gemeenschappen. 

Met onze partnerorganisaties streven we ernaar een 

blijvende impact te maken op de projectdeelnemers en 

gemeenschappen.

SELECTIE BEGUNSTIGDEN
In Haïti, Guatemala, ZuidAfrika, Zimbabwe en eSwatini 

leven veel gezinnen in krotten gemaakt van takken en 

afvalmaterialen, zonder vloer en dak. Deze krotten bie

den geen bescherming of veiligheid aan de bewoners. 

Ze slapen slecht, wonen met veel mensen in een kleine 

ruimte en staan bloot aan regen en wind.  

De begunstigden voor een huis worden geselecteerd 

aan de hand van diverse criteria: de grootte van het 

huishouden, het aantal jonge kinderen, de gezondheid 

van de gezinsleden, de huidige woonomstandigheden, 

het inkomen en de opleiding. Er wordt ook gekeken 

naar de plek waar mensen wonen; de geselecteerde 

gezinnen moeten beschikken over eigen grond waarop 

het nieuwe huis kan worden gebouwd, hiervoor moet 

toestemming zijn. De gezinnen moeten deze grond zelf 

bouwrijp maken en helpen bij de bouw. Het is belangrijk 

dat de criteria voor de deelnemers helder zijn zodat in 

de gemeenschappen waar wij bouwen geen onrust of 

jaloezie ontstaat. 
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In 2017 lieten we de Shared Value Foundation een onderzoek uitvoeren om de impact van onze 
projecten op onze doelgroep te meten. Uit het onderzoek van 2017 kwamen diverse aanbevelingen 
naar voren. Zo was er winst te behalen door elektriciteit, water- en sanitaire voorzieningen aan te 
leggen. Daarnaast bleek dat de levensduur van de huizen positief is te beïnvloeden als bewoners 
zelf onderhoudszaamheden konden uitvoeren. Ook was onderzoek naar innovatieve oplossingen 
voor duurzame huizen nodig. Verder waren er aanbevelingen over de  
financiering van aanvullende projecten om zo de impact op het  
leven van de projectdeelnemers te vergroten. 

TERUGBLIK EN SAMENVATTING  
VAN IMPACTSTUDIE 2017
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“De vorige woningen waren 
minder duurzaam dan ver-
wacht, deze gingen minder lang 
mee dan gehoopt. De vloer rotte 
door de jaren heen weg. Nu zijn 
de nieuwe huizen gebouwd met 
cement en bevatten de huizen 
een watertank. De huizen zijn 
beter bestand tegen het weer en 
hebben een betere ventilatie.” 
TECHO bouwmanager, Haïti

AANBEVELINGEN
Er waren nog weinig aanknopingspunten dat de 
huizen impact hadden op de verdere levens-
omstandigheden zoals werk en inkomen van de 
projectdeelnemers. Daarom werd aanbevolen 
om ook aanvullende projecten op te zetten en 
te financieren om de impact op het leven van de 
projectdeelnemers te vergroten. Hebben deze 
projecten de gewenste impact op de project-
deelnemers? 

Er werd aanbevolen om kosten voor evaluatie en 

monitoring op te nemen in de projectbudgetten. 

Dit is opgevolgd, echter we zien grote onderlinge 

verschillen in de kwaliteit van de rapportages.  

Hoe kunnen we een gestandaardiseerde aanpak 

implementeren in alle projectlanden om kwalitatief 

goede rapportages te ontvangen?

Geadviseerd werd om basisvoorzieningen te leveren. 

HomePlan volgde deze aanbevelingen op en nam in alle 

projecten de basisvoorzieningen mee. 

Er werd geadviseerd meer in te zetten op ‘self-help- 
housing’, waarbij bewoners zelf gereedschappen, 
materialen en kennis krijgen om hun huis te onder-
houden en te verbouwen. HomePlan volgde deze 
aanbeveling niet direct op, maar bracht focus aan door 
in Latijns-Amerika duurzame huisvestingsoplossingen 
te zoeken die passen bij lokale omstandigheden. 

Er werd aanbevolen te focussen op het leveren van 

duurzame huizen die passen bij de lokale situatie en 

omstandigheden, zoals permanente huizen wanneer 

omstandigheden dat toelaten. HomePlan zou hierbij met 

behulp van het sterke netwerk in de Nederlandse bouw

sector duurzame en innovatieve oplossingen kunnen 

opzetten. HomePlan koos ervoor om de oplossingen 

lokaal te zoeken, en niet in Nederland. Wat is de impact 

van deze duurzame en innovatieve oplossingen op de 

bewoners?

In 2022 hebben we dit onderzoek 
opnieuw uitgevoerd en kijken we 
naar de effecten van de projecten 
die zijn uitgevoerd op basis van 
de aanbevelingen uit het onder-
zoek in 2017.
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interviews en focusgroepsdiscussies te houden. Daarom 

zijn er telefonische interviews gehouden met lokale 

partners, gemeenschapsleiders en vrijwilligers. Ook 

legde een lokale vrijwilliger een vragenlijst voor aan de 

begunstigden van de projecten en zijn er foto’s van de 

huizen gemaakt om de kwaliteit te beoordelen.

Het bezoek aan de huizen
Met kennismakingsbezoeken aan de families in Guate

mala, ZuidAfrika, Zimbabwe en eSwatini die een woning 

via HomePlan hebben gekregen, is uitgezocht wat  

de status van de gebouwde woningen is en welke 

verwachtingen de gezinnen hebben over toekomstig  

te bouwen huizen.

Omdat onze projecten tegenwoordig worden uitgevoerd in vijf landen – 
Zuid-Afrika, Zimbabwe, eSwatini, Haïti en Guatemala – sloten we Mexico 
en Nicaragua uit van het onderzoek. We bekeken in deze landen de 
huidige staat van de huizen en de impact van onze projecten op directe en 
niet-directe begunstigden en de gemeenschap. 

AANPAK EN RESULTATEN  
VAN HET ONDERZOEK

Aanpak van het onderzoek

Algemene methodologie
Om de staat van de huizen, de impact van de huizen op 

de begunstigden en de gemeenschap en de impact van 

aanvullende projecten in de vijf landen te kunnen beoor

delen legden drie lokale onderzoekers veldbezoeken af. 

In totaal werden 153 huizen in de vijf landen bezocht. In 

Zuidelijk Afrika en Guatemala werd een contextanalyse 

gemaakt, werden interviews afgenomen en vragenlijsten 

voorgelegd aan lokale partners en directe en nietdirecte 

begunstigden. Daarnaast werden focusgroepgesprekken 

gehouden om ook de impact in de gemeenschap te 

begrijpen en de behoeften inzichtelijk te krijgen. Door de 

gespannen situatie in Haïti was het niet mogelijk voor de 

onderzoekers om projecten te bezoeken en persoonlijke 
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Gebouwde huizen Bezochte huizen Goede staat Acceptabele staat Slechte staat

ZuidAfrika 737 49 83.7% 12.2% 4.1%

Zimbabwe 66 38 78.4% 21.6% 0%

eSwatini 123 24 75% 20.8% 4.2%

Haïti* 527 17 n.v.t. n.v.t. n.v.t 

Guatemala 35 25 100% 0% 0%

Totaal 1.488 153

* In Haïti zijn de huizen niet persoonlijk bezocht door onze onderzoeker vanwege de politieke onrust.

Het bevragen van begunstigden  
en andere betrokkenen
De onderzoekers hebben niet alleen de begunstigden 

zelf bevraagd, maar ook medewerkers van onze 

 partnerorganisaties en mensen uit de gemeenschap. 

Denk aan programmadirecteuren, projectmanagers, 

gemeenschapsleiders, bouwvakkers, maatschappelijk 

werkers en leerkrachten. Zo ontstond er een zo compleet 

mogelijk beeld van de impact van de projecten.

WAT IS DE STAAT VAN  
DE HUIZEN IN ONZE  
PROJECTLANDEN?
De meeste huizen in onze projectlanden zijn in goede 

staat. Dit zijn zowel de huizen die minder dan drie jaar 

geleden zijn gebouwd, als de huizen die veel langer ge

leden zijn gebouwd. Sommige huizen vertonen tekenen 

van slijtage, zoals lekkende daken, afbladderende verf 

en scheuren. De staat van de huizen hangt ook af van 

de bewoners en of zij over middelen beschikken om de 

huizen te onderhouden en te repareren. 

HomePlan levert een standaardmodel huis. Dit model 

sluit niet altijd aan op alle behoeftes van de deel

nemende gezinnen. Daarom zien we dat de huizen 

worden aangepast. Zo creëren ze bijvoorbeeld meer 

ruimte voor bezoekers of de was, bouwen een veranda, 

verven de muren, betegelen de vloer, zorgen voor 

aansluitingen voor elektriciteit en tv, versterken het dak 

of creëren extra ramen. Ook wordt het oude huis nog 

gebruikt als opslagruimte, keuken of extra slaapkamer. 

HomePlan kijkt continu naar deze aanpassingen om 

zo de ontwerpen van de huizen steeds beter aan de 

plaatselijke omstandigheden aan te passen. 

WAT IS DE  
IMPACT VAN EEN HUIS?
De impact van een woning op de gezinnen die een huis 

hebben ontvangen is groot. De begunstigden ervaren 

grote veranderingen op het gebied van privacy, status, 

veiligheid, comfort en gezondheid. Ook de effecten van 

de nieuwe huizen op de verschillende gemeenschappen 

in de vijf landen, zijn overal positief.
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Privacy
Meer ruimte in de huizen zorgt voor een groter gevoel 

van privacy. Jongens en meisjes kunnen apart van 

elkaar slapen en de ouders apart van de kinderen. 

Status
Door het huis is de status van de begunstigde gezinnen 

veranderd, ze voelen zich nu gerespecteerd en welkom 

in de gemeenschap. De huizen geven mensen hoop en 

eigenwaarde. Hierdoor is de gemeenschapszin onder de 

begunstigden ook groter geworden, ze voelen zich meer 

betrokken en verbonden. 

Veiligheid
Bewoners voelen zich veilig, de deur kan op slot als 

ze weggaan of gaan slapen en ze zijn niet meer bang 

dat het dak of de muren instorten. Het huis biedt ook 

bescherming tegen de weersomstandigheden, zoals 

wind en regen. 

Comfort
De bewoners vinden de huizen comfortabel, netjes en 

duurzaam. Een plek waar ze zich gelukkig voelen. Het 

huis komt ook de onderlinge familierelaties ten goede. 

Kinderen hebben een plek om hun huiswerk te maken 

en ook volwassen hebben prettige plekken in en om het 

huis om te werken. 

Gezondheid
Volwassenen en kinderen worden minder snel ziek 

omdat de hygiëne is verbeterd. De kinderen kunnen nu 

veilig op de grond spelen. Omdat de begunstigden zich 

veilig voelen, slapen zo ook veel beter. Ze hebben ook 

minder last van luchtweginfecties. 

WAT IS DE IMPACT VAN 
AANVULLENDE PROJECTEN?
Uit eerder onderzoek weten we dat begunstigden en 

gemeenschappen voor een betere toekomst meer nodig 

hebben dan alleen een veilig huis. Daarom bieden we 

ook aanvullende projecten aan zoals de aanleg van 

moestuinen, programma’s voor weeskinderen en kwets

bare kinderen, vakopleidingen en computeronderwijs, 

om mensen en gemeenschappen te helpen bouwen 

aan een betere toekomst. Zo kunnen we onze impact 

vergroten.

Zuid-Afrika
In ZuidAfrika zijn in verschillende gemeenschappen 

naast gemeenschappelijke moestuinen ook moestuinen 

aangelegd bij de HomePlanhuizen. Deze moestuinen 

verbeteren de voedselzekerheid van de gezinnen en de 

groente die overblijft kan worden verkocht. Dit zorgt voor 

een aanvullend inkomen.  

Het programma voor kwetsbare en weeskinderen heeft 

ervoor gezorgd dat er minder kinderen honger hebben 

en er meer aandacht is voor hun geestelijke gezondheid. 

Tijdens de lessen op zaterdag leren deze kinderen 

sociale vaardigheden. Ze komen in contact met leef

tijdgenoten in een veilige omgeving waar ze ideeën en 

problemen kunnen uitwisselen, spelletjes kunnen doen 

en samen kunnen leren en zingen, op deze manier zijn 

ze op een positieve manier bezig met hun toekomst. 

“Als je uit de situatie komt waar ik in 
zat en een huis hebt met stevige bak-
stenen muren en een dak boven je hoofd, 
kan ik niet anders dan dankbaar zijn. 
Het huis heeft wel een paar punten van 
zorg, zoals een gebarsten muur en een 
lek in het dak. Maar ik voel het als 
mijn verantwoordelijkheid om voor deze 
dingen te zorgen. Als ik ooit geld heb, 
koop ik een zak cement en repareer ik de 
muren of laat iemand het dak dichten.” 
Vrouwelijke begunstigde, eSwatini
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Computerscholen hebben een belangrijke plek ingeno

men binnen de gemeenschap: ze zijn belangrijk voor 

veel jongeren, omdat het hen meer kansen biedt voor 

de toekomst. De deelnemers krijgen kwalitatief goed 

onderwijs, zodat zij een vervolgopleiding kunnen gaan 

doen of hun kans op een betaalde baan toeneemt.  

De computerscholen zijn daarnaast toegankelijk  

voor de gehele gemeenschap. 

Toegang tot de digitale wereld 

zorgt voor veranderingen in 

wereldbeeld, waardigheid, 

zelfvertrouwen en hoop. 

Zimbabwe
In Zimbabwe is de situatie zo kwetsbaar dat er nog geen 

ruimte is geweest om aanvullende projecten uit te voeren 

en heeft de focus op huisvesting gelegen. 

eSwatini
Naast huisvesting biedt HomePlan jongeren een vakop

leiding aan op het gebied van metselen, loodgieterswerk 

of elektrotechniek. De bedoeling is dat deze jongeren 

door HomePlan worden ingehuurd voor de bouw van de 

huizen. Op deze manier kunnen zij werkervaring opdoen 

en een inkomen verdienen. De verwachting is dat de 

impact van dit project heel groot zal zijn. We hebben dit 

nog niet kunnen meten omdat het project in juni 2022 is 

gestart.  

Haïti
In Haïti is een integraal project uitgevoerd binnen een 

gemeenschap op het gebied van huisvesting, vakoplei

dingen (koken, tegelzetten, naailes), gemeenschapswerk 

(oprichting van een gemeenschapsraad) en de aanleg 

van een gemeenschappelijke kas en een watersysteem 

(o.a. voor irrigatie).  

“Dit huis was een zegen  
en ik ben erg dankbaar. Ik 
zou het nooit verkopen” 
Een trotse begunstigde, Guatemala
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De ervaring die de deelnemers met de landbouwtraining 

en vakopleidingen hebben opgedaan, helpt ze om werk 

te vinden, plannen voor de toekomst te maken, eigenaar

schap te ervaren en in het algemeen hoopvol te zijn voor 

de toekomst.

De aanleg van een openbaar plein is een van de meest 

tastbare resultaten van het project, omdat het op initiatief 

en met behulp van de bewoners is aangelegd. Inmiddels 

is het een drukke plek, waar regelmatig activiteiten voor 

de jeugd worden georganiseerd.

De gemeenschapsraad die is opgericht bleek juist in 

tijden van crises goed te werken, zo bleken zij van grote 

waarde te zijn bij de uitvoering van onze noodhulp

projecten tijdens de COVID19 pandemie. 

Guatemala
In Guatemala hebben we in twee gemeenschappen 

aanvullende projecten opgezet. Naast het gemeen

schapshuis en de huisvestingsprojecten zijn we in 2022 

een project gestart met gemeenschapsmoestuinen, 

moestuinen voor families en trainingen. 

Hoewel de bewoners weinig ervaring hebben met de 

aanleg en het onderhoud van moestuinen, is er veel 

belangstelling voor. Ze zien in dat de opbrengst van de 

moestuin zorgt voor voldoende voedsel en meer variatie 

in hun eetpatroon wat de gezondheid ten goede komt. 

Groenten die overblijven kunnen ze ruilen of verkopen. 

Omdat we werken in twee gemeenschappen die naast 

elkaar liggen kunnen de mensen hun kennis delen en 

andere gezinnen stimuleren om mee te doen.

“Deze moestuin is een 
levensbron voor mij. De 
combinatie van het huis 
en de moestuin maakt mij 
ontzettend blij. Als ik 
naar mijn huis kijk heb ik 
het gevoel dat ik droom. Ik 
herinner mezelf eraan dat 
ik gewoon wakker ben. Ik 
zorg goed voor het huis en 
richt het in. Als ik langs de 
moestuin loop en onkruid 
zie pluk ik het eruit. Ik geef 
mijn moestuin water als 
ik terugkom van mijn werk, 
zelfs als het donker wordt. 
Ik hoef nooit om eten te 
bedelen of mijn kinderen te 
zien verhongeren. Ik ben een 
trotse moeder.” 
Begunstigde, Zuid-Afrika
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of het aanbrengen van tussendeuren, kan hiervoor ook 

een oplossing zijn. Met inbraakstangen kan de veiligheid 

van de bewoners nog verder worden vergroot. 

Aanbevelingen aanvullende projecten per land

Zuid-Afrika
In ZuidAfrika zien we dat rol van vrouwen enorm 

belangrijk is, zij zijn de opvoeders en rolmodellen. Deze 

vrouwen kunnen worden ondersteund met verschillende 

programma’s, zoals het verkrijgen van een IDbewijs. 

Dit is heel belangrijk voor het volgen van onderwijs, het 

kans maken op een (studie)beurs of het ontvangen van 

een uitkering. Daarnaast spelen de caregivers in onze 

projecten hier een belangrijke rol zoals bij het geven van 

seksuele voorlichting, en het informeren over drugs

misbruik, geestelijke gezondheid, hiv en tuberculose. 

Hiermee krijgen de begunstigden meer kennis en helpen 

we hen betere keuzes te maken. 

De impact van de HomePlan-huizen is groot. Veiligheid, privacy, gezondheid en kansen 
op onderwijs in de gemeenschappen zijn verbeterd, net als de kwaliteit van leven. 

AANBEVELINGEN VOOR DE TOEKOMST

Uit het onderzoek zijn ook voorstellen voor verbeteringen 

gekomen. Het is belangrijk om te kijken hoe we de 

gezinnen en gemeenschappen kunnen blijven helpen bij 

het bouwen aan een huis, thuis en toekomst.

Aanbevelingen voor de huizen

In alle landen zijn de belangrijkste punten van aan

dacht de hoeveelheid ruimte en de dakbedekking. 

Begunstigden geven aan sanitaire voorzieningen aan 

huis, elektriciteit en een keuken op prijs te stellen. Een 

veranda kan daarnaast beschermen tegen de warmte. 

Een reparatiekit om gaten in het dak te repareren is be

langrijk omdat dit een veelvoorkomend probleem is. Ook 

kan gedacht worden aan het leveren van meer golfplaten 

om lekkages tegen te gaan. Bij de bouw moet ook 

rekening gehouden worden met de windrichting, zodat 

deuren niet direct worden geraakt door regen en niet 

vochtig worden. Het naar binnen verplaatsen van deuren 
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Het aanmoedigen van gezinnen om moestuinen aan 

te leggen zou een duurzame manier kunnen zijn om te 

zorgen voor meer voedselzekerheid en extra inkomsten. 

In droge gebieden kunnen gemeenschapstuinen in de 

buurt van een gemeenschappelijke watervoorziening 

worden aangelegd. 

Zimbabwe
Hoewel er in Zimbabwe veel gemeenschappelijke 

moestuinen en moestuinen bij de huizen zijn, zijn deze 

vaak niet meer in gebruik omdat de bewoners geen om

heining meer mogen maken van takken en struiken uit 

de omgeving vanwege milieumaatregelen.  Het verstrek

ken van omheiningen, zaden of zaailingen kan helpen 

deze tuinen nieuw leven in te blazen. De bewoners van 

de  huizen in Zimbabwe hebben vaak te kampen met 

geestelijke problemen of verstandelijke beperkingen. Om 

ervoor te zorgen dat er beter rekening met hen wordt 

gehouden kunnen bewustwordingscampagnes worden 

ingezet. De bouw van gemeenschapscentra zou een 

andere manier kunnen zijn om deze groep te onder

steunen, ook op het gebied van gezondheidszorg.

eSwatini
In eSwatini zijn de huizen gebouwd op grote stukken 

grond. Het stimuleren van de aanleg van moestuinen is 

een duurzame manier om voor voedsel te zorgen zodat 

er minder honger wordt geleden. Overschotten van de 

oogst kunnen zorgen voor extra inkomsten. 

Veel mensen zijn afhankelijk van een pensioen of inva

liditeitsuitkering van de overheid. Ze beschikken echter 

vaak niet over de juiste papieren om hier aanspraak 

op te kunnen maken. Hetzelfde geldt voor kinderen die 

onderwijs willen volgen. Het is belangrijk dat caregivers 

erin getraind worden bewoners te helpen bij het krijgen 

van deze papieren. Aanvullende opleidingen voor de 

caregivers op het gebied van seksuele voorlichting, 

drugsmisbruik, geestelijke gezondheid, hiv en tuber

culose zijn nodig, zodat zij begunstigden kunnen  

helpen om betere keuzes te maken. 

De impact van de vakopleidingen 

is nog niet zichtbaar, maar de 

verwachting is dat er een netwerk 

van goed opgeleid bouwpersoneel 

ontstaat dat uiteindelijk HomePlan 

kan helpen bij de bouw van huizen, 

waardoor zij ervaring opdoen en 

een inkomen verkrijgen. 

Haïti
De belangrijkste aanbeveling voor Haïti is dat we 

naast het bouwen van permanente huizen met toilet 

en elektriciteit, ook ondersteuning moeten bieden aan 

onze partner op het gebied van risicomanagement. 

Het land is dermate kwetsbaar dat er vaak sprake is 

van natuurrampen of politiek onrust. Door onze partner 

te ondersteunen bij het opstellen van  een risico

beheerplan, kunnen we sneller schakelen in geval  

van calamiteiten. 

Guatemala
De aanvullende landbouwprojecten in Guatemala 

zijn gestart in 2022 in twee gemeenschappen, het is 

hierdoor moeilijk om de impact al vast te stellen. Uit 

interviews met deelnemers bleek dat zij heel hoopvol zijn 

over de projecten. De aanbeveling is om deze projecten 

verder op te volgen met een focus op de aanleg van 

moestuinen, de verbetering van de landbouwproductie 

en het bosgebruik, textielverwerking en ontwikkeling van 

het toerisme. Al deze zaken dragen bij aan een betere 

toekomst voor de begunstigde gezinnen en de gemeen

schap. 

De betrokkenheid van de gemeenschap is opmerkelijk 

groot; in korte tijd namen de leden verschillende  

taken op zich, zoals het bouwen van een muur en  

het verbeteren van het watersysteem van de school.  

De betrokkenheid van de gemeenschappen is een 

belangrijke toegevoegde waarde voor het realiseren  

van de aanvullende projecten in Guatemala.
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Om na te gaan hoe we gezinnen en gemeenschappen duurzaam kunnen 
helpen, is het niet alleen belangrijk om te kijken naar de resultaten van de 
projecten van HomePlan en haar partners. Het is ook belangrijk dat we 
structureel onze uitgevoerde activiteiten en behaalde prestaties bijhouden  
en dat we onze geformuleerde doelen toetsen. 

 
EVALUATIE EN MONITORING

Hoe verloopt de uitvoering van onze plannen? Waar 

moeten we bijsturen? Welke factoren beïnvloeden de 

effecten van onze initiatieven? En welke initiatieven heb

ben geleid tot het behalen van onze doelen? Door deze 

vragen continu te beantwoorden werken we niet alleen 

aan het vergroten van onze impact in de toekomst, maar 

ook aan een groter draagvlak. Momenteel ontbreekt in 

de meeste landen nog een goed monitoringsysteem. 

Juist daarom is het van groot belang te kijken hoe we 

dat in de toekomst kunnen verbeteren.

Monitoring en evaluatie per land

Monitoring en evaluatie vereist een systematische 

gegevensverzameling. Een manier om deze gegevens te 

verzamelen met behulp van vragenlijsten, enquêtes en 

formulieren is de KoBotoolbox. Met deze tool kunnen 

gegevens – zelfs offline – worden verzameld via mobiele 

telefoons of tablets. Lessen uit landen die de toolbox 

 gebruiken, zoals Guatemala, kunnen zo makkelijk 

worden gedeeld met projectmanagers in andere landen.
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Zuid-Afrika
Bestaande structuren binnen de gemeenschappen 

kunnen worden gebruikt om een monitoring en 

 evaluatiesysteem te ontwikkelen. De netwerkdekking is 

hier uitgebreid en meer dan 90 procent van de begun

stigden heeft een mobiele telefoon. Computerscholen 

en afgestudeerden van computerscholen kunnen een 

belangrijke rol spelen bij de verslaglegging. 

Zimbabwe
In Zimbabwe moeten rapportagelijnen en evaluatie criteria 

nog goed worden vastgelegd. Tijdens bijeenkomsten 

kunnen projectleiders uit de verschillende gemeen

schappen ervaringen uitwisselen. 

eSwatini
Het parochiesysteem in eSwatini, dat wordt gebruikt om 

kwetsbare gezinnen te identificeren, kan ook worden 

ingezet voor monitoring en evaluatie. 

Mobiele telefoons worden veel gebruikt, er is een goed 

signaal in alle bezochte gebieden. Het is mogelijk om 

massaal smsberichten te versturen om gegevens voor 

monitoring en evaluatie te verzamelen. Het gebruik van 

GPS kan in eSwatini worden onderzocht, en er kan een 

database worden ontwikkeld om alle gebouwde huizen 

te lokaliseren en bij te houden. Dat maakt gegevens 

makkelijker beschikbaar; het is zo beter te achterhalen of 

álle onderdelen van het project – zoals huis, landbouw

mogelijkheden en opleiding – invloed hebben op de 

kwaliteit van leven. 

Haïti
Door toegenomen onveiligheid en beperkte mobiliteit in 

het land, blijkt monitoring en evaluatie in Haïti moeilijk. 

De afgelopen jaren was het uitvoeren van monitoring 

en evaluatie zelfs niet altijd mogelijk, door de onveilige 

situatie in het land en door financiële beperkingen. 

Toch maakte HomePlanpartner TECHO gebruik van 

enquêtes en databases om informatie te verzamelen. 

Waar  mogelijk bezocht TECHO samen met vrijwilligers 

de begunstigden op locatie om met behulp van een 

enquête diverse gegevens te verzamelen.

Maar fysieke toegang blijft moeilijk en soms zelfs 

onmogelijk. Er moet naar manieren worden gezocht om 

deze uitdaging te omzeilen. Het is bijvoorbeeld een idee 

om eenvoudige enquêtes uit te voeren in de buurt van 

printshops, waar vrijwilligers toegang hebben tot internet. 

Zij kunnen zo de enquêteformulieren ontvangen en deze 

na beantwoording afdrukken, inscannen en doorsturen. 

Om meer diepgaande gegevens te verzamelen, moeten 

vrijwilligers uit de gemeenschap worden opgeleid in 

het verzamelen van gegevens, het stellen van de juiste 

vragen en het maken van foto’s.

Guatemala
In Guatemala wordt de KoBotoolbox al gebruikt om 

monitoring en evaluatie op gezinsniveau uit te voeren. 

HomePlanpartner TECHO maakt gebruik van enquêtes 

en databases om informatie te verzamelen, die kosteloos 

en zonder internetverbinding toegankelijk zijn. Voor, 

tijdens en onmiddellijk na het project verzamelen mede

werkers van TECHO met de hulp van vrijwilligers direct 

sociaaleconomische informatie onder de begunstigden.

De leiders van de gemeenschap helpen mee, omdat zij 

vinden dat dit tot hun verantwoordelijkheden behoort. 

Overleg en samenwerking met de gemeenschap vinden 

systematisch plaats. De begunstigden leveren input.  

Lastig is dat leiders van gemeenschappen vaak veran

deren; nieuwe leiders hebben niet altijd kennis van  

eerdere projecten en afspraken. Met een goede 

 overdracht, zou dit kunnen worden voorkomen.

“De impact op de gezinnen die  
van de nieuwe huizen hebben 
geprofiteerd, is over het algemeen 
groot. De meest relevante veran-
dering is het geluk en de emoties 
die de geïnterviewde gezinnen 
uitten wanneer ze over hun  
nieuwe huis praten.” 
Onderzoeker, Guatemala
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Algemene aanbevelingen voor  
monitoring en evaluatie

In de toekomst kan HomePlan een algemeen enquête

ontwerp opzetten dat in verschillende gemeenschappen 

en landen kan worden toegepast. Bijvoorbeeld de 

KoBotoolbox, of een andere tool die het online invullen 

van vragenlijsten voor kwaliteitscontrole mogelijk  

maakt. Enquêtes die zijn ingevuld, kunnen vervolgens 

geanalyseerd worden door HomePlan of een aan

gewezen partner. 

Binnen alle gemeenschappen zijn structuren aanwezig 

die hierbij een belangrijke rol kunnen spelen, zoals het 

parochiesysteem in eSwatini, de inzet van studenten van 

de computerscholen, de caregivers in Zuidelijk Afrika of 

de gemeenschapsleiders in Guatemala en Haïti.

Belangrijk is dat gemeenschappen vooraf goed worden 

geïnformeerd over monitoring en evaluatie en dat Home

Plan de verantwoordelijkheid deelt met haar partners. In 

overeenkomsten met de lokale partners kan HomePlan 

afspraken maken over bijvoorbeeld het voldoen aan de 

eisen rondom monitoring en evaluatie. Het benodigde 

budget kan door HomePlan worden verstrekt. Tot slot is 

het van belang dat monitoring en evaluatie structureel 

plaatsvindt, bijvoorbeeld één jaar na afsluiting van het 

project, en vervolgens om het jaar.

De Shared Value Foundation heeft een framework van 

vragen opgesteld waarmee HomePlan de Kobotoolbox 

kan implementeren in de landen waar hier nog geen 

gebruik van wordt gemaakt. 

Daarnaast kunnen oplossingen die op de ene locatie 

zijn gevonden, ook goed werken op andere locaties. Het 

uitwisselen van ervaringen is dan ook een andere moge

lijkheid om onderling tussen de projecten te evalueren, 

zoals al wordt toegepast tijdens de exchange meetings 

tussen de computerscholen.“Ik kan nu met mijn vrienden thuis 
afspreken. Voordat we het nieuwe 
huis hadden liep ik voorbij mijn 
huis, ik schaamde me hiervoor.” 
Kind, Zuid-Afrika
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ZUID-AFRIKA

ZUIDELIJK 
AFRIKA

ZIMBABWE

ESWATINI

HomePlan is in Zuidelijke Afrika actief in drie landen: Zuid-Afrika, Zimbabwe 
en eSwatini. In deze landen kampt de bevolking met extreme armoede en hoge 
sterftecijfers door hiv/aids. Daarnaast is er veel politieke onrust en zijn de rurale 
gemeenschappen waarin in HomePlan werkzaam is extreem kwetsbaar, bijvoor-
beeld door grote droogte. 

de grootste hivepidemie ter wereld. Hierdoor wordt een 

groot aantal kinderen vaak al op zeer jonge leeftijd wees. 

eSwatini, voormalig Swaziland, is één van de armste 

landen ter wereld. 63% van de bevolking leeft onder 

de armoedegrens en het land kent geen huisvestings

ZUIDELIJK AFRIKA

ZuidAfrika is sociaal verdeeld en de kloof tussen arm 

en rijk is alleen maar toegenomen in de afgelopen jaren. 

Met name het platteland is onderontwikkeld en sociaal 

achtergesteld. Zo’n 30% van de bewoners van het land 

leeft van sociale uitkeringen. Verder heeft ZuidAfrika 

Aantal inwoners: 
Zuid-Afrika: 60 miljoen
Zimbabwe: 15 miljoen
eSwatini: 1 miljoen 

Problematiek: extreme 
armoede, corruptie, 
hoog sterftecijfer door 
hiv/aids, droogte

Aantal gebouwde 
huizen: 926
Aantal bezochte 
huizen: 111
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programma’s van de overheid. De jeugdwerkeloosheid 

is enorm en veel mensen hebben geen geldig IDbewijs 

waardoor het volgen van onderwijs niet mogelijk is. Ook 

in eSwatini zijn veel kinderen op jonge leeftijd wees 

geworden vanwege hiv/aids. De politieke situatie is 

daarnaast erg onstabiel. Zimbabwe wordt geteisterd  

door politieke instabiliteit, hongersnood en hyperinflatie. 

De politieke spanningen hebben geleid tot geweld en 

 onderdrukking waardoor het land te maken heeft met 

hoge werkloosheid, een instabiele munt, honger en 

armoede. Daarnaast is een complete generatie weg

gevaagd door hiv/aids, met veel weeskinderen  

tot gevolg. 

COVID19 heeft juist de doelgroep van HomePlan in 

alle drie de landen heel hard getroffen; veel mensen zijn 

hun baan kwijtgeraakt, kinderen konden niet meer naar 

school, ze konden geen eten meer kopen en leefden met 

veel mensen in een kleine ruimte. 

Computerscholen: Pomeroy, 
Wasbank, Mulima, Zuid-Afrika

Caregivers project:  
Zuid-Afrika, eSwatini, Zimbabwe

Vakopleidingen: Wasbank, 
Pomeroy, Zuid-Afrika, eSwatini

Moestuinen: Mulima, Zuid-Afrika

AANVULLENDE PROJECTEN

   

caregivers projectvakopleidingen moestuinen computerscholen
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 burgeroorlogen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het gebied 

rondom Panhux en Cerro Lindo zeer beperkt ontwikkeld 

is, 90% van de bewoners leeft in extreme armoede. 

GUATEMALA
Guatemala ligt in Latijns-Amerika en er wonen ruim 17 miljoen mensen. Na Haïti 
is dit één van de meest onderontwikkelde gebieden van Latijns-Amerika. Hoewel 
het land een relatief hoog gemiddeld inkomen heeft, wordt het geconfronteerd met 
grote ongelijkheid. Driekwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens, er 
is weinig werk, het onderwijs en de gezondheidszorg zijn slecht. In het land komt 
veel corruptie voor en de misdaadcijfers zijn hoog. 

LATIJNS-
AMERIKA

GUATEMALA

Aantal inwoners: 
17 miljoen 

Problematiek:  
extreme armoede,  
grote natuurrampen

Aantal gebouwde 
huizen: 35
Aantal bezochte 
huizen: 25

Aanvullend project:
Moestuinen

Het land is kwetsbaar voor klimaatverandering. Orkanen 

die zware overstromingen en aardverschuivingen 

veroorzaken komen regelmatig voor. De projecten van 

HomePlan zijn geconcentreerd in de gemeenschappen 

Panhux en Cerro Lindo, deze liggen in een van de meest 

kwetsbare gebieden in het noorden van Guatemala. 

De inheemse bevolkingsgroep (PoqomchíIndianen) 

heeft jarenlang geleden onder discriminatie en 
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HAÏTI

LATIJNS-
AMERIKA

Sinds 2018 is ook de politieke situatie erg onrustig. Zo 

komt de bevolking regelmatig in opstand en zijn er con

flicten. In 2021 is de situatie zeer explosief geworden, 

het is er onveilig en sinds de moord op de president 

in 2021 wordt de hoofdstad PortauPrince geregeerd 

door bendes waardoor de economische onzekerheid is 

toegenomen. Er is een enorme schaarste aan brandstof 

en voedsel. 

Werken in Haïti en met name rondom de hoofdstad 

is hierdoor gevaarlijk en vrijwel onmogelijk. Na de 

aardbeving in 2021 is HomePlan met een nieuwe 

projectpartner, Hope for Haiti in het zuiden van het land 

wederopbouwprojecten gestart en is noodhulp verleend 

na de aardbeving. 

Aantal inwoners: 
11 miljoen 

Problematiek: politieke instabiliteit, 
economische crisis, extreme weers-
omstandigheden, natuurrampen

Aantal gebouwde 
huizen: 527
Aantal bezochte 
huizen: 17

AANVULLENDE PROJECTEN

   

landbouwvakopleidingen infrastructuur watervoorziening

Haïti is het armste land van Latijns-Amerika. Vanwege de geografische ligging is 
het land extreem gevoelig voor natuurgeweld zoals aardbevingen en orkanen. Na 
de zware aardbeving in 2010 is HomePlan gestart met de bouw van huizen voor de 
slachtoffers. De gevolgen van deze ramp zijn nog altijd voelbaar. Daarbovenop is Haïti 
in de afgelopen jaren vaker getroffen door natuurrampen met verwoestende gevolgen. 
Deze rampen treffen juist de mensen die in extreme armoede leven. 

HAÏTI

23 



Bezoekadres 
Steenen Hoofd 63  
4825 AJ  Breda 

Tel: +31 (0)76 5736 736  
info@homeplan.nl   homeplan.nl 
IBAN: NL 35 RABO 0188 9530 00

Postadres 
Postbus 6849  
4802 HV  Breda 


