GO

ZATERDAG 13 OKTOBER 2018

7

HomePlan voor vierduizend huizen gezorgd
De huizen die HomePlan bouwt, gaan tien
tot vijftien jaar mee, zegt directeur Marieke van Seeters (foto linksonder). Het is
de bedoeling dat de mensen zich in die tijd
ontwikkelen via sociale programma’s en zo
werken aan een stabiele toekomst.
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De erfenis van
Jan ‘Livingstone’
■ HomePlan is gebouwd op de nalatenschap van Bredanaar Jan
Tebbe (1933-2006). De man achter
de Livingstone-prefab-huizen,
wilde concrete hulp voor de allerarmsten in krottenwijken.
■ In 1997 begon Tebbe met zijn
stichting. Hij strikte veel invloedrijke en welgestelde vrienden. Zijn
weduwe Anke en zoon Jeroen zijn
nog steeds betrokken bij het werk
van HomePlan.
■ Niet overal worden dezelfde stenen of houten huisjes gebouwd.
Dat is afhankelijk van klimaat,
omstandigheden en de haast
waarmee het moet gebeuren. Afhankelijk van hun financiële situatie wordt wel of geen eigen bijdrage van de bewoners gevraagd.
■ HomePlan ontving in 2017 ruim
een miljoen euro aan schenkingen. Tijdens de crisis lag dat bedrag drie ton per jaar lager.
■ De stichting heeft een directeur
en een paar medewerkers in dienst
(in totaal 2,6 fte) en streeft ernaar
minstens 80 procent van de inkomsten aan concrete hulp te besteden.

ciële bijdrage aan ‘hun’ project. Aimé de Bock:
,,Doorgaans zijn we met zo’n tien mensen en
bouwen we vijf, zes huisjes waarvan soms al
een deel klaar staat. De één timmert, de ander
metselt, een derde sjouwt. Je doet wat je kunt
en krijgt daar enorme voldoening voor terug.
Voor ons is HomePlan een gevoel. Ik heb nog
nooit meegemaakt dat iemand teleurgesteld
raakte, integendeel.’’
Via de partnerorganisaties van HomePlan
blijven de bouwers op de hoogte van wat er
met de huisjes en de bewoners gebeurt. En
vooral ook waar nieuwe initiatieven nodig zijn.
Zoals afgelopen zomer in El Salvador, waar Marike van Seeters angst en wanhoop zag bij ruim
vijftig gezinnen. ,,Die werden van de ene op de
andere dag met bulldozers weggeveegd door
landeigenaren en leefden in tentjes op een rotonde. En niemand die naar ze omkeek. Gruwelijk. Wij moeten daar bouwen en hebben dat
met onze partner ter plekke binnen drie maanden geregeld. Zó werkt HomePlan.’’

