
Zet jij je in voor een 
wereld zonder armoede?

Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten 

zorgen aanpakkers in hun eigen gemeenschap voor verandering en vooruitgang. Samen met Nederlandse en Belgische 

ontwikkelingsinitiatieven gaan zij aan de slag om hun gemeenschap vooruit te helpen. Van schoon drinkwater tot inclusief 

onderwijs. En van medische zorg tot financiële onafhankelijkheid.

Wilde Ganzen ondersteunt met kennis, een sterk netwerk en geld. En dat blijven we doen. Ook in 2022. Maar we gaan daarin 

een stap verder. Waar we voorheen voornamelijk projecten ondersteunden, willen we nu ook door lange termijn samenwerking 

de organisaties achter de projecten versterken. Om zo samen duurzame, betekenisvolle verandering tot stand te brengen.

Aanpakkers zien de barrières en kansen

Aanpakkers kijken naar de grondoorzaken 

van het probleem. Ze onderzoeken welke 

problemen de gemeenschap zelf aan kan 

pakken en ondersteunen hen hierbij. 

Aanpakkers stemmen korte termijn 

projecten af op de lange termijn doelen

Armoede is complex. Om de grondoorzaken 

van armoede aan te pakken is verandering 

nodig bij mensen en hun omgeving. 

Veranderingen die voorkomen dat armoede 

terugkeert. Dit vraagt om slimme keuzes 

nu, die resulteren in verandering op de 

lange termijn.

Aanpakkers leren van hun ervaringen

Als je focust op lange termijn verandering, 

dan ben je beter in staat om te leren van je 

ervaringen en over je aanpak. Gaat er iets 

fout? Dan leer je ervan en stel je je plannen bij.

Aanpakkers versterken initiatieven

Een aanpakker luistert naar de mensen 

in de gemeenschap en betrekt ze bij de 

zoektocht naar de oplossingen. 

Aanpakkers staan zo dicht mogelijk 

bij de gemeenschap

Om de verandering in stand te houden is 

het belangrijk dat de gemeenschap betrokken 

is en zich organiseert, aanpakkers onder-

steunen dit. 

Aanpakkers geven gemeenschappen 

een stem

Aanpakkers zorgen dat iedereen zijn of haar 

stem kan laten horen, ongeacht achtergrond, 

seksuele geaardheid, gender, etniciteit of 

politieke voorkeur. Aanpakkers vertegen-

woordigen de gemeenschap om knelpunten 

samen met hen te op te lossen.

Aanpakkers werken aan een sterke organisatie

Goed financieel beheer, goed bestuur en 

openheid richting personeel en achterban 

zorgen dat je als organisatie beter in staat 

bent je doelen te behalen. Daarom zetten 

aanpakkers zich in om hun organisatie 

goed op orde te hebben.

Aanpakkers zitten zelf aan het stuur

Zelfredzame organisaties hebben diverse 

inkomstenbronnen. Aanpakkers werven 

actief fondsen in hun eigen omgeving, 

mede hierdoor hebben zij zelf meer controle 

over hun plannen.

Aanpakkers verenigen zich

Aanpakkers werken samen met sleutel-

figuren en organisaties die ook bijdragen 

aan verandering. Ze stemmen goed af met 

anderen en pakken hun rol in het slechten 

van barrières die armoede in stand houden.

Ga samen met ons voor duurzame verandering! 

Verbinden
focus op lange termijn 
samenwerking

Verbreden
focus op initiatief vanuit 
de gemeenschap

Versterken
focus op zelfredzaamheid 
van organisaties

Hoe doet Wilde Ganzen dit:

Wat betekent dit voor de aanpakkers in de gemeenschappen?

Langdurig samenwerken zorgt 
dat jij en je partner beter in 
staat zijn om de grondoorzaken 
van armoede aan te pakken.

Als de gemeenschap zelf het initiatief 
neemt voor de verandering groeit hun 
veerkracht en zelfvertrouwen. Zij zijn 
dan in staat om zelf de verandering 
voort te zetten.

Zelfredzame en zelfstandige 
organisaties zijn beter in staat de 
initiatieven van de gemeenschap op 
lange termijn te ondersteunen.



Tijd en zekerheid 

Maatwerk en 
ondersteuning

Gelijkwaardig
samenwerken

Samen leren wereldwijd

Een programmasamenwerking biedt jullie meer tijd om je doelen te bereiken. Jullie kunnen 
doorgroeien van een los project naar een programmasamenwerking. 

Jullie aanvraag wordt behandeld door een Adviseur Projecten. Deze gaat met jou en 
je partner in gesprek over het project of programma en onderzoekt samen met jullie hoe 
Wilde Ganzen jullie kan ondersteunen.

Gelijkwaardige samenwerking heeft heldere principes en afspraken nodig. Bij een 
programmasamenwerking leggen we dit samen intentioneel vast.

De realiteit is weerbarstig en verandert snel. Jullie kunnen samen met ons leren van wat er 
werkt en wat beter kan! Dit organiseren wij via webinars, landendagen en kennisplatformen.

Project

Hier begint het mee. We starten met 
een projectsamenwerking, gericht op korte 

termijn aanpak. Zo leren we elkaar goed 
kennen, zodat we de stap kunnen maken 

naar een programmasamenwerking.

Programma

Na een of meer projectsamenwerkingen nodigt 
Wilde Ganzen je samen met je partner uit voor een gesprek 
over een programmasamenwerking. Dit is een langdurige 

samenwerking, waarbij met meerdere projecten wordt 
toegewerkt naar de gewenste verandering.

Ben jij ook op weg naar duurzame resultaten?

En dit kun je van Wilde Ganzen verwachten:

Dan bieden we de volgende samenwerkingen:

Wij luisteren graag naar jouw visie hierop!

We nodigen je uit om hier verder met 
ons over in gesprek te gaan. Mail je 
vragen, opmerkingen of ervaringen naar: 
servicedesk@wildeganzen.nl. 

We kijken uit naar jouw inbreng!
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