WEB.foundation

Aids hoeft niet voor te komen, aids kan voorkómen worden

Jaarverslag 2013

Inhoudsopgave

blz

Voorwoord

3

WEB.foundation in het kort
WEB.foundation in 2013 in het kort

4

1. DE PRODUCTEN VAN WEB.foundation
5
Aanvragen voor de producten van WEB.foundation
6
LOVE.check in Moshi Tanzania
1.1 LOVE.check 2013
7
Herdruk LOVE.check spel Zuid Afrika in nieuwe vorm
1.2 FAMILY.matters for Malawi & southern Africa 2013
8
1.3 Animaties ‘The Story of Bobo’ 2013
9
Ghana
1.4 Trainingsfilms 2013
10
Algemeen
In 2013
1.5 Spel ‘XES’ over seksualiteit in ontwikkeling
11
1.6 Uitbreiding digitale mogelijkheden voor WEB.foundation materialen
2. ORGANISATIE EN SAMENSTELLING WEB.foundation
2.1 Het Bestuur
2.2 De Directie
2.3 De Raad van Toezicht
2.4 De Projectgroepen:
Projectgroep vertalingen ‘The Story of Bobo’
Projectgroep spel XES
2.5 Het Comité van Aanbeveling
2.6 Overigen
3. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Algemeen
Samenwerking met PLAN Nederland
Samenwerking met AFEW
Samenwerking met Operation Bobbi Bear in Zuid Afrika

13

14

15

4. SUBSIDIES/ FONDSENWERVING/ ANDERE INKOMSTEN
5. PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
‘Valuas against Aids’
Ontmoeting met vrouwen van Russisch HIV network
Voorstel promotie WEB.foundation
5.1 Acquisitie
Minbuza
5.2 Evenementen en conferenties
Voorlichtingsdagen Kennemer Gasthuis
Symposium Goed Nalaten
5.3 Publiciteit
Facebook
Nieuwsbrief
Website

1

16
17

18
19

6. FINANCIEN

19

7. JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012
8. VERWACHTINGEN VOOR DE TOEKOMST
9. REACTIES UIT HET WERKVELD

20

Bijlage jaarverslag 2013
WEB.foundation algemene informatie

21

Moshi, Tanzania 2013

2

Voorwoord

Afgelopen jaar is de WEB.foundation vooral bezig geweest met het afmaken van
projecten die al in gang waren gezet, zoals de herdruk van ons spel LOVE.check
voor Bobbi Bear in Zuid Afrika. De Twi gesproken versie van Bobo voor Ghana is
tot stand gekomen, mede door een fijne constructieve samenwerking met de
NGO Youth Advocates Ghana-YAG en ondersteuning van ICCO. Er zijn
honderden cd’s met de animaties verspreid in Ghana.
Veranderde omstandigheden wereldwijd maken dat er met andere ogen en
kritischer naar de goede doelen sector wordt gekeken. Daarnaast zorgen de snel
veranderende digitale media ervoor dat we ook met andere ogen naar onze
materialen moeten blijven kijken. Die veranderingen vinden zeker ook plaats in
de landen waar WEB.foundation werkt. Waar we kortgeleden nog met een
memoryspel kinderen en jonge mensen konden boeien en verbazen moet er nu
ook naar andere (spel-) vormen worden gekeken. Dit biedt natuurlijk ook nieuwe
kansen en mogelijkheden.
Samenwerkingen aangaan met partijen, die ons ook financieel kunnen steunen,
blijft een lastige opgave in deze economische recessie. Een aantal
onderhandelingen en aanvragen zijn niet gehonoreerd.
De directie, het bestuur en de Raad van Toezicht van WEB.foundation blijven zich
onverminderd inzetten om wereldwijd de communicatie over hiv/aids te
ondersteunen en te stimuleren. De samenwerking binnen de organisatie en de
wederkerigheid met onze partners brengt steeds nieuwe inspiratie.
Mede namens Karin van Paassen en Marleen Engbersen dank ik iedereen die zich
ook dit jaar weer heeft ingespannen voor WEB.foundation en ook diegenen die
ons financieel hebben ondersteund.
Marianne Verschoor
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Aids hoeft niet voor te komen, aids kan voorkómen worden
WEB.FOUNDATION in het kort

Voor een uitgebreid profiel zie bijlage jaarverslag 2013 vanaf pagina 21.
WEB.foundation heeft als doel om wereldwijd de communicatie over hiv/aids te
stimuleren door voorlichting te geven aan jongeren voordat zij seksueel actief zijn.
WEB.foundation wil volwassenen, jongeren en hulpverleners, die in hun directe
omgeving met hiv/aids geconfronteerd worden, ondersteunen bij de communicatie
en verwerking.
Om dit doel te bereiken, ontwikkelt zij spellen, animaties en trainingsfilms.
Toegevoegde waarde
WEB.foundation ontwikkelt materialen die toegesneden zijn op de lokale cultuur.
Dit zorgt ervoor dat mensen zichzelf herkennen in de materialen, zich daardoor
eerder aangesproken voelen en ontvankelijker zijn voor de inhoud. Om dit te
verwezenlijken werkt WEB.foundation nauw samen met een lokaal team van
specialisten, met PLWHA (People Living With HIV/Aids) groepen en met lokale
NGO’s die werkzaam zijn op het gebied van hiv/aids.
WEB.foundation wil mensen instrumenten in handen geven, zodat zij zelf hun
situatie kunnen veranderen en verbeteren.
WEB.FOUNDATION in 2013 in het kort
Ook dit jaar bereikten ons verzoeken voor spellen en animaties voor allerlei
landen. Ook Nederlandse vrijwilligers en stagiairs maken graag gebruik van onze
materialen in landen waar hiv/aids een groot probleem is. Een aantal hiv/aids
poliklinieken in Nederland maakt gebruik van de animaties.
Herdruk LOVE.check spel voor Operation Bobbi Bear in Zuid Afrika
Dankzij donaties van de Fleddérus-Mackaay Stichting, Kringloopwinkel De
Recycling in ’s-Gravenzande, de Stichting Pelgrimshoeve (vrienden van de
kringloop) en een tennisclub
werkt WEB.foundation aan een oplage van het LOVE.check spel in een nieuwe
vorm, die kostenbesparing oplevert. De spellen zijn bestemd voor ‘Operation
Bobbi Bear’ in Zuid Afrika.
Bobo voice-overs
In Ghana heeft de NGO Youth Advocates Ghana-YAG de Twi voice-over van de
Bobo animaties voltooid, mede dankzij een subsidie van ICCO.
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1. DE PRODUCTEN VAN WEB.foundation
1.1

LOVE.check, communicatiespel

1.2

FAMILY.matters, communicatiespel

1.3

Animaties ‘The Story of BOBO’: ‘ Be HIV free’ en ‘Be AWARE, take CARE’

1.4

15 korte Trainingsfilms

In ontwikkeling
1.5

XES, spel over seksualiteit

1.6

Nieuwe digitale mogelijkheden voor WEB.foundation materialen
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Aanvragen voor de producten van WEB.foundation
In 2013 kwamen er aanvragen vanuit:
Europa
 Nederland
Afrika
 Ghana
 Zuid Afrika
 Malawi
 Tanzania
 Oeganda
 Congo
 Zambia
 Togo

Moshi, Tanzania 2013

LOVE.check in Moshi Tanzania
Vanuit Moshi in Tanzania schreef John Kessy, directeur van de NGO White Orange Youth ons
dat hij het spel LOVE.check en de Bobo animaties met veel plezier gebruikt op scholen en in
clubs om kinderen te leren over HIV en AIDS.

6

1.1 LOVE.check in 2013

Herdruk LOVE.check spel Zuid Afrika in nieuwe vorm
Operation Bobbi Bear in Zuid Afrika, die al langere tijd de spellen en animaties gebruikt,
wil het spel LOVE.check op grotere schaal gaan inzetten.
Deze organisatie zet zich in voor seksueel misbruikte kinderen en helpt per jaar
honderden kinderen. Zij regelt medische zorg, begeleidt kinderen bij het verwerken van
hun trauma, vangt ze op met tijdelijke huisvesting en begeleidt ze tijdens een
rechtszaak. De kinderen zijn vaak niet ouder dan zes jaar en hebben allemaal een
trauma te verwerken.
Voor deze nieuwe oplage blijft de inhoud van het spel ongewijzigd. De tekst in de
bijbehorende leaflet werd aangepast aan nieuwe kennis. Om kosten te drukken is
gezocht naar een andere vorm voor het spel. De kaartjes worden als een plat A4 vel
geleverd en moeten door de gebruikers zelf uitgedrukt worden, ook het doosje moet men
zelf vouwen. Het totaal is daardoor lichter, kleiner en platter. De kosten voor het drukken
en het vervoer zijn hierdoor lager De spellen werden bij een drukkerij in Zuid Afrika
gedrukt. De WEB.foundation streeft er voortdurend naar om de kosten laag te houden.
De herdruk van LOVE.check duurde langer dan verwacht. Helaas is het vertalen in de
lokale talen een tijdrovend proces evenals het maken van de verschillende mock-ups.
Dit project is gefinancierd met donaties van de Fleddérus-Mackaay Stichting, de recycling
in ’s-Gravenzande, de Stichting Pelgrimshoeve (vrienden van de kringloop) en
particuliere initiatieven.
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1.2

FAMILY.matters for Malawi & southern Africa in 2013

Bij de Aids Foundation East West (AFEW) ligt een voorstel voor samenwerking met
betrekking tot het spel FAMILY.matters voor hiv+ personen in de Oekraïne. AFEW werkt
aan de fondsenwerving hiervoor. Zij voert daarover gesprekken met een van hun vaste
partners Unicef en een bedrijf.
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1.3

Animaties ‘The Story of Bobo’ in 2013

Ghana 2013
Ghana
In samenwerking met de Ghanese NGO Youth Advocates Ghana-YAG,
http://youthaffairsghana.com/ is er in Ghana een voice-over in Twi gerealiseerd.
Er zijn 2500 cd’s gedrukt en verspreid.
Dit project werd mogelijk dankzij een subsidie van ICCO.
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1.4

Trainingsfilms in 2013

Algemeen
In de afgelopen 10 jaar heeft WEB.foundation altijd feedback gevraagd aan de gebruikers
van het spel LOVE.check in Afrika en Azië. Hierin werd duidelijk dat de handleiding bij het
spel duidelijke en adequate informatie geeft over de regels van het spel en bruikbare
feitelijke informatie en adviezen geeft. Het blijkt echter moeilijk voor begeleiders om
over onderwerpen van het spel, zoals bijvoorbeeld hiv/aids en seksualiteit en gender,
met kinderen te praten en te discussiëren.
Veel begeleiders zijn niet opgeleid om gesprekken en discussies over hiv/aids te
begeleiden. Bijvoorbeeld: hoe open je een gesprek, hoe houd je de discussie gaande, hoe
ga je om met stilte, verlegenheid, of met assertieve kinderen? Hoe ga je om met een
grote groep en wat doe je als de discussie stokt?
Daarvoor heeft WEB.foundation 15 korte trainingsfilms ontwikkeld voor begeleiders. De
films tonen realistische, gevarieerde praktijksituaties en voorzien begeleiders van
handvatten en ideeën om discussie over hiv/aids en hieraan gerelateerde onderwerpen te
bevorderen en begeleiden. In de films wordt LOVE.check voor zuidelijk Afrika gebruikt,
maar de films zijn op elk spel van WEB.foundation van toepassing.
In 2013 hebben we veel mensen geattendeerd op de trainingsfilms om o.a. het werken
met de spellen te optimaliseren.
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1.5 Spel ‘XES’ over seksualiteit in ontwikkeling
WEB.foundation ontwikkelt een spel ‘XES’ over seksualiteit bij jongeren als
voorlichtingsinstrument om jongeren te stimuleren het gesprek met elkaar daarover aan te
gaan. Er wordt bij de ontwikkeling van dit spel ook nagedacht over een nieuwe vorm en
toepassingsmogelijkheden voor interactieve media.
De Stichting werkt samen met Gaertsje Postma (registered hiv counseler Zuid Afrika en
psycholoog) en Nina Steegeman (antropoloog).
Doelgroep: jongeren, bij voorkeur, op een leeftijd voordat zij zelf seksueel actief
worden
Doel van het spel:
Jongeren met elkaar leren praten over allerlei aspecten die horen bij het thema ‘sexual
health’. Correcte informatie geven, voorlichting ter preventie, hoort daar onlosmakelijk
bij. Het spel kan ook worden gebruikt als aanzet voor andere (meer interactieve)
leervormen. Zoals:
• Toneelvoorstelling maken n.a.v. de verhaallijnen en kaartjes
• tekeningen maken
• elkaar interviewen
• zelf een foto-soap maken
• zelf een kaartje maken en ontwerpen
• zelf een filmpje maken
WEB.foundation heeft een digitale enquête ontwikkeld en verstuurd naar
contactpersonen uit het werkveld in veel verschillende landen. Deze enquete is bedoeld
om de belangrijkste onderwerpen te inventariseren. Voor de ontwikkelingskosten van het
spel is subsidie aangevraagd bij Plan Nederland.
1.6

Uitbreiding digitale mogelijkheden voor WEB.foundation materialen

WEB.foundation wil een grotere doelgroep bereiken met een aantrekkelijk pakket digitale
tools, zodat de missie van de WEB.foundation ‘Aids hoeft niet voor te komen, aids
kan voorkómen worden’, nog beter wordt bereikt.
WEB.foundation wil dat kinderen op tijd en op een duidelijke manier voorgelicht worden
over de risico's met betrekking tot hiv/aids en onveilig seksueel contact. Daarnaast wil zij
volwassenen, jongeren en hulpverleners ondersteunen bij de communicatie over deze
onderwerpen en verwerking van ervaringen.
Project met studenten Hogeschool Leeuwarden
WEB.foundation heeft een projectvoorstel gemaakt voor digitalisering van de tools en
heeft met hogescholen overlegd om dit d.m.v. een studentenproject te verwezenlijken.
Uiteindelijk is WEB.foundation tot overeenstemming gekomen met de NHL Hogeschool
afdeling Communication & Multimedia Design te Leeuwarden.
Projectvoorstel
•

Vraag/probleemstelling/premisse
Hoe kunnen de tools van de WEB.foundation nog beter worden benut met de
digitale mogelijkheden die er nu zijn?

•

Korte omschrijving
De bestaande tools, spellen, animaties en trainingsfilms transformeren naar
slimmere digitale vorm met een groter bereik voor diverse doelgroepen via
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internet en mobiele telefonie in Nederland en het buitenland. De spellen hebben
als doel: leer met elkaar praten en discussiëren over seksualiteit, hiv/aids, etc.
Het is dus belangrijk dat alles wat digitaal wordt ook de onderlinge communicatie
stimuleert.
•

Doel van het project
Een grotere doelgroep bereiken met een aantrekkelijk pakket tools, langs digitale
weg, zodat de doelstelling van de WEB.foundation nog beter wordt bereikt.

•

Context (doelgroep, locatie, achtergrond)
Karin van Paassen heeft zich verdiept in digitale media in ‘landen in ontwikkeling’.
In veel landen zijn deze ontwikkelingen al heel ver. Met name het gebruik van
mobiele telefoon is booming. Het wordt in Afrika, Azië en Zuid en Midden Amerika
voor talloze doeleinden gebruikt. Door aantrekkelijke spelwijzen creëren we een
veel groter bereik, vooral via smartphones. Doelgroep kinderen, jongeren en
volwassenen

•

Eventuele deelopdrachten
Naast bestaande spellen een spel of systeem ontwikkelen waarin diverse
spelvarianten voor verschillende doelgroepen zijn verwerkt. De verschillende
doelgroepen kunnen zelf de inhoud samenstellen en variëren en nemen op deze
manier zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud. Door een grotere
keuzemogelijkheid kan de doelgroep vaker het spel gebruiken. Daar zouden ook
meer lagen in kunnen zitten, zoals uitwisseling via smartphones.

Uitvoering
De studenten hebben in twee aparte groepen gewerkt.
Er is een groep bezig geweest met het ontwikkelen van een spel dat interactief kan
worden gespeeld, namelijk een quiz, geschikt voor de website en voor de mobiele
telefoon.
De andere groep heeft gewerkt aan een website voor de WEB.foundation, ook geschikt
voor internet op mobiele telefoon.
Het project met deze studenten was tijdrovend, en de resultaten zijn niet naar wens. Het
niveau van de quiz is te kinderachtig.
WEB.foundation heeft besloten om geen gebruik te maken van de door hen ontwikkelde
produkten.
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2. ORGANISATIE EN SAMENSTELLING WEB.foundation
Voor een uitgebreid profiel zie bijlage jaarverslag 2013 pagina 40
2.1 Het Bestuur
De leden van het bestuur
Aad van Holsteijn
voorzitter
Gerrit Nieuwenhuis
secretaris
Huub Compeer
penningmeester
Het bestuur vergadert tenminste 3 keer per jaar met de directie, waarvan 2 keer
gecombineerd met de Raad van Toezicht.
2.2

De Directie

De directieleden
Karin van Paassen
Marleen Engbersen
Marianne Verschoor verzorgt het secretariaat en ondersteunt bestuur en directie.
De directie vergadert gemiddeld 1 maal per 4 weken. De directie vergadert tenminste 3
maal per jaar met het bestuur, waarvan 2 maal gecombineerd met de Raad van Toezicht.
2.3 De Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht
dr. Annechien Limburg-Okken
psychiater, aandachtspunten problemen allochtone
patiënten
dr. Fransje van der Waals
huisarts, onderzoeker, publicist,
directeur HIV[e]ducation
David Boateng
Implementation Advisor, mede-oprichter van de
NGO Tacco in Ghana, www.tacco.org
De Raad van Toezicht vergadert 2 maal per jaar met het bestuur en de directie.
2.4 Projectgroepen
Projectgroep vertalingen ‘The Story of BOBO’: wisselende samenstelling, vaste
krachten Marianne en Paul Verschoor
Projectgroep spel XES: Geartsje Postma, Nina Steegeman, Marleen Engbersen, Karin van
Paassen en Marianne Verschoor
2.5 Het Comité van Aanbeveling
De leden van het Comité van Aanbeveling
Hedy d’Ancona
oud politica, vicevoorzitter Oxfam- internationaal
Marlene Dumas
kunstenaar
Loes Luca
actrice
Saskia Noorman-den Uyl
politica
Hans Simons
voorzitter van Hogeschool Zeeland en van de
koepel van schoonmaakbedrijven OSB
Pieter-Dirk Uys
cabaretier Zuid-Afrika
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2.6 Overigen
Anita Heister
Louis Kok
Danielle Schaffelaars
Paul Verschoor

website
boekhouding
vormgeving
ICT

In 2013 is Louis Kok overleden door een noodlottig ongeval.
WEB.foundation heeft altijd plezierig met hem samengewerkt en is dankbaar voor wat hij
voor onze stichting heeft betekend.

3. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Algemeen
WEB.foundation heeft geen vaste samenwerkingsverbanden met andere organisaties.
Wel werkt zij tijdens projecten, zoals bij het ontwikkelen of herdrukken van een spel,
samen met partnerorganisaties.
Ondanks dat uit evaluaties en effectiviteitsonderzoeken, is gebleken dat de materialen
van WEB.foundation goed werken, is samenwerking met grote NGO’s, die de materialen
van WEB.foundation zouden kunnen opnemen in hun voorlichtingsprogramma’s, vaak
moeizaam. Belangrijkste reden hiervoor is dat deze grote organisaties van mening zijn
dat je alleen maar materialen ontwikkelt als de verzoeken uit de betreffende landen zèlf
komen. Daarnaast zegt men vaak bij voorkeur ‘ eigen’ materialen te willen ontwikkelen.
Samenwerking met PLAN Nederland
PlAN Nederland diende samen met RutgersWPF een aanvraag in bij de EU en nodigde
WEB.foundation uit om hier deel van uit te maken. Zij nodigde de WEB.foundation uit om
een projectvoorstel in te dienen. Het betrof een groot project in Zambia waarvoor bij de
EU subsidie werd aangevraagd. Helaas is de aanvraag van PLAN/RutgersWPF afgewezen.
Samenwerking met AFEW
Bij de Aids Foundation East West (AFEW) ligt een voorstel voor samenwerking met
betrekking tot het spel FAMILY.matters voor hiv+ personen in de Oekraïne. AFEW werkt
aan de fondsenwerving hiervoor. Zij vragen financiele ondersteuning aan bij UNICEF en
commerciële partijen.

14

Training met LOVE.check in Zuid Afrika door Bobbbi Bear

Samenwerking met Operation Bobbi Bear in Zuid Afrika
Operation Bobbi Bear maakt al jaren intensief gebruik van de LOVE.check spellen,
bijvoorbeeld tijdens de supportgroep sessies op zaterdagochtend, waar wekelijks
tientallen kinderen en moeders/verzorgers aan deelnemen.
Zij willen het spel LOVE.check op grotere schaal gaan inzetten. Voor deze nieuwe oplage
wordt het LOVE.check spel Zuid Afrika in een nieuwe vorm uitgebracht (zie pagina 7 van
dit jaarverslag).

4. SUBSIDIES/ FONDSENWERVING/ ANDERE INKOMSTEN
WEB.foundation heeft in 2012 een donatie van 8.500 euro ontvangen van de FleddérusMackaay Stichting en een donatie van 800 euro van de recycling in ’s-Gravenzande t.b.v.
een herdruk van het LOVE.check spel voor de organisatie Bobbi Bear in Zuid Afrika.
In 2013 is voor ditzelfde project 1250 euro gedoneerd door de Stichting Pelgrimshoeve

(vrienden van de kringloop) en 80 euro door een tennisclub.
Bij de Fleddérus-Mackaay Stichting is een nieuwe aanvraag ingediend voor algemene kosten
van de WEB.foundation.
Andere inkomsten
Bescheiden inkomsten uit verkoop van spellen en animaties.
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5. PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

Kenia 2013

‘Helpen aan een wereld zonder aids’
Namens Valuas Against Aids brachten Laura Cuijpers en Klaas Lamers, samen met
andere leerlingen en 2 docenten van het Valuas college uit Venlo, dit jaar twee
bijzondere weken door in Kenia.
Samen met Dance4life heeft de groep vijf scholen bezocht en de kans gekregen deel te
nemen aan verschillende stadia van de dance4life projecten.
Ze hebben de spellen en Bobo animaties gebruikt op Keniase scholen. Ze hebben
LOVE.check als een zeer effectieve tool ervaren.
“Het houdt het gesprek luchtig maar geeft toch duidelijke en goede informatie. De
deelnemers (in dit geval Keniaanse leerlingen tussen de 15 en 18 jaar) kunnen zich
verplaatsen en inleven in de personen die op de plaatjes staan maar doordat het toch
andere personen blijven en het een afbeelding is, voelen de deelnemers zich niet
bedreigd of aangevallen en vrijer om te praten.”
Zij hebben veel goede reacties gehad op de spellen. Op verschillende bijeenkomsten
gedurende de voorbereidingen in Nederland en tijdens de bezoeken aan scholen,
weeshuizen en Dance4life projecten in Kenia hebben zij veel complimenten en vragen
ontvangen.
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Ontmoeting met vrouwen van Russisch HIV network

Ontmoeting met vrouwen van Russisch HIV network
WEB.foundation was op donderdag 24 oktober te gast bij Aids Foundation East-West in
Amsterdam. Karin van Paassen en Maaike Batist spraken 2 uur lang met 7 vrouwen van
het Russian HIV women's network en van het All Ukrainian network of People living with
HIV. Ze vertelden de vrouwen over de spellen, animaties en trainingsfilms en wat dat zou
kunnen betekenen voor hun werk met hiv+ vrouwen, hun families en preventie.
FAMILY.matters werd gespeeld en de Bobo films bekeken. De vrouwen waren hier in het
kader van een door AFEW georganiseerde studiereis voor hun partners in Rusland,
Belarus en de Oekraïne en waren zeer geïnteresseerd. Indrukwekkende en zinvolle
ontmoeting.
Voorstel promotie WEB.foundation
De directie wil WEB.foundation als een sterk merk in de markt zetten. De directie
onderzocht hoe dat beter kan: ze hebben zich door een specialist laten informeren over
een optimalere inzet van sociale media. Ook hebben ze uitgebreid gesproken met Ilona
Hofstra, van Wilde Ganzen, IKON journalist en documentairemaker, over de verschillende
communicatiekanalen.
Er wordt gezocht naar een manier om WEB.foundation breder in te zetten richting
NGO’s. Zij werken tenslotte met de mensen in het veld en bij hen moeten de tools
bekend zijn en door hen worden besteld.
5.1 Acquisitie
Acquisitie vindt gedurende het hele jaar plaats.
MinBuza
Na het symposium in 2012 heeft MinBuza de WEB.foundation uitgenodigd voor een
gesprek, het ministerie ziet de WEB.foundation met haar respectvolle manier van
werken, haar toonzetting, mooie materialen en vooruitstrevende voorlichting als een
goed exportproduct. WEB.foundation materialen gaan mee naar een UN congres in
Washington en andere buitenlandse bestemmingen. MinBuza heeft zelf geen projecten,
zij willen echter wel graag de WEB.foundation introduceren bij derden.
In het nieuwe beleid van de overheid moeten overheid, bedrijfsleven en NGO’s beter
samen gaan werken en netwerken tot stand brengen. Er ligt echter nog een grote kloof
tussen bedrijfsleven en NGO’s. MinBuza wil WEB.foundation koppelen aan een
commercieel bedrijf.
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5.2 Evenementen en conferenties

project ‘HIV&Vooroordelen’

Foto persbericht

Voorlichtingsdagen Kennemer Gasthuis 2013
In april en juni nam Gemma Pagano, voormalig lid van de Raad van Toezicht van
WEB.foundation, weer deel aan het project ‘HIV&Vooroordelen’ in Haarlem. In
samenwerking met de SOA poli van het KennemerGasthuis zijn deze dagen ieder jaar de
afsluiting van voorlichting over hiv/aids, die op de basisscholen in Haarlem en omstreken
wordt gegeven, over feiten en vooroordelen.
In de ochtend kregen de leerlingen van groep 8 een officieel welkom in de collegezaal
door een internist van het Gasthuis. Daarna volgde een speels en actief programma, met
een quiz, het oefenen in het gebruik van het condoom, de animatiefilm Bobo en het
spelen van het spel Family.matters van WEB.foundation. Tegelijkertijd werd er met de
helft van de groep een theatervoorstelling gegeven waarbij de leerlingen actief betrokken
werden. Het project is ieder jaar een succes.
Het ziekenhuis ziet deze voorlichting als een belangrijke verantwoordelijkheid. Marijke
Schoemaker, verpleegkundige op de HIV/SOA-poli: “Op onze poli merken we elke dag
dat voorlichting over HIV en SOA’s en veilig vrijen nog altijd van belang is. Daar moet je
al vroeg mee beginnen. Door toneel, films, gesprekken en oefenen met het ‘blind’
omdoen van condooms in de ‘condoomdoos’ krijgen de kinderen bij ons op speelse en
interactieve wijze informatie over seks en intimiteit. Het doel is de kinderen op een
goede, positieve manier te leren omgaan met seksualiteit en intimiteit. Daarbij hoort
leren ‘nee’ zeggen maar ook het herkennen van foute signalen van volwassenen.
Natuurlijk is er ook aandacht voor veilig vrijen”.
Symposium Goed Nalaten
Op 26 februari 2013 bezocht Marleen Engbersen het Symposium Goed Nalaten.
De Stichting Goed nalaten is een kenniscentrum voor goede doelen.
Hiervan kun je als stichting of goed doel lid worden.
Het is een wegwijzer voor goede doelen, zij bieden praktische ondersteuning bij
nalatenschapsmarketing.

18

5.3 Publiciteit
Facebook pagina
WEB.foundation heeft sinds dit jaar een eigen pagina op facebook.
https://www.facebook.com/webfoundation.nl
Nieuwsbrief
In 2013 werd een nieuwsbrief verstuurd aan een groot aantal belangstellenden in binnenen buitenland.
Website
De website geeft alle informatie over de LOVE.check spellen, de FAMILY.matters spellen en
de animaties ‘The Story of Bobo’. Ook de 15 korte trainingsfilms zijn via de website
beschikbaar. Verder staan er reacties op vanuit het internationale werkveld.
De spellen zijn via de website te spelen en/of te downloaden. De Bobo animaties zijn op de
website te zien en beluisteren in het Engels, Frans, Chinees, Portugees, Papiamento, Bahasa
Indonesia, Thais, Birmees en Twi (Ghana).
In 2013 kreeg de website 22600 bezoeken
6. FINANCIEN
De WEB.foundation initieert zelf projecten en moet zelf de financiering hiervoor zoeken. Zij
is voor de ontwikkeling van haar producten en nieuwe versies afhankelijk van subsidies,
sponsoren, giften en opbrengsten uit verkoop. Zij wordt niet structureel ondersteund. De
stichting heeft geen eigen vermogen. Voor ieder nieuw product wordt een begroting en
dekkingsplan gemaakt. Vervolgens worden opdrachtgevers en fondsen, zowel nationaal als
internationaal, aangeschreven en bezocht.
Voor het financieel jaarverslag 2013 zie de aparte bijlage
7. JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012
In 2013 zijn het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 uitgebracht.
De boekhouding voldoet aan specifieke richtlijnen (CBF) om in aanmerking te kunnen
komen voor een kwaliteitsgarantiecertificaat.
8. VERWACHTINGEN VOOR DE TOEKOMST
Gezien de onzekerheden die de financiële crisis met zich meebrengt is in 2012 een
jaarplan voor twee jaar opgesteld in plaats van voor een jaar.
In het jaarplan is gekozen voor drie aandachtsgebieden:
1. Uitbreiding FAMILY.matters. Aan de hand van de conclusies, van de
effectmeting in Malawi, kijken we of een uitbreiding naar de omliggende
landen wenselijk en haalbaar is
2. LOVE.check en Bobo zullen vooral in Cambodja, Laos en Myanmar onder de
aandacht worden gebracht om te onderzoeken of het materiaal voor die
gebieden kan worden uitgebracht.
3. In India, in de regio Cuddalore, heeft de WEB.foundation een voet aan de
grond gekregen. Bekeken zal worden of FAMILY.matters, LOVE.check en
Bobo daar uitgebracht kunnen worden. Daartoe moeten partners worden
gezocht die werkzaam zijn in dat gebied. De Bobo animaties slaan er aan.
Evaluatie en kwaliteitsbewaking, evenals transparantie blijven voortdurend belangrijke
aandachtspunten.
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9. Reacties uit het werkveld

Ghana:
“Bobo has become a household
name among the children”
LOVE.check gespeeld in Moshi in Tanzania
Vanuit Moshi in Tanzania schreef John Kessy,
directeur van de NGO White Orange Youth dat
het spel LOVE.check en de Bobo animaties met
veel plezier gebruikt worden op scholen en in
clubs om kinderen te leren over HIV en AIDS.
Deelnemers Valuas against aids in Kenia
“Het houdt het gesprek luchtig maar geeft toch duidelijke en goede
informatie. De deelnemers (in dit geval Keniaanse leerlingen tussen de
15 en 18 jaar) kunnen zich verplaatsen en inleven in de personen die op
de plaatjes staan maar doordat het toch andere personen blijven en het
een afbeelding is, voelen de deelnemersMalawi
zich niet
bedreigd of
FAMILY.matters
Youth Net &
aangevallen en vrijer om te praten.”
Counseling (YONECO)
I am glad to note that the content of the games is
what we are experiencing on the ground. And some
of the issues people raise on our Toll Free Helpline
and in our live radio programs. The games will
provide a reliable source of information for HIV
prevention and mitigation of the impact.
Michelle, Congo
Les deux vidéos de BOBO que tu 'm as envoyé sont d'une efficacité importante, je
les utilise lors des classes thérapeutiques en groupe , en individuels, avec aussi
bien les parents que les enfants. Je les utilise dans leur globalité et parfois par
thème, ils sont contribué d'une façon systématique à augmenter leurs
compétences sur la maladie, et même la gestion de leur maladie, une bonne
observance, une
bonne adhésion...à autonomiser les grands adolescents, à les impliquer dans
le processus thérapeutique, à réduire le nombre d'hospitalisation...et j’en passe……
De 2 video’s van Bobo die je me hebt gestuurd hebben een belangrijke/grote
doeltreffenheid/bruikbaarheid, ik gebruik ze zowel bij therapeutische groepen in
klassenverband als individueel, met zowel ouders als kinderen. Ik gebruik de films in hun
geheel en soms per thema, ze zijn systematisch opgebouwd zodanig dat je hun
competenties over de ziekte, en zelfs’ het onder contole houden’ van hun ziekte, een goede
inachtneming/ naleving, een goede aansluiting, kunt verbeteren/verhogen …om de jong
volwassenen te verzelfstandigen, om ze te betrekken bij het therapeutische proces, om het
aantal ziekenhuisopnames te verminderen…. en dat is nog niet alles.
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Bijlage Jaarverslag 2013

WEB.foundation
Algemene informatie
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1.

WEB.FOUNDATION

1.1 Verantwoording
WEB.foundation heeft als doel om wereldwijd de communicatie over hiv/aids te stimuleren
door voorlichting te geven aan jongeren voordat zij seksueel actief zijn en door de
communicatie te ondersteunen tussen mensen die te maken hebben met hiv/aids.
Om dit doel te bereiken, ontwikkelt zij spellen en animaties. Deze zijn bedoeld om kinderen,
jongeren, volwassenen en hulpverleners te ondersteunen, kennis te bieden en spelenderwijs
te leren praten over onderwerpen die zijn gerelateerd aan hiv/aids.
Alle tools worden speciaal voor een land, of groep landen ontwikkeld in samenwerking met
een lokaal team. De animaties en spellen moeten aansluiten bij de lokale cultuur.
1.2 Wie zijn wij
Het feit dat jongeren al op jonge leeftijd seksueel actief zijn en dus bloot staan aan
groeiende risico’s op het gebied van seksuele gezondheid, bracht Marleen Engbersen en
Karin van Paassen in 2001 op het idee een aidspreventiespel, genaamd LOVE.check, te
ontwikkelen. Het VN Fonds drong een aantal jaar geleden nog aan op betere voorlichting,
ook voor kinderen. ‘Nog voordat kinderen seksueel actief worden, moeten zij weten wat hen
kan overkomen. Mede hun weerbaarheid en seksuele gedrag zijn van belangrijke invloed op
de ontwikkeling van het hiv-virus in de komende decennia.'
Het spel is gebaseerd op het bekende geheugenspel ‘memory’. Om het spel te kunnen
ontwikkelen is in 2002 de WEB.foundation opgericht, een stichting zonder winstoogmerk.
Het eerste spel werd uitgezet in Zambia en bleek een succes. Het werd gezien als een
doeltreffend voorlichtingsmiddel en bevorderde daadwerkelijk de communicatie over
hiv/aids. Unicef verspreidde deze spellen over de basisscholen in Zambia.
1.3 Wat willen wij bereiken en hoe

Aids hoeft niet voor te komen, aids kan voorkómen worden
WEB.foundation wil dat kinderen op tijd en op een duidelijke manier voorgelicht worden
over hiv/aids en seksualiteit. En wil volwassenen, jongeren en hulpverleners, die in hun
directe omgeving met hiv/aids geconfronteerd worden, ondersteunen bij de communicatie
en verwerking.
WEB.foundation heeft als doel om wereldwijd de communicatie over hiv/aids te stimuleren
door voorlichting te geven aan jongeren voordat zij seksueel actief zijn en door de
communicatie te ondersteunen tussen mensen die te maken hebben met hiv/aids.
Om dit doel te bereiken heeft WEB.foundation het LOVE.check spel en het FAMILY.matters
spel ontwikkeld. Dit zijn memoryspellen bestaande uit beeldmateriaal, speciaal toegesneden
op de lokale cultuur. Daarnaast zijn de animaties ‘ The Story of BOBO’ ontwikkeld met uitleg
over het hiv virus en de werking van medicatie.
1.4 Toegevoegde waarde
WEB.foundation ontwikkelt materialen die toegesneden zijn op de plaatselijke cultuur. Dit
zorgt ervoor dat mensen zichzelf herkennen in de materialen en zich daardoor eerder
aangesproken voelen en ontvankelijker zijn voor de inhoud. Om dit te bereiken werkt
WEB.foundation nauw samen met een lokaal team van specialisten, met PLWH groepen
en met lokale NGO’s die werkzaam zijn op het gebied van hiv/aids.
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Malawi FAMILY.matters
“I am glad to note that the content of the games is what we are experiencing on the
ground. And some of the issues people raise on our Toll Free Helpline and in our live
radio programmes. The games will provide a reliable source of information for HIV
prevention and mitigation of the impact.”
“Those infected with HIV/AIDS were picking up hope as they see some of the pictures
which show HIV infected people leading a very normal life”
Youth Net & Counseling (YONECO)

WEB.foundation wil mensen instrumenten in handen geven, zodat zij zelf hun situatie
kunnen veranderen en verbeteren.

2. DE PRODUCTEN VAN WEB.foundation
2.1

LOVE.check, communicatiespel

2.2

FAMILY.matters, communicatiespel

2.3

‘The Story of BOBO’:
De animaties ‘ Be HIV free’ en ‘Be AWARE, take CARE’

2.4

15 korte Trainingsfilms

De producten van WEB.foundation worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Opmerkingen en aanbevelingen uit het veld worden geïnventariseerd en verwerkt in nieuw
te ontwikkelen versies.
Het copyright van de producten ligt bij WEB.foundation.
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LOVE.check / Nederland

2.1 LOVE.check
Algemeen
LOVE.check is een communicatiespel dat door WEB.foundation is ontwikkeld voor
kinderen in landen waar het risico van hiv en aids groot is.
Het LOVE.check spel is een memoryspel waarin situaties uitgebeeld worden die aanleiding
geven tot praten over onderwerpen als vriendschap, relaties, verliefdheid, gezondheid, voor
elkaar zorgen en de risico’s van seksualiteit en hiv/aids. Het is van levensbelang dat
kinderen, voordat ze seksueel actief zijn, weten dat ze zichzelf kunnen en moeten
beschermen tegen aids.
De verschillende versies van LOVE.check behandelen steeds een aantal verhaallijnen,
bijvoorbeeld in het spel voor zuidelijk Afrika:
Er is een verhaallijn over hoe om te gaan in het dagelijkse leven met mensen uit de directe
omgeving die hiv-geïnfecteerd zijn, mag je wel met de vork of lepel van iemand anders
eten, is knuffelen veilig, hoe blijf je in het sociale verkeer betrokken etc. etc.
Er is een verhaallijn over wat wel en niet veilig contact is als je verliefd bent, zodat je op tijd
geïnformeerd bent en de risico’s kunt vermijden.
Ook onderwerpen als tienerzwangerschappen of (on)veilige seks in ruil voor cadeautjes of
hoge cijfers op school worden ter sprake gebracht, evenals de meest hardnekkige
vooroordelen, stigma’s en fabels.
Het spel kan ook gespeeld worden door kinderen die niet kunnen lezen of schrijven. De
ervaring is dat ook ouderen het spel spelen, omdat kinderen ouderen bij hun spel
betrekken.
Voor de groepsleider is er een handleiding waarin alle foto’s worden toegelicht en alle
informatie staat over hoe je wel en niet geïnfecteerd kan raken. Het spel wordt in gedrukte
vorm uitgebracht maar kan vanaf de website www.webfoundation.nl worden geprint. Ook is
het mogelijk het spel op de computer te downloaden en te spelen.
Karakteristieken
LOVE.check wordt ontwikkeld in het betreffende land (of groep landen), zodat het aansluit
op de cultuur. Deskundigen ontwikkelen ter plaatse het spel, samen met specialisten van
WEB.foundation; zoals een seksuoloog, een onderwijs- en een cultuurspecialist. Het spel
wordt bij voorkeur lokaal gedrukt en door allerlei NGO’s ( Non Gouvernementele
Organisaties) verspreid zodat het zijn weg vindt in scholen, gezondheidscentra en andere
groepen, zoals families, migranten en communities.
LOVE.check moedigt jonge mensen aan te praten over hiv/aids en aanverwante
onderwerpen. Het biedt handvatten aan onderwijzers, opvoeders, ouders en groepsleiders.
Het geeft plezier, want het is een leuk spel om te spelen.
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Iedere cultuur heeft zijn eigen gewoonten, normen,
waarden, tradities, taal, religie, (on)geschreven wetten en
algemeen geldende opvattingen. Dit geldt zeker voor het
onderwerp seksualiteit en de risico's ervan.
Het beeldverhaal en de verschijningsvorm worden per land
of groep landen aangepast.

Samenwerking/ontwikkeling en verspreiding
De ontwikkeling, het drukken en de verspreiding van de spellen en animaties worden
gefinancierd door de opdrachtgever of bekostigd door subsidies, fondsen, giften en
opbrengsten uit verkoop. Tot 2009 werden de spellen in principe op de basisscholen gratis
verspreid. NGO’s, klinieken en andere hulpverleningsinstellingen verzorgen de distributie.
Daarnaast kunnen de spellen gedownload worden van de website www.webfoundation.nl
2.1.1 Ervaringen met LOVE.check
In 2002 heeft WEB.foundation een LOVE.check spel voor Zambia ontwikkeld, dit spel is
gedistribueerd en geëvalueerd door UNICEF(10.000 ex). Taal: Engels.
In 2004 is een LOVE.check spel voor Zuid Afrika ontwikkeld, later ook gebruikt in zuidelijk
Afrika en andere Afrikaanse landen (31.000 ex). Talen: Engels, Zulu, Afrikaans en Swana.

LOVE.check / Thailand

In 2005 is een LOVE.check spel voor Thailand ontwikkeld (15.000 ex). Talen: Thais en
Engels. Ook in 2005 heeft een Nederlands LOVE.check spel zijn weg gevonden naar de
Afrikaanse en Caribische gemeenschap in Nederland en naar Suriname, Curaçao en de
Nederlandse Antillen.
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LOVE.check / zuidelijk Afrika

In 2007 ontvingen ruim 25 organisaties in o.a. Zuid Afrika, Zambia, Kenia, Swaziland,
Lesotho, Botswana een nieuw spel LOVE.check. Dit spel is eerder ontwikkeld in 2004 en
nadat het op tientallen plaatsen is gebruikt en kritisch getoetst zijn de verhaallijnen
inhoudelijk aangepast. In 2007 was het gereed voor grote verspreiding in zuidelijk Afrika in
een oplage van 31.000 spellen.
LOVE.check spellen hebben ook hun weg gevonden naar landen als Suriname en de
Nederlandse Antillen, Tanzania, Kenia, Gambia, Senegal, Nigeria, Zimbabwe, Namibië,
Malawi, maar ook in Kenia, Kameroen en Ghana. We ontvangen positieve reacties en kregen
verzoeken om spellen uit o.a. Zimbabwe en Oeganda, Ethiopië, West Afrika, etc. Artsen,
verpleegkundigen, vrijwilligers en medewerkers van NGO’s introduceren LOVE.check in
binnen- en buitenland.

Ghana

In 2009 heeft WEB.foundation een groot aantal LOVE.check zuidelijk Afrika spellen en
animaties geschonken aan de Youth Harvest Foundation in Ghana. Het bleek niet mogelijk
voor hen om de nodige fondsen bijeen te brengen om een herdruk te realiseren.
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LOVE.check / China

In 2009 heeft WEB.foundation na een lange voorbereiding en in nauwe samenwerking
met de NGO Marie Stopes International China (MSIC) in Beijing, een pilot LOVE.check
spel in een Chinese versie ontwikkeld. Het spel heeft de naam LOVE.check/China. Najaar
2009 en voorjaar 2010 werden deze spellen getest. De medewerkers van MSIC hebben
tijdens hun zomerkamp in Xi'an studenten van universiteiten getraind om te gaan werken
met LOVE.check / China.
Zij reageerden positief.
Tegelijkertijd werd, in samenwerking met Lighthouse, in Guangzhou ook een LOVE.check
pilot spel ontwikkeld. Dit spel wordt getest door de studenten/vrijwilligers van Lighthouse
en door Chi Heng Foundation en PTE, Prevention through Education Beijing.
LOVE.check China is met financiële bijdragen van Alphawood Foundation,
WEB.foundation en MSIC gerealiseerd.

‘The making of’ LOVE.check China

2.1.2 Evaluatie LOVE.check
WEB.foundation heeft in december 2008 een onderzoek naar de effectiviteit van LOVE.check
laten doen. Medisch antropoloog drs. Caroline Dusée voerde het onderzoek uit.
Een paar punten uit de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek:
• Het stigma, dat de deelnemers hadden, verandert sterk na het spelen van het spel
en het discussiëren over de onderwerpen in het spel.
• Kinderen hebben meer informatie na het spelen van het spel en weten dat ook later
nog te herhalen. Ook naderhand praten ze er nog met elkaar over.
• Kinderen van het platteland en straatkinderen met negatieve seksuele ervaringen
konden voor het eerst over seksualiteit praten.
• De ondergrens van de leeftijd kan beter worden opgetrokken naar 10, 11 jaar.
• Het is belangrijk om het spel met een geschikte begeleider in kleine groepjes te
spelen en te bespreken.
Het rapport is opvraagbaar.
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Dit onderzoek kon worden gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van Rotary Rhoon
Barendrecht.

Kindertekening Tanzania 2008: The man and woman are going to have sex,
but have to use a condom

2.2 FAMILY.matters

FAMILY.matters Nederland

Algemeen
Het eerste spel FAMILY.matters is in 2005 ontwikkeld in samenwerking met de Hiv
Vereniging Nederland volgens dezelfde principes als het LOVE.check spel, met het doel de
communicatie over onderwerpen waarmee hiv+ mensen worden geconfronteerd, te
stimuleren en te ondersteunen. Bij de ontwikkeling van de inhoud van het fotoverhaal is
hier ook rekening mee gehouden.
FAMILY.matters is bedoeld om hiv+ mensen en hun relaties te ondersteunen in het gesprek
over de problemen rondom hiv/aids in hun persoonlijk dagelijks leven.
Het doel is om volwassenen, jongeren en families met elkaar te leren praten over de
ervaringen en gevolgen van hiv/aids. De foto’s vormen de aanleiding om met elkaar te
praten over ervaringen in de familie en de omgeving, empowerment, persoonlijke
ervaringen, emoties, fabels en feiten. Na het spelen van het spel wordt inhoudelijk op de
verschillende verhaallijnen ingegaan in een groepsgesprek.
Het spel wordt in gedrukte vorm uitgebracht en kan vanaf www.webfoundation.nl worden
geprint en gespeeld.
Karakteristieken
Het spel wordt altijd in het land ontwikkeld waarvoor het is bedoeld, zodat het aansluit op
de culturele normen en waarden van dat land.
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Het spel is bestemd voor gezondheidsgroepen, klinieken, zelfhulp- en lotgenotengroepen en
anderen zoals families en communities waarvan mensen hiv+ zijn.
Samenwerking/ontwikkeling en verspreiding
De ontwikkeling, het drukken en de verspreiding van de spellen en animaties worden
gefinancierd door de opdrachtgever of bekostigd door subsidies, fondsen, giften en
opbrengsten uit verkoop.
NGO’s, klinieken en andere hulpverleningsinstellingen helpen mee met de distributie.
2.2.1 Ervaringen met FAMILY.matters
In 2005 hebben WEB.foundation en de HIV Vereniging Nederland het communicatiespel
FAMILY.matters ontwikkeld voor Nederland/ West Europa.
Talen: Nederlands, Frans, Engels.
De Hiv Vereniging voegde er een brochure bij met de titel ‘Vertel mij wat’.

FAMILY.matters Malawi & southern Africa

In 2008/ 2009 heeft WEB.foundation in samenwerking met Maaike Batist (My Village
Organisation) en een lokaal team een spel FAMILY.matters ontwikkeld in Malawi:
FAMILY.matters voor Malawi & southern Africa.
De verhaallijnen in het spel FAMILY.matters zijn gebaseerd op de lokale cultuur. De
bijsluiter van het spel is uitgebracht in de lokale taal Chichewa en in het Engels, Frans,
Portugees en Swahili, zodat het ook in de omliggende landen kan worden gebruikt.
De spellen zijn gedrukt in Zuid Afrika, in een oplage van 10.000.

‘The making of’ Malawi & southern Africa 2009

In augustus 2009 heeft Maaike Batist FAMILY.matters geïntroduceerd bij 25 lokale
organisaties, verspreid over heel Malawi, waaronder UNDP, Manet +, Napham, Yoneco,
Ecumenical Counselling Centre (ECC), etc. De tools zijn positief en enthousiast
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ontvangen. Het LOVE.check spel en de Engelstalige animaties ‘The Story of BOBO’
werden al 2 jaar gebruikt in Malawi.
FAMILY.matters Malawi & southern Africa kwam tot stand met financiële ondersteuning
van Cordaid, ICCO, Alphawood Foundation, WEB.foundation, Fleur Groenendijk
Foundation, UNDP en Steder Group BV.

2009 FAMILY.matters Malawi & southern Africa

2.2.2 Evaluatie Family.matters Malawi & southern Africa
FAMILY.matters in de praktijk in Tanzania

Tanzania 2010

Voorjaar 2010 hebben twee studenten verpleegkunde, van de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen, voor hun afstudeerproject het spel FAMILY.matters in de praktijk getest in
Tanzania.
In Moshi, hoofdstad van de Kilimanjaro regio, hebben zij het spel FAMILY.matters
uitgebreid onderzocht. Uit de evaluatie blijkt dat alle 60 deelnemers, de NGO ter plaatse
en ook de studenten zelf positief waren over het spel. De studenten concludeerden dat
het spel zijn doel bereikt.
De evaluatie heeft ook tot een aantal waardevolle aanbevelingen geleid die de
WEB.foundation gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe spellen.
De studenten zijn ervan overtuigd dat FAMILY.matters bijdraagt aan de voorlichting en
preventie rondom hiv/aids.
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Effectmeting Family.matters Malawi & southern Africa in Malawi
Voorgeschiedenis:
In 2009 is het spel ‘FAMILY.matters for Malawi and southern Africa’ ontwikkeld met het
doel de communicatie in communities over (taboe)onderwerpen, met betrekking tot het
dagelijks leven met hiv/aids, te stimuleren.
Nadat het in 2010 niet mogelijk bleek om subsidie te verkrijgen voor de, al eerder
geplande, evaluatie van FAMILY.matters, die ter plaatse in Malawi zou worden
uitgevoerd, is besloten om de evaluatie via digitaal en telefonisch contact te laten
verlopen.

In 2011 heeft Maaike Batist,
na samenspraak met antropoloog
Caroline Dusée, in opdracht van
en in samenwerking met
de WEB.foundation, alle betrokken
organisaties in Malawi, die
FAMILY.matters spellen hebben
ontvangen, benaderd en gevraagd
een vragenlijst in te vullen. De
vragen richten zich op de
effectiviteit en het praktische
gebruik van het spel en op de
distributie. Er is positieve feedback
teruggekomen o.a.: situaties zijn
herkenbaar, goede issues die
aansluiten op de praktijk. De
plaatjes met besmette mensen die
een gewoon leven leiden geven
mensen hoop. De meeste spellen
zijn ook daadwerkelijk uitgezet, de
nog niet uitgezette spellen hebben
een bestemming. Er is vaak de
wens voor meer spellen.

FAMILY.matters Malawi Yoneco drop-in center 2011

In 2012 zijn de resultaten van deze effectmeting verwerkt in een verslag.

Conclusie:

De resultaten duiden erop dat het spel FAMILY.matters een aanzienlijke impact heeft op
de communicatie, het bewustzijn, de houding en het gedrag binnen relaties, gezinnen en
gemeenschappen in Malawi over onderwerpen die betrekking hebben op hun dagelijkse,
door hiv/aids getroffen, leven.
FAMILY.matters:
Voor hiv+ mensen en hun familieleden:
• verhoogt het spel het niveau van bewustzijn; meer begrip, discussie en men gaat op
zoek naar informatie over hiv- en aidskwesties.
• het heeft de houding beïnvloed; het geeft hoop, het vermindert de stigmatisering, de
misvatting en discriminatie en heeft een spirit van openheid en ondersteuning
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geïnitieerd.
• het heeft gedrag direct beïnvloed: mensen werden opener naar familieleden en
ondersteunend voor de hiv+ mensen, gingen voor hiv Testing and Counseling en
(her)startten met ART (Ante-Retroviral Treatment).
Voor peereducators en supportgroepen:
Er is veel vraag naar het spel voor bestaande en nieuwe programma's van de
organisaties die hebben bijgedragen aan het onderzoek. Peercounselors beschouwen
FAMILY.matters als een ideaal hulpmiddel om mee te werken, omdat het compleet is,
een overzicht geeft van alle onderwerpen, educatief, interactief, onderhoudend. Het
versterkt bestaande en nieuw ingewijde peereducators, steungroepen, Post-test clubs,
jeugd-drop-ins en Home Based Care Centers, omdat het een middel aanreikt om te
communiceren met de gemeenschap op een niveau dat voor iedereen te begrijpen is.
Voor NGO's en facilitators:
Bovenop deze conclusies blijkt uit de resultaten van deze evaluatie, dat het spel impact
heeft op het bewustzijn, de houding en het gedrag van organisaties en bemiddelaars die
bezig zijn met hiv-en aids-preventie; de problemen die opkomen tijdens de discussie na
het spelen van het spel, maken dat ze nu de behoeften van de gemeenschap begrijpen;
het heeft hun moreel en participatie vergroot; en het heeft netwerken en partnerschap in
de verschillende organisaties verbeterd.
Bobo animaties:
De resultaten van deze evaluatie bevestigen bovendien dat de Bobo animatiefilms een
aanzienlijke invloed op de communicatie binnen relaties, gezinnen en gemeenschappen
in Malawi over onderwerpen met betrekking tot hiv/aids hebben. De films verhoogden
bewustzijn (kennis) omdat ze discussie motiveerden; beïnvloedden houding doordat
mensen hun leven gingen herwaarderen; en veranderden gedrag doordat ze HTC
motiveerden en het (her)starten van ART.
Het gehele rapport is te lezen op www.webfoundation.nl
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2.3 Animaties ‘The Story of Bobo’: ‘Be HIV free’ en ‘Be AWARE, take CARE’
Algemeen
‘The Story of Bobo’ bestaat uit twee animaties; ‘Be HIV free’ (2005), de animatie van 7
minuten vertelt op een eenvoudige en kleurrijke manier over de werking van het hiv-virus,
wat het virus doet in je lichaam. Het vervolg, de 9 minuten durende animatie ‘Be AWARE,
take CARE’ (2007) laat zien wat er gebeurt in je lichaam als je je medicijnen (ARV’s) niet
op tijd inneemt, dus hoe belangrijk het is om ze trouw in te nemen.
Het idee om de animaties te ontwikkelen ontstond naar aanleiding van de vele vragen over
het hiv virus door kinderen, jongeren en volwassenen die het spel LOVE.check speelden. De
animaties zijn oorspronkelijk gemaakt voor kinderen in zuidelijk Afrika maar blijken in de
praktijk heel goed bruikbaar te zijn voor een bredere doelgroep en in andere culturen.
De animatie cd-rom is, gestoken in een kleurrijk hoesje en voorzien van een quiz, op grote
schaal verspreid in zuidelijk Afrika, in Nederland en andere landen. Uit de vele positieve
reacties blijkt dat deze Bobo animaties, ook voor heel veel andere landen, een interessante
voorlichtingstool zijn.
De films worden gebruikt op scholen, in hiv/aids projecten, in wachtlokalen van
ziekenhuizen en (hiv/aids) poliklinieken, binnen gezondheidsgroepen, communities, onder
de boom, etc.
2.3.1 Ervaringen met Bobo animaties
Inmiddels zijn de animaties, behalve in het Engels en Frans, uitgebracht in vele talen:
Chinees, Portugees, Bahasa Indonesia, Papiamento, Chichewa, Tumbuka, in 7 lokale talen in
Zambia, Burmees ,Thais en Tetun (Timor Leste).

In 2008/2009 zijn de animaties ‘The Story of Bobo’, in het Chinees/Mandarijn vertaald
(voice over) in samenwerking met MSCI China en op hun website geplaatst. Een aantal
oorspronkelijke animaties (in het Frans en Engels) hebben eerder al hun weg gevonden in
China.
In 2009 in Zambia zijn de animaties in 7 lokale talen uitgebracht door Health
Communication Partnership Zambia, gefinancierd door USAID/Zambia.

34

In Malawi zijn de animaties ‘The Story of Bobo’ in de lokale talen Chichewa en Tumbuka
ingesproken door Story Workshop, Blantyre Malawi.
Gefinancierd door WEB.foundation.
In 2010 in Myanmar heeft de Mae Tao Clinic www.maetaoclinic.org in samenwerking
met Burma Border Projects www.burmaborderprojects.org een voice-over gemaakt van
de cartoons in het Birmees, om de toegankelijkheid van de animaties te vergroten
De animaties worden gebruikt door de Mae Tao Clinic en partner organisaties zoals het
Adolescent Reproductive Health Network en de MAP stichting. De Mae Tao Clinic
behandelt jaarlijks meer dan 90.000 Birmese vluchtelingen en migranten. De animaties
worden uitgezonden via DVB, Democratic voice of Burma, langs de Thaise grens en in
Myanmar. Verder worden ze gebruikt bij interne trainingen voor medici, patiënt onderwijs
en Adolescent Health onderwijs op lokale middelbare scholen. Het MAP toont de films in
dagcentra voor migranten, zoals buurthuizen, bibliotheken en op de nationale televisie
e.d.
In 2011
Zuid Afrika
In 2011 waren de Bobo animaties regelmatig te zien en te horen via de mobiele telefoon.
De portal, Young Africa Live (YAL) is een programma van de Praekelt Foundation en is te
bereiken via Vodafone Live in Zuid Afrika.
Dit project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met, en gefinancierd door, de
Praekelt Foundation
Timor Leste
Op initiatief van Rick Jacobson, health promotion advisor bij Ministry of Health in Timor
Leste, is een voice over van Bobo in de lokale taal Tetun gerealiseerd. Gefinancierd door
de UN en technisch gerealiseerd door een televisie producer van de United Nations
Mission in Timor Leste (UNMIT) met een team van UNTV.
In 2013
Ghana
In samenwerking met de Ghanese NGO Youth Advocates Ghana-YAG,
http://youthaffairsghana.com/ is er in Ghana een voice- over in Twi gerealiseerd.
Er zijn 2500 cd’s gedrukt en verspreid.
Deze actieve NGO is ook geïnteresseerd in onze spellen.
Dit alles was mogelijk dankzij een subsidie van ICCO.

2.3.2 Effectiviteitsmeting Bobo animaties
Februari 2010 is in Accra (Ghana) onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de twee
Bobo animaties. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een overheidsschool en twee
private scholen. In totaal hebben 217 kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar
meegedaan. Onderzoek heeft plaatsgevonden in de vorm van vragenlijsten die door de
kinderen, voor en na het zien van de animaties, zijn ingevuld. De animaties bleken een
succesvol educatief hulpmiddel in de hiv/aids voorlichting. De resultaten van het
onderzoek tonen aan dat er sprake is van een significante toename van de algemene
kennis en ook van een significante toename van het aantal juiste antwoorden op de
vragen die betrekking hebben op gewenst gedrag en attitude. 'Toegang tot de juiste
informatie kan dus een groot verschil maken en dat hebben we nu juist hard nodig als
het gaat om hiv en aids ', aldus onderzoeker Caroline Schaap, student antropologie.
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Op Youtube staat een filmpje dat door Maaike Batist, oprichtster van My Village
Organisation, is gemaakt. Daarin is te zien dat LOVE.check en de animaties BOBO worden
gebruikt in het veld: http://www.youtube.com/watch?v=QUZlqBXf

2.4

Trainingsfilms

Algemeen
In de afgelopen 10 jaar heeft WEB.foundation altijd feedback gevraagd aan de gebruikers
van het spel LOVE.check in Afrika en Azië. Hierin werd duidelijk dat de handleiding bij het
spel duidelijke en adequate informatie geeft over de regels van het spel en bruikbare
feitelijke informatie en adviezen geeft. Het blijkt echter moeilijk voor begeleiders om
over onderwerpen van het spel, zoals bijvoorbeeld hiv/aids en seksualiteit en gender,
met kinderen te praten en te discussiëren.
Veel begeleiders zijn niet opgeleid om gesprekken en discussies over hiv/aids te
begeleiden. Bijvoorbeeld: hoe open je een gesprek, hoe houd je de discussie gaande, hoe
ga je om met stilte, verlegenheid, of met assertieve kinderen? Hoe ga je om met een
grote groep en wat doe je als de discussie stokt?
Daarvoor heeft WEB.foundation 15 korte trainingsfilms ontwikkeld voor begeleiders. De
films tonen realistische, gevarieerde praktijksituaties en voorzien begeleiders van
handvatten en ideeën om discussie over hiv/aids en hieraan gerelateerde onderwerpen te
bevorderen en begeleiden. In de films wordt LOVE.check voor zuidelijk Afrika gebruikt,
maar de films zijn op elk spel van WEB.foundation van toepassing.
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Opnamedag instructiefilms

De opnames hebben in 2010 plaatsgevonden. De acteurs zijn kinderen van een
musicalschool in Amsterdam, een groep van 13 jonge kinderen en een groep van 14 wat
oudere kinderen in een multiculturele samenstelling. Gemma Pagano is de
spel/gespreksleider. In 2011 zijn de opnames in het Engels ondertiteld en is de website
ontwikkeld.

In 2012 zijn de films gelanceerd tijdens het door WEB.foundation georganiseerde
symposium in het Lloyd hotel in Amsterdam. Zie jaarverslag 2012.
De Nederlands gesproken en Engels ondertitelde trainingsfilms zijn voor iedereen
beschikbaar via onze website. Ook zijn ze te vinden via www.dotsub.com, zodat
potentiële gebruikers uit andere taalgebieden de films in hun eigen taal kunnen
ondertitelen. Zie jaarverslag 2012
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Het ontwikkelen van deze trainingsfilms is deels gefinancierd met geld van Impulsis, een
bijdrage van een familiefonds en een deel van de Zonta ‘Bep Slechte’ prijs.

3.

ORGANISATIE EN SAMENSTELLING WEB.foundation

WEB.foundation is een organisatie zonder winstoogmerk. De producten van de
WEB.foundation worden onder meer gefinancierd door opdrachtgevers en/of diverse NGO’s.
Voor de organisatie en uitvoering van haar taken is de WEB.foundation volledig afhankelijk
van opdrachtgevers, fondsen, giften, sponsoring en subsidies.
Voor de boekhouding en de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van externe
gespecialiseerde dienstverlening.
In 2009 heeft de belastingdienst de WEB.foundation geregistreerd als Algemeen Nut
Beogende Instelling en de WEB.foundation mag nu het ANBI logo/keurmerk gebruiken.
Bestuurlijke vorm WEB.foundation
WEB.foundation heeft een bestuur, een directie en een Raad van Toezicht.
In het bestuur zijn verschillende deskundigheden samengebracht. Het bestuur bestaat uit
een accountant, een jurist en een bestuurssocioloog.
Het bestuur vergadert tenminste 3 keer per jaar. Daarin wordt de financiële gang van
zaken besproken en wordt inzicht gegeven in de stand van zaken rond de projecten.
Het bestuur stelt het beleid, het jaarverslag en het financiële verslag vast.
Het bestuur ondersteunt de directie eveneens in financiële zaken.
De directie vertegenwoordigt de stichting naar buiten. De uitvoerende werkzaamheden
worden geheel door de directie uitgevoerd. Zij zamelt fondsen voor projecten in. Met
inschakeling van deskundigen ter zake wordt een project vervolgens opgezet en in
uitvoering genomen. Projecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd en geëvalueerd met
mensen en organisaties ter plaatse.
Rapportage naar partners en financiers worden geheel door de directie verzorgd.
De Raad van Toezicht vergadert twee keer per jaar met het bestuur en de directie.
Vanuit haar positie geeft zij advies over alle zaken die WEB.foundation aangaan. Het
accent ligt daarbij op advisering over de inhoud van het werk en de inhoudelijke
aansturing van de projecten.
Bestuur en Raad van Toezicht zijn onbezoldigde functies.
De directie ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, wel een
onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. Een directielid ontvangt een vergoeding als
hij/zij, voor een project, langere tijd vrij moet nemen van zijn/haar werk.
Onkosten worden bij de financiering van projecten betrokken.
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4. SYMPOSIUM WEB.foundation ‘CULTURE CURES & KILLS’
Over de invloed van de lokale cultuur bij voorlichting en behandeling hiv en aids
WEB.foundation heeft in maart 2012, het jaar waarin WEB.foundation 10 jaar bestond,
het symposium Culture cures & kills georganiseerd. Een kleinschalig symposium waarin
de waarde en het belang van culturele en antropologische aspecten bij preventie en
behandeling van hiv/aids en het bespreken van seksualiteit centraal stonden.
WEB.foundation wordt hier altijd mee geconfronteerd in haar werk en het is vaak
onderwerp van gesprek met lokale partners en gebruikers van de tools.
Doel: De WEB.foundation wil netwerken en kruisbestuivingen tussen werkers in het veld
en onderzoekers creëren. Hoe gaan zij, in hun werk en onderzoek, om met tradities en
culturele gebruiken van de communities/partners waar ze mee werken?
Doelgroep: Het symposium was vooral bedoeld voor ervaringsdeskundigen, om ervaring
en kennis uit het werkveld te delen en om tegelijkertijd WEB.foundation op de kaart te
zetten.
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Symposium WEB.foundation: culture cures & kills
Op vrijdagmiddag 9 maart 2012 vond het symposium Culture cures&kills plaats, in het
Lloydhotel in Amsterdam. Karin van Paassen verwelkomde de gasten. Het werd een
interessante middag met als sprekers, o.a.:
•
•
•

•
•
•

Jet Bastiani, Health & Gender advisor PLAN Nederland ‘Voorlichting en preventie:
zachte heelmeesters maken stinkende wonden?’
Dennis Ringersma, Operation Bobbi Bear, introduceert Jackie Branfield, Rough
Aunties/Bobbie Bear, Zuid Afrika
Linda van der Knaap, verpleegkundig specialist pediatrische hiv in het Sophia
Kinderziekenhuis en Fernanda. Interview door Theodoor van Boven (Sape
moderne Abidjan en Condomerie Foundation, oprichter en directeur van de
Condomerie)
Anke van Dam, Executive Director Aids Foundation East-West ‘Universele
geldigheid of culturele eigenheid?’
Maaike Batist, Industrieel Ontwerper en oprichter My Village Organisation,
Malawi ‘Ervaring hiv/aids preventie in Malawi’. Interview door Theodoor van Boven
Hedy d’Ancona, Comité van Aanbeveling WEB.foundation, maakte een prachtige
samenvatting van de middag met een heel persoonlijke boodschap naar Marleen
Engbersen en Karin van Paassen als oprichters van WEB.foundation.

De gasten gingen graag in discussie met de sprekers. Via filmpjes spraken buitenlandse
relaties de gasten toe.
Marleen Engbersen van WEB.foundation lanceerde de 15 korte trainingsfilms die
WEB.foundation afgelopen jaren ontwikkelde voor begeleiders van de spellen LOVE.check
en FAMILY.matters (zie blz. 11 en 12 van dit jaarverslag).
Aad van Holsteijn sloot, in zijn functie van voorzitter van het bestuur, deze middag af.
Culturele sensitiviteit in werk en opleiding is voor velen een ingewikkeld aspect, zowel in
Nederland als in het buitenland. Voor de WEB.foundation is het de rode draad in haar
werk. WEB.foundation heeft haar 10 jarig bestaan op deze wijze op een zinvolle en
aangename wijze gemarkeerd.
Financiële ondersteuning door Lloyd hotel www.lloydhotel.com en i+solutions
www.iplussolutions.org
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4. REACTIES UIT HET WERKVELD
België
“I work for Médecins sans frontiers Belgium.
We are interested to use your materials
(Bobo movie, and love check game)
in our HIV/AIDS projects in Africa.
I got through the animated films
“Be HIV Free” &“Be Aware, Take care”.
They are great. Are they available
in French? Very nice work.”

Malawi
Those infected with HIV/AIDS were
picking up hope as they see some of the
pictures which show HIV infected people
leading a very normal life

Wau- South Sudan
Foundation Friends of Homeless Children is blij met
deze materialen. ‘FFofHc’ gebruikt deze materialen
voor voorlichting over aids in Wau en omgeving. Het
heeft duidelijk effect tussen de mensen want ze
beginnen te praten over HIV aids als gevolg van
kijken naar bobo.
Ze vragen of deze materialen ook in het Arabisch
zijn, want veel mensen hier spreken Arabisch.
’FFofHC’ gaan de film draaien op de locale TV.
Ze willen een Arabische versie.
Ghana

Zimbabwe
“Heb ik je al gemeld dat de memoriespellen
echt aangeslagen zijn in Zimbabwe? Zowel
collega's, de arts en ook de
districtsvoorlichtster zijn er erg gelukkig mee.
Vandaag kreeg ik een mailtje van een
Zimbabwaanse collega en hij vertelde daarin
dat hij zelfs voorlichting heeft gegeven aan de
collega's van de basisscholen in de buurt! Het
wordt een prachtige uitlopende olievlek op
deze manier. Echt fantastisch!”

“Your games have proven to be the best method for
our SKILLL (securing knowledge into life long
learning)programme. One of the arms of this
programme is Adolescent Sexual Reproductive Health
which all STDs education. we found your games
highly useful and effective in communicating the
message of HIV to young people and it is also
effective in generating discussion among the kids”.

Ghana
“The ability to generate discussions
while playing games is just
wonderful. This is the best way to
handle children with such sensitive issues as it
generate the needed discussions from different
perspectives”,
aldus een docent van de Junior High school.

Nederland
In het kort mijn mening over de producten:
Bobo: fantastisch programma om kinderen/jeugd zelfstandig
de feiten over HIV/AIDS te laten ontdekken. Ik merkte aan de
studenten dat ze het leuk vonden om dit via computers te
ontdekken. Wel denk ik dat een 'begeleider' er bij het nog
duidelijker kan maken, en er ook voor kan zorgen dat de
gegeven informatie als feitelijk wordt gezien.
FAMILY.matters en LOVE/check: hele goede spellen
die een basis leggen om moeilijke zaken bespreekbaar te maken. Ik merkte erg snel dat de studenten
de topics niet allen aanhoorden maar zelf over de materie
gingen nadenken. Het is absoluut een heel erg effectief
leermiddel, mits minimaal 1 iemand die aan het spel
meedoet voldoende kennis erover heeft.
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Oost Kenia
De meeste Kenianen in dit gebied zijn
onwetend en daar zal snel iets aan moeten
gebeuren. Wij hopen oprecht dat middels
jullie 'speelse' manier van kennismaking
en diepere uitleg over HIV de mensen
vanzelf eigen initiatieven nemen naar een
veiliger sexleven.
Rwanda
The game and the dvd are the very good tools in the session of
sensitization and education about HIV in the factory. It helps me
very much in my job:The game with children, the dvd with
teenagers and adults. Thank you for it.
On the other hand, according to our character, several parents
refused to share the experience with their families. They said
that they were not ready to discuss this problem with the
members of families, especially children. It is a problem between
partners and medical staff only. That explains why, in spite of our
daily advices, the almost infected children are not informed about
their HIV. The only one of them had been informed recently
(after more advices by the Doctor)by her mother without the
knowledge of the father and sister. In Rwanda, after
all information’s, people associate HIV still now with adultery,
and, it is a shame.
That is why, this disease stays taboo in many families.
We continue to educate them, day after day, in the hope for
changing behaviour.

