We Love 2014

After two years of
intensive preparations and training,
in the villages of Manganjo,
the construction of water pipes
and water taps began.

#WeLove2014

The builders completed the
schools in Nkeng and Mbah:
preparing 531 future lawyers,
doctors, water technicians and
event planners.

#WeLove2014

We tasted delicious coffee
in Cameroon for the first time,
got hooked,
and decided to give it a go.

#WeLove2014

Holy shit!
Seven villages built hundreds
of toilets.
The “shit street” in Tinto village
completely disappeared.

#WeLove2014

Companies asked us to develop
creative concepts
like the “Wokfiets” for
Fair Trade Original.

#WeLove2014

In the village of Kake II,
pipeline damage was caused by
fluctuations in water level
of the craterlake.

#SometimesWeLove2014

Partnering with 56 organizations
in the Netherlands made us realize:
the sky is the limit!

#WeLove2014

Toelichting bij jaarverslag 2014
Kameroen/Nederland
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Inleiding
Dit is een tekstuele toelichting bij onze jaarrekening over 2014. Wij kiezen in deze tekstuele
toelichting voor een weergave van de relevante activiteiten in 2014. Daarom is dit geen klassiek
jaarverslag, waarin alle geplande activiteiten tegenover de behaalde resultaten zijn gezet. Om
deze vergelijking wel te maken, lees gerust ons jaarplan 2014 op onze site. Wil je meer weten?
Stuur ons een mail (info@livebuild.org) of leuker: Kom een kop koffie drinken op ons kantoor.

Over LiveBuild
Wij geloven dat iedereen de kracht heeft om het leven van zichzelf en anderen te verbeteren. Wij
inspireren en ondersteunen mensen om zich te ontwikkelen en bij te dragen door te doen en te
leren binnen projecten, evenementen en trainingen. Zo dragen de kracht van de mens én het idee
bij aan een mooiere wereld.
Wij streven zo’n wereld op ten minste drie niveaus na: Ten eerste, op basaal niveau in het voorzien
van behoeften op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en onderwijs. Ten tweede op het
gebied van het ontwikkelen van talenten van mensen. Ten derde door het verbinden van deze
mensen en het besef dat alle mensen in deze wereld gelijkwaardig zijn en met dezelfde uitdagingen
worstelen.

De kracht van de mens
Bootcamp
In 2014 organiseerden we een Bootcamp Events met 9 deelnemers die in een mini-traineeship
allerlei facetten van het produceren van een evenement ontdekten. Deze groep deelnemers
draaiden in onze Festivalzomer van 2014 volop mee.
Workshops
Ook buiten LiveBuild lieten we van ons horen. We verzorgden diverse workshops en trainingen voor
zowel studenten als mannen in pakken. Bijvoorbeeld:


Op de HuTaC (Huygens Talents Circle) conferentie in het Amstelhotel verzorgden we een
workshop over het inzetten en verbinden van talenten.



Voor Plateau verzorgden we een trainingsdag aan trainees van woningcorporaties over het
creëren van impact bij maatschappelijke problemen vanuit woningcorporaties en
overheden.



We verzorgden meerdere presentaties bij Rotary Clubs over onze aanpak in waterprojecten.



We ondersteunden de EFR (Economie Faculteit Rotterdam) met begeleiding richting hun
onderzoeksreis naar Uganda.

Experience
In 2014 ondersteunden we 23 mensen in hun ervaringstrip naar Kameroen. Zij draaiden binnen hun
eigen vakgebied mee in Kameroense partner organisaties om zodoende te leren van de Kameroense
cultuur en samenleving. In ons jaarplan verwachtten we 40 aanmeldingen, maar door de negatieve
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media aandacht als gevolg van Ebola en Boko Haram bleek het aantal aanmeldingen lager dan
verwacht. Ebola en Boko Haram waren dreigend maar gingen gelukkig voorbij aan Kameroen en ons
werkgebied in de Southwest en Northwest Regions.
Ondersteunen van burgerinitiatief
In Kameroen ondersteunen wij dorpen om hun publieke diensten (als water, gezondheid en
onderwijs) beter te organiseren. (In Nederland startten we hier eveneeens mee vanaf 2015).
Water
Ons ‘community owned, business operated’ water model, waarbij we dorpen ondersteunen om hun
eigen waterbedrijf op te zetten en te runnen, kreeg in 2014 steeds meer vorm in de twee grote
pilot projecten MANGANJO en KASEMA. Bijvoorbeeld het omvangrijke trainingsprogramma dat uit 12
trainingsessies van meerdere dagen bestaat was in 2014 volop in ontwikkeling. Hoewel het
waterproject in Lobange al gestart zou moeten zijn, is door een gebrek aan investeerders de
voorbereidende fase verlengd tot 2015. In onderstaand schema de stand van zaken per project:

Project

Dorpen

Inwoners

Status

KASEMA

Kake II, Diffa, Small

18,000

Capaciteitsopbouw bestuur, inrichting

MANGANJO

Ekombe, Marumba I,

waterbedrijf en bouw van watersysteem

Marumba II

in gang.

Mabonji, Nganjo Titi, Nganjo

15,000

Nene
Lobange

Lobange

Capaciteitsopbouw bestuur en bouw van
watersysteem in gang.

2,500

Voorbereiding van dorp voor
waterproject. Stichting voor beheer van
het watersysteem opgezet.

Bwassa

Bwassa

2,000

Monitoring. Door onrust in het dorp ligt
follow-up op dit moment stil.

TIFAD

Nchemba

Tinto Mbu, Tinto Kerieh,

8,000

Monitoring en follow-up

Tinto Wire, Fotabe, Akiriba,

capaciteitsopbouw. Hervorming in een

Defang

stichting volbracht.

Nchemba 1

400

Monitoring watercommissie
(kleinschalig)

We werkten in 2014 aan ons initiatief voor een Water Mangement Training Centre in Kameroen.
Helaas vonden we hier vooralsnog geen financiering voor. Voor dit initatief blijven we zoeken naar
financieringsmogelijkheden.
Gezondheid
We werkten in Kameroen verder aan het uitrollen van CHIP (children’s hygiene intervention
program), ons sanitair/hygiëne programma. In zeven dorpen rondden we het programma met veel
impact af. Het ziekenhuis bezoek nam in deze dorpen met maar liefst 68% af!
In ons jaaprlan beoogden we met nog eens 7 dorpen aan de slag te gaan. Door een financiële impuls
van EarthWater en Impulsis konden we met zelfs 13 dorpen starten met CHIP. In deze dorpen vond
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de nulmeting plaats en workshops om de dorpen te ondersteunen in hun pogingen om de
gezondheidssituatie in hun leefomgeving te verbeteren.
Onderwijs
De onderwijsprojecten in Mbah en Nkeng werden in samenwerking met Knowledge for Children
afgerond. Het omvangrijke Dream Center in Mamfe kreeg een dak waardoor de contouren van de
basisschool nu volledig zichtbaar zijn. Het project in Ntisaw beoogden we in 2014 te starten, maar
verkeert voornamelijk vanwege de vertraging van Nkeng en Mbah nog in de voorbereidende fase.
Project

Leerlingen*

Dream

500

Status
De school is zo goed als af. Alle klaslokalen zijn gerealiseerd en

Center in

het dak zit erop. Wat resteert is de afwerking en een (grote) lik

Mamfe

verf.

Basisschool

140

in Mbah
Basisschool

afgerond in 2014. We gaan over tot monitoring.
250

in Nkeng
Basisschool

150

De nieuwbouw en renovatie van de school in Nkeng is volledig
afgerond in 2013. We zijn over gegaan tot monitoring.

240

in Banga
Basisschool

De nieuwbouw en renovatie van de school in Nkeng is volledig
afgerond in 2014. We gaan over tot monitoring.

in Dibonya
Basisschool

De nieuwbouw en renovatie van de school in Mbah is volledig

De renovatie van de school in Bange is volledig afgerond in 2010.
Ongeveer eens per jaar vindt een werkbezoek plaats.

120

De renovatie van de school in Yoke is afgerond in 2009.

300

Voorbereidende bijeenkomsten in Ntisaw hebben plaatsgevonden.

in Yoke
Basisschool
in Ntisaw

Renovatie/bouw kan beginnen zodra benodigde investering
beschikbaar is. Afronding in 2016.

* Het leerlingenaantal fluctueert, zeker in de kleinere dorpen. Het betreft het aantal leerlingen per jaar.

In Nederland organiseerden we in Overvecht en Kanaleneiland een pilot van “Kameroen in je klas”.
Met deze acties willen we kinderen in Nederland en Kameroen verbinden en bewust maken dat
kinderen overal gelijk zijn. Hooguit de omstandigheden waaronder ze les krijgen verschilt. En daar
kunnen we met elkaar iets in betekenen. In ons jaarplan stelden we ons tot doel om al in het
schooljaar 2014-2015 met 25 scholen samen te werken. Dit bleek te hoog gegrepen.
In tegenstelling tot eerdere plannen hebben we besloten om ons vooralsnog niet te richten op
beroepsonderwijs. De redenen zijn als volgt: we hebben op dit moment veel lopende projecten die
al onze aandacht vereisen; onze expertise ligt niet op dit terrein; het is vooral een
overheidsaangelegenheid in Kameroen. De reden om te starten met een dergelijk project zou dan
vooral zijn om dat veel fondsen aangeven graag een beroepsonderwijs project te willen
ondersteunen. Hoe verleidelijk het soms ook is, wij vinden dit niet de juiste reden om met een
dergelijk project te starten.
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De kracht van het idee
Concepten
In 2014 hebben we de eerste stappen gezet om met en voor bedrijven onze expertise in te zetten
op het gebied van het ontwikkelen van ideeën/concepten en het bouwen, uitvoeren en produceren
daarvan. Zo kunnen we zowel inkomsten genereren voor impact elders als talenten inzetten om zich
verder te ontwikkelen. We bouwden voor Fair Trade Original een Wokfiets, vanuit waar wij op vijf
markten de horeca verzorgden. Op deze manier kon Fair Trade Original op een creatieve manier
haar Oosterse lijn van producten uitzetten.
Evenementen en festivals
We bouwen gestaag verder aan onze succesvolle evenementen in eigen beheer: de 24uurLiveBuild in
het eerste weekend van februari en de Afsluitrace in het vierde weekend van oktober waren
opnieuw zeer geslaagd. We planden een derde evenement, maar merkten dat we door onvoldoende
financiële ruimte en een drukke festivalzomer daar niet aan toekwamen. Een derde evenement is
daarom voorlopig op de lange baan geschoven.
De Festivalzomer was bijzonder succesvol. Dit jaar stonden we op 12 festivals, waarbij we met onze
vrijwilligers concepten hebben bedacht en opgebouwd, zo bouwden we een piratenschip, confettibar, opengaande discoglitter karaokecaravan, saunakarretje, silent disco en verzorgden we de
nachtprogrammering op het campingterrein van één van de festivals.
We verkenden in 2014 de mogelijkheden om de samenwerking vanuit festivals te verbreden naar
andere culturele organisaties als theather, musea en uitgaansgelegenheden. Na meerdere
gesprekken met verschillende partijen hebben we geconstateerd dat dit vooralsnog niet haalbaar is.
Koffie van LiveBuild
We startten in 2014 met Koffie van LiveBuild. Doel van dit boeiende project is de kracht van de
lokale Kameroense boeren te versterken en het toevoegen van waarde aan de koffieketen in
Kameroen. Om dit koffieproject mogelijk te maken richten we ons voor de verkoop op bedrijven en
particulieren in ons netwerk. In 2014 verbonden we de eerste bedrijven aan ons koffieproject, wat
ons sterkte in het besluit om om 4.000 kilo koffie te verschepen vanuit Kameroen.

Samenwerking
In ons werk staat samenwerking centraal. Het is ontzettend leuk als partijen iets goeds kunnen doen
voor een ander, terwijl ze doen waar ze goed in zijn, zoals het inzetten van hun eigen expertise.
Deze samenwerking kan de vorm aannemen van een concreet evenement of een actie, maar heeft
met verschillende partners ook geresulteerd in een continue samenwerking. We lanceerden
“Waterdragers van LiveBuild” als overkoepelend concept voor inspirerende samenwerkingen met
bedrijven en organisaties. Voorbeelden van mooie samenwerkingen in 2014:


DaanLegal stond ons bij met raad en daad op juridisch gebied.



Met VHMabc maakten we grote stappen in onze financiele administratie.



Performics ondersteunde ons met expertise en advies op gebied van websites, social media en
vindbaarheid op internet.
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Met G-Company doorliepen we een aantal workshops om Salesforce succesvol te implementeren
in onze organisatie (CRM-systeem).



We lanceerden met Margaret Wines LiveBuildWijn. Vooral in de winkel van Margaret Wines,
maar ook op de kerstmarkt van Team 2015, in de binnenstad van Utrecht en via ons netwerk
werd de wijn verkocht.



In het kader van de karaffenactie hebben in 2014 11 restaurants een duit in het zakje gedaan.
We beoogden een uitbreiding van de Karaffenactie naar 30 restaurants. Dit hebben we in de
loop van 2014 bijgesteld vanwege de grote zorg en aandacht die restaurants m.b.t. actie nodig
hebben die niet in verhouding stonden met de opbrengsten.



Met Frankie Tjoeng (Studio HQ) deden we mee aan de NRC Charity Awards (we haalden de
laatste ronde!).



Softijs en IJBM (IJsclub ’t Biltsche Meertje) organiseerden schaatsacties voor het project in
Lobange.



De Veranderbrigade verzorgde de LiveBuild t-shirts voor onze festivalvrijwilligers en
medewerkers in Kameroen.

Communicatie
Achter de schermen werkten we in 2014 aan onze positionering en profilering. De tijd was nog niet
rijp om te starten met het herijken van onze profilering en vervolgens onze communitiekanalen
zoals de website. Enerzijds omdat we onze positionering steeds scherper kregen, anderzijds
vanwege onvoldoende ruimte (financieel en tijdstechnisch) om dit op goede wijze vorm te geven.

Organisatie
Naast onze Experience Coordinator startte in Kameroen onze Projecten Coordinator. Met z’n tweeen
vormen ze het hart van onze organisatie in Kameroen. Rondom hen zijn een veelheid aan partners
actief, die met hun eigen skills en expertise onze projecten draaien en bemannen.
In Nederland werkten we vanuit een compact kernteam. We bezuinigden conform het jaarplan en
de begroting opnieuw op het kernteam aan vaste krachten (naar 2 fte).
We startten met een team van gedreven structurele vrijwilligers die in gemiddeld één dag per week
een eigen functie binnen het team vervullen en van grote waarde zijn voor het functioneren van de
organisatie. De structurele vrijwilligers nemen steeds meer taken en verantwoordelijkheden op
zich. Hierdoor hebben we een grotere slagkracht gekregen ten op zichte van 2013.

Financiën
We werkten in 2014 verder aan het vergroten en diversificeren van onze structurele inkomsten. Het
opbouwen van (alternatieve) inkomstenbronnen kost tijd. LiveBuild is en blijft een uiterst
kostenefficiënte organisatie. Met een beperkt budget realiseren we een groot bereik en impact.
In 2014 losten we onze laatste leningen af, die we in 2011 zijn aangegaan om het Experience
programma in Kameroen op te kunnen zetten.
Binnenkort volgt een financiele rapportage, waarvan de link in dit document te vinden zal zijn.
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