
Dankzij de kranen in Diffa is 
schoon water halen nu veel ge-

makkelijker.

 

Yes! De 1000 kg cacao is aange-
komen. Hier gaan  

de Chocexplorers heerlijke  
chocolade van maken.   

 
Spring naar nummer 

 

eva heeft een nieuwe blog 
geschreven over haar leven 
in Kameroen en vertelt over 
een avondje stappen en de 

bijpassende kledingstijl

emilia bezoekt de tree nursery 
waar inheemse planten worden 
gekweekt om de waterbronnen 

te beschermen.  
 

gooi nog en Keer 

Koen is in Kameroen en maakt 
een aantal mooie video’s. Je 

bekijkt ze allemaal, maar moet 
daardoor wel  

een beurt overSlaan. 

Koffiecoöperatie BAFCOOP  
organiseert een meerdaagse 

training voor 200 koffieboeren in 
duurzame productiemethodes. 

 
Srping naar nummer  

We brengen weer een 
lading groene koffiebonen 

naar mocca d’or. Door 
deze samenwerking is de 
koffie uit Kumbo in heel 
Nederland verkrijgbaar.  

 
Hoera!  

een donatie van mvo nederland 
en pelican rouge voor  

het koffieproject. 

Samen met eartH pakken 
we 1000 repen chocolade in.  

van cacoa uit Kameroen 
natuurlijk!  

 
ga een vaKJe 

verDer De eartH choc wordt 
gelanceerd in amsterdam. 

Dat was een wel heel 
gezellig feestje.. 

Sla een beurt over

De achtste editie van De afsluitrace was wederom een 
heerlijk succes en brengt ook nog eens €5870 op voor de 

cacaoboeren in Kumba.

WinD mee! ga tWee vaKJeS vooruit 
 

 
 
 
 

een goed begin van 2019!  
Wijnbar VinVin leegt de 

donatiepot met 
€ 300,00 voor 

het manganjo-project 
 

om Dat te vieren, Dobbel 
nog een Keer 

 
We schrijven blogposts 

en maken een video over 
de onrust in Kameroen, 
om onze achterban te 

informeren. en we zetten 
de eerste stappen voor het 

noodhulpprogramma. 
 

Sla een beurt over. 
 
 
 

onze festivalspullen gaan in 
de uitverkoop. De loodssale 
levert zo’n €1500 op voor 
het noodhulprogramma! 

 
 

 

ondanks de nodige 
obstakels is de eerste 

lading noodhulpgoederen 
goed aangekomen in twee 

dorpen.
 

Dankzij de donatie 
van EARTH en Leo Bijl 
kunnen we opnieuw 

een vluchtelingenkamp 
ondersteunen met 

noodhulp.  
 

met z’n alle rond te tafel! 
Het Kameroen pingpong 

toernooi in de pingpongClub 
levert € 280,- voor 

noodhulp!  
 

gooi nog een ronDJe

 
De tijd dat de projecten stil liggen 
gebruiken we om terug te blikken 
op het werk. Sverre schrijft een 

reeks artikelen over  
de ontwikkeling van livebuild. 

 
Sla een beurt over.

Hoera! Het is 2020 en  
LiveBuild bestaat 12,5 jaar.  

op naar de 

ons kantoor aan de bemuurde 
Weerd moet worden  

verbouwd.
 

Sla een beurt over

eva vertelt in een video over haar 
leven in Kameroen.  

 
Spring naar Haar  

volgenDe blogpoSt
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Start

Finish

Fabrice vertelt over falen van 
livebuild en leren van je fouten 
tijdens FuckUp Night Utrecht. 

ga terug naar Start

tijdens een teamdag werken  
we samen aan 

het livebuild manifest. 
 

ga 2 pleKKen vooruit! 
 

 
De bestelde 1000 kg cacao heeft 

vertraging.  
 

Sla een beurt over 

 
Hoera! De karaffenactie brengt  

€1900 op voor  
het manganjo-project.

gooi nog een Keer 
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jaarverslag 18/19 
gemaakt door eva bullens & vera diepeveen



zochten we mogelijkheden voor nieuwe (noodhulp)
projecten. omdat de opslag voor festivalmateri-
aal minder nodig bleek, namen we afscheid van de 
loods. in de 2e helft van 2019 bleek livebuild klaar 
voor een frisse wind, waarna in december werd ge-
start met de werving van nieuwe bestuursleden.

events
 
Samen met onze partner eartH organiseerden we 
eind 2018 een bijzondere lancering in het Amster-
damse tropenmuseum voor eartH Choc: chocolade 
in vier verrassende smaken, natuurlijk gemaakt van 
cacao uit Kumba, Kameroen. 
 
In 18/19 organiseerden we ook zelf events om geld 
in te zamelen voor en mensen te betrekken bij onze 
projecten. In 2018 organiseerden we de 8e editie 
van de Afsluitrace. zeker 37 fanatieke deelnemers 
koersten over de Afsluitdijk en haalden samen het 
fantastische bedrag op van €5870 voor training en 
ontwikkeling van de cacaoboeren in Kumba. in 2019 
was het fietspad van de Afsluitrace opgebroken en 
besloten we de afsluitrace een keertje over te slaan. 

Om onze sportieve geest op pijl te houden, organi-
seerden we in de zomer samen met de jongens van 
de utrechtse ping pong Club een tafeltennistoer-
nooi, om aandacht te vragen voor het gewelddadige 
conflict in Kameroen en geld op te halen voor het 
noodhulpprogramma. 

Communicatie
In 18/19 hielden we onze achterban op de hoogte 
van de onrust in Kameroen. Dat deden we via onze 
nieuwsbrief, blogposts op onze website en social 
media. Koen maakte tijdens zijn bezoek in Kameroen 
een aantal video’s met onze partners, en eva maak-
te een video waarin ze uitlegde hoe de onrust in 
Kameroen is ontstaan. Doordat projecten stil kwa-
men te liggen, ontstond ruimte om te reflecteren op 
ons werk. Samen met onderzoeker Sverre van Kla-
veren publiceerden we daarom twee artikelen over 
de ontwikkelingen die livebuild doormaakte in onze 
wijze van ‘ontwikkelingshulp’ bieden over de afgelo-
pen 12 jaar.

Social media houdt een belangrijke rol voor het 
contact met onze stakeholders. We zijn actief op 
Instagram en op Facebook en gebruiken de kana-
len om in gesprek te blijven met onze achterban en 
hen te voorzien van interessante, inspirerende, maar 
ook urgente informatie uit Kameroen. Daarmee blijft 
livebuild waar ze voor is opgericht: laten zien wat 
de impact van ons werk is en eerlijke communica-
tie, ook wanneer het anders gaat dan we hadden 
verwacht. 

onrust in Kameroen 
 
In 18/19 werd de onrust in Kameroen nijpender. En-
gelstalige Kameroeners voelen zich sinds lange tijd 
gediscrimineerd door de Franstalige overheid, waar-
door een heftig conflict is ontstaan tussen onaf-
hankelijkheidsstrijders en het leger. De vreedzame 
protesten van 2016 en 2017 hebben plaatsgemaakt 
voor geweld. Woningen werden verwoest en bewo-
ners verlieten hun dorpen. grote groepen mensen 
wonen momenteel in de bossen, zonder toegang 
tot medische hulp, schoon drinkwater of voeding. 
zij zijn ‘IDP’s’, internally displaced person. Vluchte-
ling in eigen land dus. Ook enkele van ‘onze’ dorpen 
zijn platgebrand of dienen als toevluchtsoord voor 
vluchtelingen.  
 

projecten 
 
In het voorjaar van 2018 hebben we samen met de 
koffiecoöperatie BAFCOOP diverse trainingen geor-
ganiseerd voor alle 200 boeren. 
Centraal stond: het verbouwen van kwalitatief goe-
de koffie, efficiënte koffieverwerking en het betrek-
ken van jongeren en vrouwen in het koffieproces. 

Vanwege de aanhoudende onrust en (dreiging van) 
geweld besloten we samen met onze projectpart-
ners en in overeenstemming met onze financiële 

partners later dit jaar de projecten stil te leggen en 
de ontvangen projectgelden voor de stilgelegde pro-
jecten te reserveren.
in de zomer van 2019 startten we met een nood-
hulpprogramma. Een moeilijke keuze, omdat de lan-
ge termijn impact van de projecten bij ons voorop 
staat. Daarnaast hadden we nog geen ervaring met 
het bieden van noodhulp. Dankzij de fantastische 
inzet van onze lokale partners CED, en FAHP hebben 
we in de dorpen Foe Bakundu, Mabonji, Big Nganjo, 
nganjo titi en Kake ii noodhulp kunnen leveren aan 
de bewoners en iDp’s. Deze hulpoperaties vroegen 
enorm veel voorbereiding en waren niet zonder ge-
vaar. maar de steun - een druppel op een gloeiende 
plaat gezien de omvang van de crisis en de schrij-
nende behoefte - werd enorm gevoeld en gewaar-
deerd.

De organisatie 
 
In 2018 werkten we in teams, plus per project ex-
tra vrijwilligers. Om de organisatie meer richting te 
geven werd het mantra van dat jaar ‘druk eraf, rich-
ting erbij’. Dus: prioriteiten stellen en bijzaken laten 
voor wat ze zijn, met de meeste focus op Kameroen. 
in 2019 evolueerden we naar een kleiner team met 
een nieuwe rol voor het bestuur. Door een nieuwe 
invulling van het kantoor konden communicatie en 
organisatorische taken, dagelijks worden opgepakt. 
en in nauwe samenwerking met onze Kameroense 
partners, monitorden we onze projecten en onder-

  
Donaties particulieren   
Donaties van bedrijven   
opbrenst in natura
Donaties van fondsen 
 
totaal 

projecten Kameroen  
Fondsenwerving en communicatie 
administratie en organisatie  
 
totaal

Continuïteitsreserve
bestemmingsfondsen
Correctie voorgaand jaar

  
Donaties particulieren   
Donaties van bedrijven   
Donaties van fondsen 
 
totaal 

 
projecten Kameroen  
Fondsenwerving en communicatie 
administratie en organisatie  
 
totaal

Continuïteitsreserve

Baten

24.643
500 

11.350

36.493

Lasten

22.696
3.160
6.612

32.464

4.025

Baten

34.529
23.500
2.290

25.850

86.169

Lasten

42.114
3.427
5.408

50.949

-4.805 
35.220

2.740

Financieel overzicht 2018

Dit waren onze belangrijkste inkomsten en uitgaven in 18/19

Financieel overzicht 2019

jaarverslag 18/19

met dit ganzenbord nemen we je in vogelvlucht mee langs 
livebuild’s hoogte- en dieptepunten van de afgelopen twee 
jaar. Spelenderwijs reis je via onze projecten, de heerlijke koffie, 
onze fantastische vrijwilligers, de gezellige events en mooie 
samenwerkingen door 2018 en 2019.  
inmiddels staan we met één voet in het nieuwe jaar, dat ons weer 
een hoop nieuwe uitdagingen en frisse inspiratie gaat bieden. 

 
 
 
 
 

WIj zIjN KLAAR VOOR 2020. 

Doe Je ooK mee?


