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Throwback! 

             

Hoewel 2015 alweer ver achter ons ligt, kijken we er met een goed gevoel op terug. Als we het jaar 

kort moeten samenvatten:  

 

● Is focus het toverwoord? 

● Wat is de kracht van vrijwillige inzet toch sterk en mooi om te zien! 

● Keuzes, keuzes, al die keuzes 

● Confetti is altijd een goed idee 

● Evalueren kan ook best leuk zijn! 

● De koffie businesscase; in vijf jaar tijd naar een sterke onafhankelijke koffiesector  

      

LiveBuild’s Missie    

      

Wij geloven dat iedereen de kracht heeft om het leven van zichzelf en anderen te verbeteren. Ook 

in 2015 inspireerden en ondersteunden we 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: allereerst op basaal niveau, door te voorzien 

in de behoeften op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en onderwijs. Ten tweede op het 

gebied van het ontwikkelen van talenten van mensen. En ten derde door het verbinden van deze 

mensen en het besef dat alle mensen gelijkwaardig zijn en met dezelfde uitdagingen worstelen.  

      

Afscheid LiveBuild Experience & Onderwijsprojecten 

 

Omdat er maar zoveel uren in een dag zitten en helaas ook maar zoveel vrijwilligers op een 

LiveBuild kantoor, moeten er soms keuzes gemaakt worden. De zwaarste van 2015 was afscheid 

nemen van het LiveBuild Experience programma. Hier lees je waarom precies. Daarnaast werd ook 

de keuze gemaakt om niet opnieuw te starten met klassieke onderwijsprojecten in Kameroen. 

Carine schreef een blog over onze twijfels ten aanzien van onderwijsprojecten en over de kwaliteit 

van educatie.  

 

Verkoop Koffie & Wijn 

 

In 2015 startte LiveBuild met Koffie van LiveBuild. De businesscase; in vijf jaar tijd naar een sterke 

onafhankelijke koffiesector in Kameroen, met een eerlijke prijs voor de koffieboeren, een korte 

keten én lekkere koffie. Koffie van LiveBuild werd gelanceerd met het eerste Oogstfeest, waar 

4.250 kilo koffie verkocht werd: een koffiefeestje in de loods met Kameroense hitjes, de 

koffiebakfiets en een borrel. Daarnaast werd er een succesvolle bootcamp georganiseerd over 

sociaal ondernemen met koffie. In totaal gaven 28 bedrijven aan koffie te willen kopen.  

 

Maar ook met de LiveBuild Wijn ging het goed: alle 600 flessen werden verkocht en 

samenwerkingspartner Margaret Wines doneerde twee euro per fles aan onze projecten.  

 

De Organisatie  

 

In 2015 werd er op kantoor langzaam een start gemaakt met het werken in vaste teams van 

betaalde en vrijwillige krachten. In Nederland werkten we vanuit een compact kernteam. Conform 

het jaarplan en de begroting bezuinigden we opnieuw op het kernteam aan vaste krachten (naar 2 

fte). 

http://www.livebuild.org/livebuild-experience-stopt/
http://www.livebuild.org/onderwijs-wat-is-wijs/
http://www.livebuild.org/strijd-voor-onderwijskwaliteit/
http://www.livebuild.org/strijd-voor-onderwijskwaliteit/
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We startten met een team van gedreven structurele vrijwilligers die in gemiddeld e ́én 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 kregen we een grotere slagkracht ten opzichte van 2013. 

 

Naast de Experience Coordinator startte in Kameroen onze Projecten Coördinator. Met z’n tweeën 

vormden ze het hart van onze organisatie in Kameroen. Rondom hen waren een veelheid aan 

partners actief, die met hun eigen skills en expertise onze projecten draaiden en bemanden. 

 

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 communicatiekanalen 

zoals de website. Enerzijds omdat we onze positionering steeds scherper kregen, anderzijds 

vanwege onvoldoende ruimte (financieel en tijd-technisch) om dit op goede wijze vorm te geven. 

Dit volgt dus in 2016.           

     

Financie ̈n 

 

We werkten in 2014 verder aan het vergroten en diversifiëren van onze structurele inkomsten. Het 

opbouwen van (alternatieve) inkomstenbronnen kost tijd. LiveBuild is en blijft een uiterst 

kostenefficie ̈nte organisatie. Met een beperkt budget realiseren we een groot bereik en impact. 

In 2015 losten we onze laatste leningen af, die we in 2011 zijn aangegaan om het Experience 

programma in Kameroen op te kunnen zetten.  

           

Kameroen 

 

In het Kameroen werd het Dream Centre in Mamfe opgeleverd, waar elk jaar 480 kinderen naar 

school kunnen. Ook is na drie jaar hard samenwerken het gerenoveerde schoolgebouw in Nkeng 

helemaal af én opgeleverd, inclusief nieuwe toiletten en twee extra klaslokalen. In Kake II ging 

eindelijk water stromen wat heugelijk gevierd werd. Én projectmedewerker in Kameroen Emilia 

trouwde.   

 

Events 

 

Ini 2015 stonden we de Dag van het Levenslied in Nijmegen, Soenda (gastenlijst), Amsterdam Open 

Air (gastenlijst, camping en silent disco), Zomerkriebels, Lazy Sunday Afternoon, de UIT Week 

(koffie en ijskoffie), Shoeless, Mysteryland (Saloon en koffiebarren), Smeerboel, Stekker en 

Cultfest.  

 

Extra leuk: dit jaar vond ook het eerste LiveBuild event in Kameroen plaats! DJ Roog en Ferri 

Somogyi stonden samen met lokale DJ’s achter de draaitafel, er was een modeshow en optreden 

van Kameroense zangers.  

 

Ons portfolio breidden we daarnaast verder uit met enkele creatieve concepten. Zo deden we de 

aankleding en styling van culturele strandtent Dok Amsterdam en ondersteunden we ons eerste 

burgerinitiatief, om Schalkhaar te helpen naar een sterker dorp.  

 

Tot slot vond er weer een prachtige jubileum editie (de vijfde alweer!) plaats van 24uur LiveBuild, 

waarmee € 8.528 werd opgehaald, dankzij onder andere instores concerten, Tijdelijke Kunst 

http://www.livebuild.org/fotos-water-in-kake-ii/
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Winkel, benefietdiner, Pecha Kucha avond en feesten.  

 

Ook de geliefde Afsluitrace werd voor de vijfde keer georganiseerd en telde maar liefst 72 

wielrenners, die samen zorgen voor €11.597 voor onze waterprojecten! 

 

Eén ding is duidelijk: 2015 was een prachtig jaar.  

 

 


