Verslag 2021
Project ''Da Valor phase 1 en 2''
Het voedsel project dat in 2020 gestart werd, kon in 2021 worden verlengd met een
tweede fase door een totaalbedrag van 25.000 euro, gedoneerd door de TUI Care
Foundation. Met hetzelfde team zijn er op Sal eenmaal per week 200 voedseltassen
verspreid door Santa Maria, Espargos en de drie sloppenwijken op Sal eiland in
Kaapverdië. Dit gebeurde tussen februari en 4 mei 2021 in. Meer hierover is te lezen
in het eindrapport van dit project.
Via Novita CV Interiors (meubelbedrijf) kwamen er wederom tassen met gedoneerde
kleding, speelgoed en schoenen uit Nederland naar Sal om mee uit te delen tijdens de
voedseldistributie. Dit keer ruim 350 tassen! Dit vergde een enorme organisatie, en dit
is gelukt door samen met TUI DX de jeeps met chauffeurs te vragen voor een
ochtendje. Op 29 december 2021 is het financiële verslag en eind report naar de TUI
Care foundation gestuurd. Dit is geüpload in hun programma Optimy.
Personal Development training
Daarnaast zijn er persoonlijke ontwikkel-trainingen gegeven door Noy Singer en
Annelies Vette aan een tweede groep jongeren. Dit was mogelijk doordat er een
restbedrag over was van 700 euro uit het TUI budget. Na overleg met TUI Care
Foundation mochten wij dit bedrag aan educatie besteden. Er zijn diploma’s
uitgedeeld aan: Rachel, Birthe, Hélio, Hernany, Laura, Lisa, Xixel, Ery uit het Dá
Valor team die groep 1 vormden. Groep 2 die een diploma hebben ontvangen van
ons was: Marlene, Leo, Fredy, Joel, Ricardo, José. Elvis Paolo was er 4 lessen, de
laatste twee niet door privéomstandigheden en heeft hierdoor geen diploma
ontvangen.
Studenten Hogeschool Rotterdam
Via Simone Diop, een docent op de Hogeschool Rotterdam kwamen drie studenten
stage lopen. Zij hebben gewerkt aan aanbevelingen voor de website van CSDFoundation. Deze drie jongens waren in contact met secretaris Lana Kujundzic
hierover, zij begeleidde hen.
Donatie van 3 naaimachines (via NL, meegebracht door Novita Interiors)!
1. Katiza Pereira
Katiza (Katy) vroeg ons om een naaimachine omdat zij bikini’s en topjes maakt. Ze
wil die gaan verkopen en een naaimachine zou haar werk met de hand schelen.

2. De gevangenis van São Vicente
Een andere naaimachine is naar de gevangenis van São Vicente gegaan en warm
ontvangen door de directrice die tijdelijk op Sal was. De machine is aan die
gevangenis gedoneerd, zodat gedetineerden ook op dat eiland producten kunnen
maken om te kunnen verkopen en ook om elkaar te leren hoe zo’n machine werkt.
Kennis overdracht. Eigen kleding kan zo ook vermaakt worden.
3. Cheikh
De derde naaimachine is gegaan naar Cheikh, een Senegalese man die erg
getalenteerd is in het maken en designen van kleding. Hij werkt als bar manager in
een hotel op Sal, maar zijn passie is kleding designen voor mensen. deze naaimachine
geeft hem een extra inkomen.
Organicup (AllMatters)!
Van het bedrijf Organicup (sinds 2021 genaamd: All Matters) zijn er 500 menstruatie
cups gedoneerd aan de CSD-Foundation. Dit initiatief kwam van ambassadeur Lisa
van Tinteren. Zij wilde dit graag opzetten. de 500 cups zijn via Novita Interiors
meegekomen in de container in mei 2021. Opgestuurd vanuit het bedrijf in
Denemarken zelf. Lisa heeft samen met Katiza Pereira een voorlichting ontworpen
om lokale dames goede uitleg te geven over het gebruik van deze cup. Hygiene staat
hierin voorop. Op het moment van schrijven zijn er nog zo’n 100 cups over. Er zijn
cups uitgedeeld en voorlichting gegeven aan bedrijven zoals Hotel Odjo’d Agua,
Cape Fruit, andere hotels, de middelbare school, jeugd centra, gevangenis en
schoonheidssalons waar veel vrouwen werken. Bij dit project zijn fotograven Maky
Moreira en Xixel betrokken geweest. Er is een crowdfunding opgezet om aan geld te
komen voor transport kosten, print- en bel-kosten, T-shirts. Er is rond de 1100 euro
gedoneerd. Dit bedrag is nu eind van het jaar nog niet opgemaakt, een deel wordt dus
meegenomen naar 2022.
!
Fotografie
De jongens uit een sloppenwijk van het camera- en video project van vorig jaar
hebben het door COVID ook flink voor hun kiezen gehad. Ze zaten allemaal thuis
zonder werk maar zijn een onmisbaar onderdeel geworden van het distributie team in
de voedselprojecten, ook voor 2021. Waar kan, filmen ze en fotograferen ze voor
Handmade In Prison ( Noy haar eigen bedrijf) en Xixel fotografeerde en filmde voor
het voedsel project. Dit jaar heeft Xixel zijn eigen foto studie geopend. CSD-

Foundation helpt hem fotografie materiaal uit Nederland te bestellen, omdat dit niet
op Kaapverdië wordt gemaakt. Dit wordt gedaan met zijn eigen geld, alleen hup bij
het bestel proces en het hierheen krijgen, beiden wij aan om het zelfstandiger te
maken. De andere twee jongens hebben momenteel niet veel werk in de fotografie,
door COVID. Ery is verhuisd uit de sloppenwijk naar een appartementen complex in
Santa Maria en beheert deze woning met zijn familie. Ze doen het onderhoud, het inen uitchecken en zorgen dat gasten daar fijn kunnen verblijven.
Boeken
Af en toe worden er boeken gedoneerd. Die worden dan naar de gevangenis van Sal
gebracht. Dit jaar, kwam er een grote donatie Europese boeken van Hotel Odjo
d’Agua.
Novita CV Interiors
Met dit meubelbedrijf hebben we een hele fijne samenwerking. Voor de CSDFoundation kunnen zij kleding en schoenen gratis in de container mee nemen naar
Sal en leveren dit af in Santa Maria. Wij delen het uit. Soms zitten er schoolspullen of
speelgoed in, maar meestal kleding. Dit gebeurt het hele jaar door. De kleding word
stuk voor stuk uitgezocht op maat en verdeeld aan mensen die we zelf kennen die het
nodig hebben. Of er gaan hele zakken naar de sloppenwijk en onze contacten daar;
Ery en Joel delen het verder uit in de sloppenwijk Santa Cruz. We werken sinds dit
jaar ook met Fredy en Leo, die in sloppenwijk Alto São Joāo wonen en daar uitdelen.
Kerstfeest in de sloppenwijk voor de kinderen
Het is traditie dat er op kerst wordt uitgepakt voor de kinderen in Kaapverdie. In de
sloppenwijken wonen veel kinderen maar is er geen budget voor hen om dit te vieren.
Vanuit twee anonieme donaties is er 200 euro (1x 150 overgemaakt op rekening
CSD-Foundation en 1x 50 euro cash) binnen gekomen. Er is 100 euro aan de
sloppenwijk Santa Cruz gegeven en 100 euro aan de sloppenwijk Alto São João.
Onze vaste ambassadeurs daar, Joel, Fredy, Leo hebben voor eten en frisdrank
gezorgd en gekookt.
Handmade In Prison
Nog steeds gaat er 10% van de verkopen van de producten uit de gevangenis naar de
CSD-Foundation toe. Noy maakt dit elke drie maanden over op de rekening van de
CSD-Foundation. Dit loopt gewoon door in 2022.
Laptops

Dit jaar zijn er zo’n vijf gedoneerde tweedehands laptops gedoneerd aan de CSDFoundation. Deze delen wij uit aan jongeren die een laptop nodig hebben om aan
een eigen business te starten. Zo hebben dit jaar: Joel, Ibrahima, twee jongens in São
Vicente, en Elvis een laptop ontvangen. Meer is altijd welkom. We zijn in contact met
Bert uit Waalwijk, een gepensioneerde man die laptops repareert en aan ons schenkt.
Wisseling administratieve taken
Penningmeester Estelle Cohen is dit jaar bevallen van een zoon. Een deel van de
administratieve taken zijn overgedragen aan Birthe Leysen. We hielden tot september
2021 twee wekelijkse vergaderingen via Whatsapp. Het bestuur (en Birthe) hebben
twee wekelijks telefonisch overleg. We werken samen met Floris Finance voor de
boekhouding en financieel advies indien nodig en gebruiken Moneybird voor de
financiële administratie.
Geschreven door Noy Singer, 29 December 2021
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1 Inleiding
Stichting CSD-Foundation (CSD-Foundation) is opgericht op 22 januari 2019. Samenstelling van het
bestuur bij oprichting is gedurende 2021 ongewijzigd gebleven:
- Noy Singer – Voorzitter
- Estelle Cohen – Penningmeester
- Lana Kujundzic – Secretaris
CSD-Foundation maakt een koppeling tussen duurzaam toerisme, ondernemerschap en educatie. In
eerste instantie op het eiland Sal, Kaapverdië, maar de plannen van CSD-Foundation zijn groter! De
drie pijlers zijn nauw met elkaar verbonden, vooral op een locatie zoals Sal: een klein eiland,
toenemend toerisme naast een financieel-arme bevolking, laag educatieniveau et cetera maar
tegelijkertijd een enorm gastvrije en creatieve bevolking en cultuur. Blije bevolking, blije toeristen.
Er valt veel te winnen, wij gaan ervoor!
Onze missie is het realiseren en optimaliseren van duurzaam toerisme, educatie en lokaal
ondernemerschap.
Onze visie is dat we alleen sámen kunnen groeien, leren en zelfvoorzienend worden. Wij staan voor
een gelijkwaardige uitwisseling van kennis, kunde en ervaring. Ontmoetingen en samenwerking.
Win-win situaties.
De statutaire doelstelling van CSD-Foundation luidt als volgt:
1. Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen wereldwijd.
2: Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste
zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren en optimaliseren
van duurzaam toerisme, educatie en ondernemerschap of andere manieren die bijdragen aan
duurzame kwalitatieve ontwikkelingen door middel van het verbinden van mensen en ze in hun
kracht te zetten.
CSD-Foundation is ook in 2020 actief geweest op Sal, Kaapverdië. Sinds de uitbraak van Covid-19
ligt het toerisme van Sal stil, terwijl dit de grootste inkomstenbron was. Vanaf maart 2020 werden
de gevolgen van de pandemie zichtbaar op het eiland en werd de situatie met de week
schrijnender. Door het wegvallen van inkomsten had het overgrote deel van de bevolking honger.
Begin april 2020 zijn we gestart met een crowdfundingsactie waarna we al snel voedselpakketten
konden uitdelen. Vervolgens hebben we een aanvraag gedaan bij TUI Care Foundation die ons een
mooi bedrag heeft gedoneerd waar we het uitdelen van voedsel mee konden doorzetten tot het
einde van 2020 met een uitloop naar 2021. Ondertussen bleven donaties op onze bankrekening
binnenkomen.
Op Sal werkten we met een team van circa 10 vrijwilligers die tweemaal per week de pakketten
uitdeelden. Het team bestond uit zowel locals als Europeanen en werd begeleid door onder andere
onze voorzitter Noy. De hoeveelheid werk en tijd dat het heeft gekost is ongekend. Wij zijn
dankbaar voor ons team en de financiële steun die wij hebben ontvangen. Daarnaast hebben we
ook weer andere projecten en activiteiten kunnen uitvoeren, zie hiervoor het inhoudelijk
jaarverslag.
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