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1. Organisatie 
 
1.1 Oprichting 
 
Happy made by is opgericht op 26 Maart 2012 door de initiatiefnemers Anneloes Versteeg en 
Sulaikah Theis. Stichting Happy made by stimuleert de psychosociale ontwikkeling van 
kinderen in ontwikkelingslanden die problemen ondervinden als gevolg van armoede, ziekte en 
verlies. 
 
Met hun achtergrond als Creatief Therapeuten ontwikkelden Anneloes en Sulaikah in 2010 
hun eerste therapeutische prentenboek rondom de psychosociale behoeften van kinderen met 
HIV/Aids in Uganda.  
 
Happy made by is een Nederlands gevestigde stichting die haar projecten uitvoert in Oost-
Afrika. Door de jaren heen is het scala aan therapeutische materialen en het aantal bereikte 
landen gegroeid.  Naast Uganda zijn er inmiddels ook prentenboeken ontwikkeld voor Kenya, 
Tanzania en Ethiopia. 
 
Stichting Happy made by ontwikkelt materialen en tools die inspelen op de psychosociale 
ontwikkeling van gemarginaliseerde groepen kinderen in Afrika. De Stichting streeft ernaar om 
inclusieve communities te creëren door de jonge generatie te verstevigen en bewustzijn te 
creëren in de omringende gemeenschap. 
 
Happy made by gelooft in een positieve aanpak en gebruikt kunst, creativiteit en storytelling in 
combinatie met lokale expertise om tot duurzame veranderingen te komen. Happy made by 
werkt samen met lokale professionals om prentenboeken en materialen te ontwikkelen die het 
land, de lokale taal en de cultuur van de lezers weerspiegelen. 
 
1.2 Bestuur 
 
Naast de initiatiefnemers bestaat Stichting Happy made by uit een onafhankelijk bestuur. Dit 
bestuur is sinds September 2015 in dienst getreden en houdt toezicht op de uitvoering van de 
taken binnen de stichting. 
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
 
Anneloes van Brummelen Voorzitter  Junior Consultant Jonge Honden 
Inge Klaassen   Secretaris  Coördinator Football for Water KNVB 
Johan Versteeg  Penningmeester Coördinator Finance & Control KNVB 
 
Door middel van een maandelijks overleg ondersteunen de verschillende bestuursleden met 
hun uiteenlopende expertise de founders in de uitvoering van de projecten. 
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1.3 Beleid 
 
Visie 
Een veilige wereld waarin alle kinderen ongeacht achtergrond, uiterlijk of handicap  zich 
optimaal kunnen ontwikkelen tot gezonde, gelukkige wereldburgers die volledig deelnemen 
aan de maatschappij. 
 
Missie 
Het wegnemen van mythes en vooroordelen die zorgen voor stigmatisering en discriminatie 
van mensen waardoor zij buiten de maatschappij worden geplaatst.  
 
Doelen 
Happy made by heeft de volgende doelstellingen: 

- Het stimuleren van sociale inclusiviteit binnen gemeenschappen in Afrika. 
- Het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen in ontwikkelingslanden 

die te maken hebben met problemen als gevolg van armoede, ziekte en verlies. 
- Het creëren van een bewuste, open-minded, gezonde en gelukkige generatie 

wereldburgers die in staat zijn hun dromen na te jagen en te vervullen. 
 
Werkwijze 
Happy made by gebruikt storytelling en de inzet van een nieuw en positief verhaal als basis om 
mythes en vooroordelen te ontkrachten. 
 
Middelen 
Happy made by ontwikkeld o.a. prentenboeken, handleidingen en methodieken die tegemoet 
komen aan een bepaalde behoefte of sociaal vraagstuk. Alle materialen ontstaan in 
samenwerking met lokale professionals. Op deze wijze vormen de materialen een weergave 
van de cultuur, taal en belevingswereld  waardoor ze (h)erkenning bieden aan de doelgroep 
waarvoor ze zijn ontworpen. Hierbij wordt gewerkt vanuit de volgende stappen: 
 
Vraag  Happy made by werkt vraag gericht. Er dient een sociaal vraagstuk te zijn 

geformuleerd waarbij de expertise van Happy made by op het gebied van 
therapeutische en educatieve materialen een toevoeging is. 

Analyse De analyse van het sociale vraagstuk en de doelgroep die hierbij betrokken is 
vormt een belangrijk onderdeel om een helder beeld te krijgen van wat het 
probleem omvat. Hierbij een combinatie gemaakt van onderzoek op het gebied 
van cultuur, taal en doelgroep.  

Concept Naar aanleiding van de analyse wordt er een keuze gemaakt voor het soort 
materiaal wat ontwikkelt zal worden; prentenboek, werkboek, handleiding 
kaarten etc. Vervolgens wordt er een concept ontwikkelt waarin alle cultuur- , 
taal- en doelgroepsaspecten zijn terug te vinden. 

Feedback Na het afronden van het concept is het van groot belang om het ontwikkelde 
materiaal te toetsen bij professionals uit het werkveld. Deze try-out geeft de 
nodige input op het gebied van cultuur, beeldvorming en illustraties die 
aansluiten bij de doelgroep. 

Coöperatie Het concept wordt in eerste instantie vervaardigd in het Engels. Vervolgens 
wordt er gekeken naar het verspreidingsgebied en de lokale taal. Een vertaler 
vertaald het concept naar de gewenste lokale taal. 

Tools Naar aanleiding van de feedback vinden er aanpassingen plaats in de 
vervaardigde materialen en wordt er gekeken naar bijbehorende tools om het 
tot een compleet pakket te maken. Zo wordt het een ready-to-use pakket wat 
direct inzetbaar is voor de doelgroep. 
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2. Happy made by Zed 
 

Land:    Uganda   Aantal gedrukte boeken:  25.000 

Gebied:   Kabarole en Kyenjojo   Aantal bereikte kinderen:  180.000 

Thema:   HIV/Aids   Aantal bereikte scholen:  270 

Leeftijdscategorie:  6-14 jaar   Aantal getrainde docenten:  810 

 

Happy made by Zed is het eerste therapeutische prentenboek wat Happy made by heeft 

ontwikkeld in 2010. Het is een boek ontworpen voor het onderwijs in Uganda om tegemoet te 

komen aan het stigma rondom HIV/Aids wat veel kinderen treft. Het boek speelt in op de 

psychosociale ontwikkeling van kinderen die op een of andere manier te maken hebben met 

HIV/Aids in hun omgeving of zelf HIV-positief zijn. 

 

Doel 
- (H)erkenning bieden aan kinderen in Uganda die te maken hebben met de gevolgen van 

HIV/Aids.  
- De community bewust maken van de rol die zij kunnen hebben in de nazorg van 

aidsweeskinderen en kinderen die op een andere wijze slachtoffer zijn geworden van de 
gevolgen van HIV/Aids.  

- Mensen bewust maken van de rol die creativiteit kan spelen binnen de omgang met 
psychosociale problemen als gevolg van HIV/Aids.  

- Kinderen met een positieve status handvaten geven om een positief leven te kunnen 
leiden. 
 

Resultaten 
- Het programma draagt bij aan een gezonde sociaal emotionele ontwikkeling door 

vooral aandacht te besteden aan het opbouwen van zelfvertrouwen en eigenheid 
doormiddel van creativiteit en het opdoen van succeservaringen.  

- Kinderen met een positieve status en hun directe omgeving zullen (h)erkenning vinden 
in het programma, kracht, hoop en toekomstperspectief.  

- Kinderen met een negatieve status en hun directe omgeving zullen hun beeldvorming 
rondom deze problematiek bijstellen.  

- Door dit programma zal er meer openheid rondom HIV-status ontstaan, wederzijds 
begrip en wat solidariteit tot gevolg heeft.  

- Uiteindelijk zal dit leiden tot een duurzame preventie van HIV/Aids.  
 

De eerste implementatie van het programma vond plaats in 2013. Hierbij werden alle  140 

openbare basisscholen in het Kabarole Distict voorzien van de materialen en de training.  

Vanwege het grote succes van het programma in dit gebied werd besloten tot uitbreiding van 

het programma in 2015. 
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2.1 Kyenjojo 

Het afgelopen jaar stond in het teken van het uitbreiden van het Happy made by Zed-

programma naar het naastgelegen Kyenjojo District. Voorafgaand aan de implementatie van 

het programma vond een zogenaamde zero-measurement plaats. Hiermee werd in kaart 

gebracht wat de beeldvorming was van leerlingen in de basisschool leeftijd met betrekking tot 

HIV/Aids. Dit onderzoek vormt het uitgangspunt van het programma in het Kyenjojo District. 

Hiermee kan in de komende jaren door middel van een jaarlijks onderzoek de 

gedragsverandering van kinderen in relatie tot de beeldvorming rondom HIV/Aids worden 

gemeten. 

 

Om de implementatie van het programma dit jaar op 130 basisscholen in het Kyenjojo District 

te kunnen realiseren zijn er maar liefst 15.000 nieuwe boeken en bijbehorende materialen 

gedrukt: 

  

Het boek  ‘Happy made by Zed’: 

Dit boek is het belangrijkste middel wat ingezet wordt door 

docenten binnen het Happy made by Zed-programma. Het 

boek geeft een beeld van een kind op de basisschool die te 

maken heft met de gevolgen van Aids. Het boek creëert 

bewustzijn rondom de sociaal-emotionele behoefte van deze 

kinderen. Het boek is zowel in het Engels als in de plaatselijke 

taal Rutooro verkrijgbaar. Alle leerlingen tot P3 lezen de 

Rutooro vertaling. De oudere leerlingen in P4-P7 krijgen de Engelse vertaling van het boek. 

 

Teachers guide: 

De docentenhandleiding is bedoeld voor alle docenten binnen de 

deelnemende scholen en is ontstaan in nauwe samenwerking met 

Oegandese docenten en professionals. Deze handleiding focust op 

het creëren van bewustzijn onder docenten rondom het belang 

van de counseling van kinderen op psychosociaal niveau.  

Tegelijkertijd richt deze handleiding zich ook op het belang van 

gedragsverandering van de beeldvorming van hun collega’s en 

leerlingen op het gebied van HIV/Aids.  

 

Happy-Calendar: 

De Happy-Calendar was dit jaar een nieuw idee.  De kalender 

wordt gebruikt  om de boodschap van het Happy made by Zed 

programma onder de aandacht te brengen.  

 

Happy Bench: 

Iedere deelnemende school kreeg dit jaar  een zogenaamde 

Happy Bench. Dit is een metalen kist waarin de materialen 

behorende bij het Happy made by Zed-programma allen bewaard 

kunnen worden. 
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2.2 Training 

Naast de druk en verspreiding van 15.000 boeken voor het Kyenjojo District zijn er dit jaar 

maar liefst 810 docenten getraind in het gebruik van het Happy made by Zed-programma 

binnen hun school. Per deelnemende school werden er 3 afgevaardigde docenten getraind 

gedurende een dagvullend programma. Binnen deze training werd aandacht besteed aan de 

nieuwste ontwikkelingen rondom HIV/Aids, Psychosociale begeleiding van leerlingen en het 

gebruik van de boeken en docentenhandleiding in het dagelijks onderwijs. 

 

Er was veel ruimte voor de uitwisseling van ervaringen met betrekkeing tot het Happy made by 

Zed-programma binnen de scholen in Kabarole die hier al mee werkten. De resultaten waren 

zeer stimulerend: 

 

“They confessed that ever since the program started children have started changing there attitude and 
behavior through the reading materials supplied in their respective schools. They said the they are 
witnessing children coming to them and opening up.”(Rapportage Michael Nyakoojo, Feb 2015) 
 
2.3 Happy Contest 
 
Alle 270 deelnemende scholen binnen het Happy made by Zed programma zijn  medio 2015 
geëvalueerd door projectcoördinator Michael Nyakoojo. Hierbij werd per district een selectie 
gemaakt van de 10 best presterende scholen. Deze 10 scholen kregen de mogelijkheid om 
tijdens de zogenaamde Happy Contest hun eigen creatieve interpretatie te geven van het 
Happy made by Zed-programma binnen hun school. Dit is een belangrijk terugkerend 
onderdeel van het Happy made by Zed programma: 
 
“Interschool contests and competitions are among the holistic approaches Happy made by 
Foundation employs in a bid to fight stigma and discrimination among children infected and affected 
by HIV/Aids, this focuses on composing, reciting and presenting poems, songs and acting drama plays 
before the panel of judges.” 
 
Aangezien de focus binnen het programma dit jaar op het gebruik van Drama lag, waren de 3 
winnende scholen per district uiteindelijk vooral de scholen die Drama inzetten tijdens hun 
performance. Zij ontvingen de respectievelijke Golden-,Silver- en Bronze Awards. De beste 
presterende leerling en docent kregen daarbij een medaille uitgereikt en dragen dit jaar ‘Best 
Happy Student of 2015’ en ‘Best Happy Teacher of 2015’ 
 
Naast de awards kregen alle 10 scholen per district een presentje in de vorm van een 
Engelstalig Jip en Janneke boek die ter beschikking was gesteld door de Fiep Westendorp 
Foundation ter aanvulling van de boekencollectie op school. 
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3. Happy made by Abebe 
 

Land:    Ethiopia   Aantal gedrukte boeken:  - 

Gebied:   -    Aantal bereikte kinderen:  - 

Thema:   HIV/Aids, Straatkinderen Aantal bereikte scholen:  - 

Leeftijdscategorie:  6-14 jaar   Aantal getrainde docenten:  - 

 
Happy made by Abebe is het tweede therapeutische prentenboek wat Happy made by heeft 

ontwikkeld in 2014. Het is een boek ontworpen voor het onderwijs in Ethiopia om tegemoet te 

komen aan het stigma rondom HIV/Aids wat veel kinderen treft. Het boek speelt in op de 

psychosociale ontwikkeling van kinderen die op een of andere manier te maken hebben met 

HIV/Aids in hun omgeving of zelf HIV-positief zijn. Daarnaast schijnt het boek ook een licht op 

de problematiek rondom straatkinderen in Ethiopia. 

 

Doel 

Het doel van het boek is het creëren van een inclusieve 
maatschappij waarbij kinderen in Ethiopia die te maken hebben met 
de gevolgen van HIV/Aids geheel kunnen participeren en stigma en 
discriminatie verleden tijd zijn.. Het boek laat zien dat kinderen en 
volwassenen die slachtoffer zijn geworden van HIV/Aids een 
volledig normaal leven kunnen leiden, mits zij ondersteund worden 
door de hen omringende gemeenschap. 
 
Werkwijze 
Het boek komt het beste tot zijn recht binnen het basisonderwijs in Ethiopia, de plek waar de 
meeste kinderen  het grootste deel van de dag doorbrengen. Door de inzet binnen het 
basisonderwijs krijgen docenten en leerlingen inzicht in de feiten rondom HIV/Aids en de 
psychosociale en economische impact die het heeft op de maatschappij.  Door de focus op de 
counseling van leerlingen worden kwetsbare leerlingen gezien en gehoord en voelen zij zich 
onderdeel van het geheel wat school-drop outs en hiermee de gelinkte problematiek van 
straatkinderen tegen gaat. Het boek zorgt zo voor een inclusief schoolprogramma waarbij 
ieder kind deel kan nemen ongeacht diens status of afkomst. 
 
Het boek is zowel in het Engels als Amhaars te verkrijgen maar nog niet ingezet in Ethiopia. De 

speerpunten voor Happy made by Abebe zoals gesteld voor 2015 bleken niet haalbaar. Er zijn 

tot nu toe nog geen duurzame partnerschappen ontstaan met organisaties actief in Ethiopia die 

dit programma zouden kunnen dragen.  Dit speerpunt zal dan ook meegenomen worden naar 

2016 om Abebe eindelijk te kunnen implementeren in Ethiopia. 

 

Om daadwerkelijk tot een implementatie te komen is het van belang dat er naast het 

therapeutische prentenboek extra tools worden ontwikkeld ter ondersteuning van het verhaal 

zodat het als compleet schoolprogramma kan worden ingezet. 
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4. Moon, Shining Bright 
 

Land:    Tanzania   Aantal gedrukte boeken:  - 

Gebied:   Lake District   Aantal bereikte kinderen:  - 

Thema:   Albinisme    Aantal bereikte scholen:  - 

Leeftijdscategorie:  6-14 jaar   Aantal getrainde docenten:  - 

 
Het afgelopen jaar heeft Happy made by veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het 
nieuwste therapeutische prentenboek genaamd Moon, Shining Bright. Dit is het eerste 
prentenboek ter wereld wat inspeelt op de psychosociale ontwikkeling van kinderen met 
albinisme in Afrika en de benarde situatie waarin zij zich bevinden. 
 
Doel 
Het doel van het boek is het creëren van een inclusieve maatschappij 
waarbij kinderen met albinisme geheel kunnen participeren en stigma 
en discriminatie verleden tijd zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
storytelling en de verspreiding van een nieuw verhaal. Een verhaal wat 
gebaseerd is op feiten en juist de positieve eigenschappen rondom 
albinisme benadrukt. Het boek laat zien dat kinderen en volwassenen 
een volledig normaal leven kunnen leiden, mits zij ondersteund worden 
door de hen omringende gemeenschap. 
 
Werkwijze 
Het boek zal gebruikt worden op basisscholen in Tanzania, de plek waar nagenoeg alle 
kinderen worden onderwezen. Het schoolprogramma in Uganda heeft bewezen dat op deze 
manier enorme aantallen kinderen worden bereikt. Door de jongste generatie actief te 
betrekken bij dit nieuwe verhaal zal er een generatie opgroeien die volledig geïnformeerd is 
over albinisme. Het boek zal op deze manier een inclusief schoolsysteem en inclusieve 
gemeenschap creëren waarbij kinderen en volwassenen hun volledige potentieel kunnen 
ontplooien. 

 
Het boek is zowel in het Engels, Frans als in het Kiswahili 
vertaald.  
Naast het onderwijs zal het boek worden ingezet door 
community workers. Zij reizen rond en bereiken de meest 
afgelegen plaatsen in Tanzania, waar de mythes en het bijgeloof 
nog sterker aanwezig zijn dan in de stedelijke gebieden. Door 
middel van voorleesmiddagen en dorpsbijeenkomsten worden 
grote groepen mensen, zowel kinderen als volwassenen bereikt. 
 

Resultaten 
Het verhaal van Moon zal door middel van de bovenstaande werkwijze de volgende resultaten 
behalen: 
 

- Kinderen  en volwassenen in Tanzania kennen de feiten rondom albinisme 
- Kinderen met albinisme in Tanzania gaan naar school 
- Mensen met albinisme in Tanzania nemen deel en worden opgenomen in de community 
- Mensen met albinisme in Tanzania hebben een toekomstperspectief 
- Mensen met albinisme worden niet langer gedood door de heersende mythes. 
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4.1 Feedback 
 
Naar aanleiding van het eerste concept van Moon is er contact gelegd met professionals op het 
gebied van albinisme wereldwijd. Dit resulteerde in een scala aan reacties van mensen uit alle 
windrichtingen met veel kennis op het gebied van albinisme en de situatie van kinderen met 
albinisme in Afrika. De reacties waren heel motiverend: 
 
“I wish I had this when my two children with albinism were young. It will be a gift to children with 
albinism everywhere.” 
 
4.2 Conferentie 
 
In November zijn Anneloes Versteeg en voorzitter Anneloes van Brummelen afgereisd naar 
Tanzania voor een try-out met het boek. Zij reisden af naar het Lake District waar verschillende 
projecten rondom albinisme werden bezocht en reacties en beeldmateriaal werd verzameld. 
De reacties waren enorm positief, de Kiswahili versie van het boek viel enorm in de smaak 
zodat ook jonge kinderen zelf het boek konden lezen. 
 
Eind November was Anneloes Versteeg samen met Michael Nyakoojo, projectcoördinator 
Uganda aanwezig op de Pan African Conference on Albinism in Dar es Salaam. Zij kregen hier 
de mogelijkheid te netwerken met maar liefst 17 Afrikaanse landen die op het congres waren 
vertegenwoordigd. 
 
Deze conferentie bleek van doorslaggevend belang voor het boek Moon, Shining Bright. De 
twee grootste spelers op het gebied van albinisme, namelijk Under the Same Sun en Standing 
Voice toonden beide interesse. Beide organisaties zijn geïnteresseerd om in samenwerking met 
Happy made by de boeken van Moon door middel van educatieve projecten en community 
outreach te verspreiden. 
 
Naast Tanzania hebben vele landen in West- en Zuidelijk Afrika interesse getoond in het 
concept van Moon. Met een vertaling naar de lokaal gangbare taal is dit concept makkelijk te 
verplaatsen naar verschillende landen.  
In 2016 zal de focus dan ook liggen op het vinden van de juiste partners  om tot een duurzame 
samenwerking te kunnen komen voor de verspreiding en implementatie van Moon, Shining 
Bright. 
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5. Communicatie 
 
5.1 Kanalen 
 
De communicatie van Happy made by verloopt via verschillende kanalen: 
 
-De Website, hierop verschijnt ieder kwartaal een blog waarin de nieuwste ontwikkelingen 
binnen de stichting worden beschreven en toegelicht met beeldmateriaal. 
-De Nieuwsbrief; op de zogenaamde Happy-Mail hebben we inmiddels 47 volgers die de 
nieuwste updates rondom Happy made by ontvangen in hun mailbox. De nieuwsbrief verschijnt 
maandelijks en in het afgelopen jaar vaker vanwege de introductie van de nieuwe 
bestuursleden. 
-Het Jaarverslag verschijnt ieder jaar met hierin de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, de 
lopende projecten en de financiële verantwoording. 
 
5.2 Social Media 
 
Op het gebied van Social Media heeft Happy made by dit jaar veel aandacht geschonken aan de 
Facebook pagina en Instagram. Het aantal Facebook-volgers is inmiddels gestegen van 230 
naar 348. Het bereik hiervan is groot en er komen wekelijks nieuwe volgers bij van over de hele 
wereld. Met name de interactie die hierdoor ontstaat met het publiek is interessant en heeft al 
tot meerdere nieuwe contacten gezorgd op zakelijk vlak. 
Via Instagram worden de mooiste foto’s en illustraties gedeeld. Hier heeft Happy made by 83 
volgers. 
Hoewel Happy made by ook over een Twitter-account beschikt wordt hier slechts sporadisch 
gebruik van gemaakt.  Happy made by heeft hier 52 volgers. 
 
5.3 Publiciteit 
 
Happy made by is dit jaar op verschillende manieren in de publiciteit gekomen: 
 
Future Generation Grant 
In Mei won Happy made by de Future Generation Grant. Een prijs beschikbaar gesteld door 
Witsenburg vanuit Omega & More.  Het gewonnen bedrag is gebruikt voor de vertaling van het 
boek Moon, Shining Bright en de conferentie rondom albinisme in Tanzania. 
 
One World 
In de Juni uitgave van het OneWorld Magazine over Internationale Samenwerking stonden de 
founders met een interview in de rubriek: Mijn Oplossing. Deze publicatie zorgde voor veel 
geïnteresseerde reacties van lezers en heeft geleid tot nieuwe contacten. 
 
My World 
Op de website van My World, het platform voor internationale samenwerking in Nederland 
stond in Juni een interview met projectcoördinator Michael Nyakoojo. Hij werd geïnterviewd 
door journalisten Guido Castagna en Maaike Jonker. In het kader van hun project: ‘Met de 
Beste Bedoelingen’ waarbij zij projecten van Nederlanders in Oost-Afrika onder de loep 
namen.  
 
BN De Stem 
In November werd er in de krant BN de Stem aandacht besteed aan de reis van Anneloes en 
Anneloes naar Tanzania in het kader van Moon, Shining Bright. Hierin is een interview terug te 
lezen waarin zij vertellen over de reis die zij gaan maken en de try-out van het boek. 
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Fooienpot 
Gedurende de maand Oktober en November werden alle fooien die bij Cafe Averechts in 
Utrecht binnenkwamen geschonken aan Moon, Shining Bright. Vervolgens kregen de founders 
in December de mogelijkheid om hun project toe te lichten gedurende een zogenaamde Cosy 
Sunday met live muziek. 
 
Met De Beste Bedoelingen 
In November werd het uiteindelijk boek Met de Beste Bedoelingen gelanceerd. Hierin staat 
een uitgebreid interview met zowel projectcoördinator Michael Nyakoojo als de founders. 
Het is een zeer mooi naslagwerk geworden waarin de gehele geschiedenis van Happy made by 
staat beschreven en de toekomst die de founders en Michael voor ogen hebben. 
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6. Financiën 
 
6.1 Fondsenwerving 
Op het gebied van fondsenwerving was het een lastiger jaar dan de afgelopen jaren. Gezien de 
looptijd van het Happy made by Zed-programma in Uganda waren er fondsen die na enkele 
jaren steun nu geen financiële ondersteuning meer konden geven. Dit betekende dat het 
opgestelde budget voor het Happy made by Zed-programma in 2015 sterk moest worden 
bijgesteld. 
Dankzij de geweldige steun van Impulsis en ook de nieuwe sponsor Homo Ludens zijn we toch 
in staat geweest om alle projectonderdelen in Uganda uit te voeren. Naast deze sponsoren 
hebben we materiele steun ontvangen van de Fiep Westendorp Foundation in de vorm van Jip 
en Janneke boeken voor de scholen in Uganda. 
 
6.2 Creativiteit 
Vanwege de tegenvallende fondsenwerving zijn de founders dit jaar zeer creatief bezig 
geweest met het genereren van andere bronnen van inkomsten voor de projecten. Het winnen 
van de Future Generation Grant voor het project Moon, Shining Bright is hier een goed 
voorbeeld van. Daarnaast was de Fooienpot van Cafe Averechts een fijne aanvulling op het 
budget voor Moon. 
Ook is Happy made by sinds dit jaar te vinden op Goede Doel Shop.nl. Via deze webshop 
kunnen allerlei producten worden aangeschaft waarvan een deel gedoneerd wordt aan Happy 
made by. 
 
6.3 Merchandise 
Naast het aanschrijven van fondsen heeft Happy made by vanuit de verkoop van merchandise 
ook inkomsten weten te generen. Door zelf op markten te staan en vrienden uit het netwerk 
spullen te laten verkopen is er weer bekendheid gegeven aan de projecten van Happy made by. 
 
6.4 Jaarrekening 
Via de aparte Jaarrekening 2015 zijn alle inkomsten en uitgaven van Happy made by in het jaar 
2015 terug te zien.  
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Vooru itbl i k  2016 
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6.Vooruitblik 2016 
 
Happy made by heeft duidelijke speerpunten voor het nieuwe jaar waarbij we ons zullen 
richten op projecten en de organisatie als geheel. 
 
Happy made by Zed: 
 
Happy made by Zed heeft sinds de implementatie van het 
schoolprogramma in 2013 zijn dienst bewezen. Met het enorme 
aantal scholen en bereikte kinderen kan het programma als een 
afgerond geheel worden gezien. Deze methode en de bijbehorende 
tools wil Happy made by echter beschikbaar stellen aan andere 
organisaties in Uganda. In 2016 zal de focus daarom liggen op 
partnerships met andere organisaties werkzaam in Uganda op het 
gebied van educatie of HIV/Aids.  Zo kan het verhaal van Zed 
verspreid worden naar nieuwe districten en vele nieuwe leerlingen 
en docenten handvaten bieden. 

 
Happy made by Abebe: 
 
Happy made by Abebe heeft in 2015 nagenoeg stilgelegen maar zal in 
2016 nieuw leven worden ingeblazen.  In dit nieuwe jaar zullen we ons 
richten op het creëren van nieuwe partnerships in Ethiopia om het boek 
te implementeren en het door middel van doorontwikkeling uit te 
bouwen tot een compleet schoolprogramma wat beschikbaar zal zijn in 
verschillende lokale talen. 
 

Moon, Shining Bright: 
 
Moon, Shining Bright zal in het komende jaar veel aandacht krijgen. 
De enorme belangstelling voor het boek in diverse landen in Afrika 
maakt dat er tal van mogelijkheden zijn die Happy made by ten volle 
wil benutten. In 2016 zal worden gewerkt aan de samenwerking met 
organisaties op het gebied van albinisme in Tanzania. Daarbij is de 
doorontwikkeling van aanvullende producten zoals 
docentenhandleiding en/of werkboeken een belangrijke factor om 
het boek als totaal programma inzetbaar te kunnen maken voor het 
onderwijs. 
 
Organisatie: 

 
Happy made by wil zich in 2016 op organisatorisch vlak professionaliseren. 
Hierbij is de profilering  en bekendheid van de Stichting met name op 
internationaal niveau van groot belang. In het komende jaar zal de website 
dan ook een nieuwe invulling krijgen zodat internationale contacten snel een 
helder beeld krijgen van waar Happy made by voor staat. Happy made by wil 
zich hierbij positioneren als een organisatie die haar kennis en kunde aan 
biedt om specifieke producten te ontwikkelen  voor gemarginaliseerde 
groepen kinderen in Afrika.  
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Nawoord 
 
Hartelijk dank voor het lezen van dit jaarverslag waarin een beeld is geschetst van de  
activiteiten die Happy made by heeft ondernomen in 2015.  We hopen u hiermee een helder 
beeld te geven van het verloop van de projecten in 2015 en de speerpunten die wij hebben 
gesteld voor 2016. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot onze projecten, plannen of 
organisatie neem dan gerust contact met ons op:  
 
E-mail:    info@happymadeby.com 
Website:  www.happymadeby.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


