Van: Jouwert Van Geene <Jouwert@thehungerproject.nl>
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 08:41
Aan: info@sgtrs.nl
CC: Evelijne Bruning <Evelijne@thehungerproject.nl>
Onderwerp: SGTRS initiatief
Beste Johann Grünbauer,
Dank voor uw brief over het initiatief van SGTRS met de oproep om 30% van het bedrag voor ons
Power of Voices partnerschap (Right2Grow) af te staan aan een pandemiefonds. Helaas moet ik u
melden dat we niet op uw verzoek in gaan.
Right2Grow is een partnerschap van zes internationale organisaties (The Hunger Project, World
Vision, Action Against Hunger, Save the Children, Max Foundation en Centre for Economic Governance
and Accountability Africa) en de Nederlandse overheid, met tientallen lokale partners in de zes landen
waar dit partnerschap werkt. Onze partners besteden aanvullend aan Right2Grow jaarlijks meer dan
100 miljoen euro aan programma's gericht op de allerarmsten en kwetsbaren in ontwikkelingslanden.
Right2Grow richt zich zeker ook op de impact van Covid-19 in de landen waar we gaan werken. Dit is
overigens ook een eis van de Nederlandse overheid. Op deze manier is de aanpak van Covid-19
ingebed in het werk van onze lokale partners en in de bestaande programma's zonder dat daarvoor
een heel nieuw fonds hoeft worden opgericht.
Succes met uw initiatief.
Met vriendelijke groet,
Jouwert van Geene

Strategic Partnership Facilitator | Rigth2Grow

Het kan wél.
+31 (0)6 13757087 | jouwert@thehungerproject.nl
Arthur van Schendelstraat 500 | 3511 MH Utrecht
www.thehungerproject.nl | www.thp.org
Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram

Van: info@sgtrs.nl <info@sgtrs.nl>
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 22:40
Aan: Jouwert Van Geene <Jouwert@thehungerproject.nl>
CC: Evelijne Bruning <Evelijne@thehungerproject.nl>
Onderwerp: RE: SGTRS initiatief
Beste Jouwert Geene,
Dank voor uw reactie (15/07) op onze brief van 17 juni jl, waarin wij voorstelden om dertig procent
van de subsidie die jullie in het kader van Power of Voices zullen ontvangen, beschikbaar te stellen
voor een pandemiefonds. Uw reactie vinden wij teleurstellend en onbegrijpelijk. Jammer dat u
bureaucratische actie lijkt te prefereren boven daden.
Wij reageren laat op uw reactie, omdat wij eerst wilden weten wat de subsidiebedragen zijn die de
20 allianties, waaronder jullie, zullen ontvangen gedurende de jaren 2021-2025. Het ministerie van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wilde ons hier aanvankelijk niet over
informeren. Vreemd dat een WOB-procedure nodig was om deze kennelijk gevoelige toekenning van
publieke gelden boven water te krijgen. Het plafondbedrag dat jullie is toegekend, bedraagt
€44.012.586,84. Het definitieve bedrag kan mogelijk wat lager uitvallen als jullie je huiswerk niet
goed doen.

Ruim 44 miljoen euro is een formidabel bedrag. Dit geld moet besteed worden aan lobbyactiviteiten
(Power of Voices!) inzake voedselzekerheid, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Die thema’s
hebben niets te maken met Covid-19. U stelt daarbij dat het een eis is van de Nederlandse overheid
(welk ministerie?) dat uw activiteiten zich moeten richten ‘op de impact van Covid-19 in de landen
waar we gaan werken.’ Als u bedoelt dat bijvoorbeeld uw alliantie bij diverse overheids- en nietoverheidsorganisaties moet aandringen op het dragen van mondkapjes, dan had dit toch vermeld
moeten worden? Concreet worden lijkt moeilijk voor jullie.
Het lijkt er nu sterk op dat de subsidie, die jullie zullen ontvangen, uitsluitend aan lobbyactiviteiten
besteed gaan worden die niets met de coronapandemie te maken hebben.
Omdat actieve, tastbare bestrijding van de coronapandemie hoge urgentie heeft, hebben wij u
voorgesteld om af te zien van 30% van uw lobbysubsidie, om die te besteden aan een
pandemiefonds. Uiteraard behoeft hiervoor geen nieuw fonds te worden opgericht (zoals u terecht
in uw mail stelt). De AIV heeft in haar brief duidelijk gemaakt dat dit geld nodig is, en weet natuurlijk
ook hoe en waar dit geld het beste besteed kan worden.
Inmiddels heeft onze regering een besluit genomen hoe de één miljard euro (die de AIV had
geadviseerd te besteden) gefinancierd moet worden. Daar het geld maar één keer uitgegeven kan
worden, zult u begrijpen dat er linksom of rechtsom mensen of organisaties voor deze kosten
moeten opdraaien.
Wij hebben op onze brief aan de 20 allianties slechts twee reacties ontvangen. Beide reacties waren
afwijzend. Wij zullen op onze website hierover verslag doen.
Vriendelijk groetend,
Johann Grünbauer
Chairman
Dr M. ten Oeverlaan 29
3648XA Wilnis
Tel: +31-655117696
www.sgtrs.nl

Van: Evelijne Bruning <Evelijne@thehungerproject.nl>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 13:15
Aan: 'info@sgtrs.nl' <info@sgtrs.nl>
CC: Jouwert Van Geene <Jouwert@thehungerproject.nl>
Onderwerp: RE: SGTRS initiatief
Geachte heer Grünbauer –
Hartelijk dank voor uw bericht. Het zal u allicht niet meer verrassen dat we het vrolijk oneens blijven
met uw invalshoek en plannen. Maar omdat wij waardering hebben voor uw volhardendheid, toch

een reactie. Want alle activisten – ook degenen waar we het niet mee eens zijn – zijn onze
strijdgenoten. We strijden immers allebei voor een betere wereld. Alleen zien we de weg daar naar
toe anders…
Fundamenteel anders voor ons is bijvoorbeeld dat wij het ondenkbaar vinden om te stellen, zoals u
dat doet, dat er geen enkel verband zou zijn tussen het voorkomen van de verdere verspreiding van
COVID-19 en duizenden gemeenschappen die toegang krijgen tot schoon water, kennis, informatie
en zeggenschap – en die straks in staat zijn om daar zélf voor te pleiten bij hun eigen lokale
overheden. Via die weg draagt de Power of Voices subsidie voor de Right2Grow alliantie van 44
miljoen euro, waar we morgen ons volledig uitgewerkte voorstel voor aanleveren, in onze ogen juist
zeer zeker bij aan dat doel.
Ook denk ik dat er door de Nederlandse overheid juist helemaal geen opvolging is gegeven aan het
AIV advies om 1 miljard Euro extra beschikbaar te
stellen voor dit vraagstuk. Wat ik bijzonder jammer vind, en ook onverstandig. Maar goed, er komen
weer verkiezingen aan, en hopelijk daarna een verstandiger regering. Wij zullen – overigens vast ook
voor een deel bekostigd uit de Power of Voices subsidie – er zeker voor gaan pleiten dat er dan
alsnog gehoor wordt gegeven aan het AIV advies.
Ik wens u veel succes met uw actie, en wil u langs deze weg nog hartelijk danken voor het op uw
website plaatsen van de totale overzichten van toe- en afwijzingen, want die hadden wij nog niet
eerder gezien. Zeer informatief.
Met vriendelijke groet,
Evelijne Bruning
Driver of Change (and if need be Country Director)
The Hunger Project Een einde aan honger: het kan wél.
+31 (0)30 2335340 |06 1105 0477| evelijne@thehungerproject.nl
Arthur van Schendelstraat 500 | 3511 MH Utrecht
www.thehungerproject.nl | www.thp.org
Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram

