
HOE?
Stichting 1We - Een Wereld Idee gelooft in de kracht van krachtenbundeling vanuit het bedrijfsleven. Daarom is 1We The Chain in het

leven geroepen, hét ondernemersnetwerk voor een betere wereld. In 2009 en 2010 groeide dit netwerk uit tot tachtig grote en kleine

bedrijven, die allemaal op hun eigen manier een bijdrage leveren. In de vorm van diensten, in de vorm van kennis of met een financiële

bijdrage. Door bedrijven vanuit hun ‘core business’ en maatschappelijke betrokkenheid actief te betrekken bij de organisatie en de ont-

wikkelingsprojecten van Een Wereld Idee ontstaat een krachtbron voor een betere wereld. 

Daarnaast genereert de stichting via donaties de benodigde fondsen voor de 1We-ontwikkelingsprojecten. In verband met de economi-

sche crisis liepen deze gelden in 2009 iets terug. In 2010 herstelde de toestroom van donatiegelden zich weer.

2.
1We-ontwikkelingsprojecten

‘empowerment’ voor een betere toekomst

Het empoweren van kansarme mensen met talent door werkgelegenheid te creëren. Dat is het doel van de ontwikkelingsprojecten van

1We - Een Wereld Idee. Het verwerven van kennis door middel van training en coaching speelt hierin een belangrijke rol. Want alleen

met de juiste kennis zijn mensen in staat om het heft in eigen hand te nemen. 

1We Riksja’s
Stel je voor: je kind is doodziek en je raakt huis en haard kwijt om de kosten voor medische zorg te kunnen betalen. Dat overkwam

Abdur Razzak uit Bamoil op het Bengaalse platteland. Dankzij de donatie van een compleet gerecyclede 1We Riksja verdient hij nu weer

een inkomen voor zijn gezin. Ze verhuisden naar een betere woning en zijn kinderen gaan weer naar school. 

Het verhaal van Abdur staat niet op zichzelf. Het 1We Riksja project biedt kansarme mensen zoals hij een beter leven. En daarmee een

zonniger toekomst voor de volgende generatie. Met een concrete tool als een fietstaxi geeft Een Wereld Idee mensen via een microkre-

diet de mogelijkheid om zich te empoweren. Want de fietstaxi is een belangrijk vervoermiddel in Bangladesh en biedt hele gezinnen een

basisinkomen. Voor de allerarmsten zijn de (huur)kosten van de fiets echter te hoog. Vaak ook zijn ze overgeleverd aan verhuurbedrijven

die hen aan een wurgcontract houden, met alle financiële gevolgen vandien.  

Met het 1We Riksjaproject geeft 1We - Een Wereld Idee juist deze mensen een kans. De riksjachauffeurs sluiten een officieel contract af

met 1We. Onder toezicht en begeleiding van een 1We Buddy betalen zij de helft van de aanschafwaarde van € 275,- in twee jaar tijd

terug. Het terugbetaalde bedrag wordt weer geïnvesteerd in de 1We-projecten in Bangladesh. 

Tot en met eind 2010 werden …… 1We Riksja’s gedoneerd, met als direct gevolg dat de kinderen uit de gezinnen direct naar school kon-

den en de levensstandaard van de families verbeterde.

een bijzonder goed doel
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Voorwoord
‘Power to the People’. Onder dit motto maken wij de allerarmsten tot helden. Door hen simpelweg een eerlijke kans te geven. Omdat wij

geloven in de kracht van mensen en een wereld zonder armoede. Daarom staan we voor krachtenbundeling. En voor het delen van ken-

nis, kunde en tools. Empowerment als sleutel voor een betere toekomst dus. Gewoon omdat het kan.

1We bestaat uit creatieve ondernemers, die de wereld een stukje mooier maken. Dat doen we al sinds 2006. Niet door gebaande paden

te bewandelen, maar door oude patronen te doorbreken. Een kwestie van ‘out of the box’ denken en ideeën omzetten in resultaten met

impact. Anders denken én doen dus. 

‘Ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl’ is het uitgangspunt van 1We. Daarbij kiezen we bewust voor een onafhankelijke positie, met

de focus op samenwerking met het bedrijfsleven. Omdat juist daar de kracht ligt om de wereld te veranderen. Nu, 9 jaar later, hebben we

bewezen dat deze aanpak werkt. Door met een ‘open mind’ kennis en netwerken te delen, is een krachtbron ontstaan met ongekende

mogelijkheden en een geweldige potentie om écht het verschil te maken.

Dit is ondanks, of misschien wel dankzij de economische crisis. Want juist in crisistijd ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden,

waarmee we een nieuwe wending kunnen creëren. Door creatief en vindingrijk te zijn, door samen te werken en door processen organ-

isch te laten ontstaan. Dat maakt 1We - Een Wereld Idee tot wat het nu is: een dynamische ontwikkelingsorganisatie die mensen in be-

weging brengt voor een betere wereld.

Het creëren van wereldwijde awareness via TV-programma’s en andere media speelt daarin een essentiële rol. Want in combinatie met

de kracht van het bedrijfsleven, kan de kracht van de media de wereld veranderen. Met andere woorden: van awareness naar actie in de

vorm van vernieuwende empowerment projecten mét impact. Dat is precies waar het bij 1We om draait. 

In de afgelopen periode zijn we er in geslaagd om een sterke brug te bouwen die leidt naar structurele verandering. Voorwaarde is wel

dat de ‘backbone’ stevig genoeg is om die projecten te kunnen dragen. Daar is simpelweg geld voor nodig.

In dit jaarverslag vindt u de wapenfeiten van 2013 en 2014, met een vooruitblik op 2015 en 2016. Terugkijkend op de afgelopen jaren

hebben we een mooie ontwikkeling doorgemaakt, die zich de komende jaren zal doorzetten. 

Amersfoort, maart 2015

Robbert Frank Hagens

CEO 1We - Een Wereld Idee



1.
Stichting 1We-Een Wereld Idee

een bijzonder goed doel

Stichting 1We - Een Wereld Idee (internationaal: 1We - One World Experience) staat voor een nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwer-
king in de 21e eeuw. Door vanuit een ondernemende, creatieve geest anders te denken én te doen. Dat dit werkt, bewijst de organisatie
al sinds 2006. Met dynamische ontwikkelingsprojecten, waarin kansarme mensen met talent leren om te ondernemen en daarmee het
heft in eigen hand te nemen. Het doel: empowerment van de nieuwe generatie in onderontwikkelde gebieden. 

Missie, visie, strategie
1We gelooft in de kracht van het individu. Door individuele krachten te bundelen, ontstaat een ongekende krachtbron van waaruit we
gezamenlijk het verschil kunnen maken in deze veranderende wereld. Niet door gebaande paden te bewandelen, maar door oude pa-
tronen te doorbreken en ‘out of the box’ te handelen. Commercieel en ideëel komen op vernieuwende wijze samen en bieden het be-
drijfsleven vanuit maatschappelijke betrokkenheid nieuwe kansen in nieuwe markten. Kortom: een win-winsituatie voor alle
betrokkenen. In dit proces is 1We de generator voor een nieuwe manier van denken en vooral doen. 

This is why
Een betere wereld zonder corruptie en met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht religie, cultuur of sociale situatie. Dat is waar het 1We
- Een Wereld Idee allemaal om te doen is. Daarom pakken we de zaken volledig anders aan, als tegenhanger van de gevestigde orde in
de wereld van ontwikkelingssamenwerking. We maken de allerarmsten tot helden en geven de nieuwe generatie concrete tools om zich
te ontwikkelen. De filosofie ‘geef mensen geen vis, maar leer ze vissen’ is daarbij het uitgangspunt, ‘jobs for all’ (werk voor iedereen) het
speerpunt. Empowerment als sleutel tot een betere toekomst. 

Hoge transparantie
Daarbij gaan we ‘grassroots’ te werk. Niet van bovenaf geregisseerd dus, maar rechtstreeks naar de mensen toe, zonder bemoeienis van
derden. Dat maakt de lijnen kort en de transparantie hoog. Zeker in combinatie met de wereldwijde awareness die 1We creëert via aller-
lei mediatools, waaronder 1We-TV en social media, is de zichtbaarheid van de activiteiten in de 1We-projecten groot. Dat is de kracht
van de media, die werkt als een verbindende katalysator. 

Onze activiteiten
De activiteiten van 1We richtten zich in 2013 en 2014 voor een belangrijk deel op Bangladesh. In dit land hebben we een eigen 1We-or-
ganisatie met uiteenlopende projecten, gericht op mannen, vrouwen en kinderen. Met als belangrijkste doel: een betere toekomst voor
de nieuwe generatie. Door mensen de kans te geven om met concrete tools zelf aan de slag te gaan, verbetert direct de levensstandaard
en kunnen kinderen naar school. Stichting 1We - Een Wereld Idee wist in 2013 en 2014 op deze manier 140 individuen te empoweren.
Hiervan profiteerden indirect ruim 1000 mensen mee.

Daarom Bangladesh 
Dit Zuid-Aziatische land telt ruim 156 miljoen inwoners en is één van de armste landen ter wereld. Het is een betoverend mooi land, dat
vanuit zijn achtergestelde positie nooit de mogelijkheid kreeg om zich te ontwikkelen. Nog steeds is ruim de helft van de bevolking an-
alfabeet en leven minstens zoveel mensen onder de armoedegrens. Door de slechte leefomstandigheden, gebrek aan onderwijs en
slechte gezondheidszorg verkeren veel mensen vanaf hun geboorte in een vicieuze cirkel van armoede. Simpelweg omdat ze nooit de
kans kregen om zich te empoweren. Want aan ondernemerszin ontbreekt het de Bengalen bepaald niet! Reden voor 1We om juist hier
de handen uit de mouwen te steken en kansarme mensen met talent een eerlijke kans te bieden.



2.

1We-ontwikkelingsprojecten
‘empowerment’ voor een betere toekomst

Het empoweren van kansarme mensen met talent door werkgelegenheid te creëren via concrete tools. Dat is het doel van de 1We Em-

powerment Projecten. Het verwerven van kennis door training en coaching speelt hierin een essentiële rol. Voor vrijwel alle projecten

geldt dat het concept wereldwijd is uit te rollen en per locatie kan worden aangepast aan de lokale behoeften.

1We Riksja’s | family empowerment voor een betere toekomst
Als je je zoontje van 3 verliest omdat je de medische kosten niet kunt betalen, ben je echt arm. Het overkwam Karim Fakir en zijn vrouw

Hasina Begum uit Bangladesh. Dankzij de donatie van een compleet gerecyclede 1We Riksja verdient Karim nu weer een structureel in-

komen voor zijn gezin. Het betekent ook dat zijn twee jongste zonen straks kunnen gaan studeren. En daarmee een betere start hebben

voor de toekomst.

Het 1We Riksja project biedt kansarme mensen zoals Karim een beter leven. En daarmee een zonniger toekomst voor de volgende gene-

ratie. Voor de allerarmsten zijn de gebruikelijke huurkosten van een fietstaxi namelijk veel te hoog. In veel gevallen worden ze aan wurg-

contracten gehouden, vaak met grote financiële problemen tot gevolg. Met het riksjaproject geeft 1We juist deze mensen een kans.

Onder toezicht en begeleiding van een 1We Buddy betalen ze de helft van de aanschafwaarde in 2 jaar tijd terug. Dit bedrag wordt weer

geïnvesteerd in de 1We-projecten in Bangladesh. Als donateur komt je (bedrijfs)naam op de achterkant van de fietstaxi te staan.

Samen met een groep NS-medewerkers (verenigd in HGB-V The Social Headquarters) ontwikkelde 1We - Een Wereld Idee ook de 1We-

OV Riksja in de kleuren van de Nederlandse Spoorwegen. Hiermee wordt direct de link gelegd met de OV-fiets in Nederland. 

Tot en met eind 2014 werden in totaal 173 1We Riksja’s gedoneerd, waarvan 77 1We-OV Riksja’s door de NS. Het gevolg was dat de kin-

deren uit de gezinnen direct naar school konden en de levensstandaard van alle families verbeterde.



1We Cows | een structureel inkomen dankzij melk
Eén koe maakt een wereld van verschil voor een familie in Bangladesh. Neem het gezin van Muhammad Rafiq. Met zijn vrouw en twee

kinderen woont hij op het Bengaalse platteland. Muhammad heeft al jaren last van een oogprobleem, waardoor het hem niet lukt om de

eindjes aan elkaar te knopen. Daarom is zijn oudste zoon Kayes gedwongen om te werken. 

Met hun eigen 1We Cow is het gezin nu in staat om een structureel inkomen te verdienen. Elke dag geeft de koe zo’n 7 liter melk. Door

die te verkopen, verdienen ze zo’n € 2 per dag. Ze sparen ook

geld uit door de koeienmest te gebruiken als brandstof om op

te koken. Bovendien biedt de melk een constante bron van vi-

taminen en mineralen. Dankzij de 1We Cow hebben Muham-

mad en zijn vrouw nu voldoende geld om hun kinderen naar

school te laten. De helft van de aanschafwaarde van de koe

moet het gezin binnen 2 jaar terugbetalen. 1We investeert dit

bedrag weer in de projecten in Bangladesh. De donateur be-

paalt zelf de naam van de koe.

Tot en met eind 2014 werden 21 1We Cows gedoneerd. Met

elke koe kan een boerengezin een structureel inkomen verdie-

nen om een beter leven op te bouwen.

1We Blankets | het verschil tussen leven en dood
In september 2012 startte 1We - Een Wereld Idee het project 1We Blankets. Aanleiding was de roep vanuit de 1We-organisatie in Bangla-

desh om de meest kansarme mensen te beschermen tegen de koude winters. De extreme kou eist in dit land honderden doden per jaar.

Waar de tropische temperatuur in de zomer oploopt tot wel 45°C, daalt ie in de wintermaanden net zo hard weer tot onder de 5°C. In

combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgt dit voor een zeer koude gevoelstemperatuur; iets waar de Bengalen, zonder verwar-

ming of geïsoleerde huizen, niet tegen bestand zijn. 

Vroeg in de avond ruik je overal om je heen al de smeulende

geur van verbrande autobanden, plastic en ander afval. Bij ge-

brek aan kachels belandt alles wat ze overdag konden vinden

op zelfgemaakte vuurtjes. Met alle gevolgen van dien voor

mens en milieu. Eenmaal opgebrand, slaat de kou in vol ornaat

toe. Vooral ‘s nachts vallen dan ook de meeste doden. Met het

uitreiken van dekens maakt 1We letterlijk en figuurlijk het ver-

schil tussen leven en dood. 

Tot en met 2014 werden er in totaal 2250 dekens gedoneerd

aan de meest kansarme Bengalen. Hiermee maakte 1We letter-

lijk en figuurlijk het verschil tussen leven en dood. 



1We Home Solar | gratis licht én betere levensomstandigheden
Nog altijd leven wereldwijd zo’n 1,5 miljard mensen zonder aansluiting op het elektriciteitsnet. Het 1We Home Solar project biedt niet al-

leen gratis ligt, maar draagt ook direct bij aan betere levensomstandigheden van de allerarmsten. Het alternatief zijn dure kerosinelam-

pen, die giftige stoffen uitstoten en zorgen voor gezondheidsproblemen en huisbranden. Het Home Solar-systeem verbetert niet alleen

de gezondheid en veiligheid van de bevolking, maar zorgt ook

voor een hogere productiviteit in de pikdonkere avonduren. Én

het is goed voor het milieu. 

Met het 1We Home Solar project zet 1We - Een Wereld Idee hele

families in Bangladesh duurzaam in het licht. Dat doen we

samen met SolarFabriek, die voor elk verkocht zonnepanelen-

systeem hier een Home Solar-systeem doneert voor een kan-

sarm gezin daar. Het systeem, bestaande uit een zonnepaneel,

accu, lampen en telefoonoplader, wordt door 1We geïnstal-

leerd. 

Tot en met 2014 zijn er in totaal 86 1We Home Solar-systemen

gedoneerd. Met dit project laat 1We kansarme mensen kennis-

maken met duurzame energie.

1We Naaimachines | women empowerment ten top
Vrouwen hebben in landen als Bangladesh vaak nog een ondergeschikte positie. Dat ze zorgen voor de kinderen en het huishouden

draaiende houden, is niet voldoende om op gelijke voet met hun man te staan. Zo lang ze thuis geen geld in het laatje brengen, worden

ze met weinig respect behandeld en vaak zelfs geslagen. Dat verandert direct als ze zelf geld gaan verdienen als extra inkomsten voor

het gezin. Met het naaimachineproject geeft 1We Bengaalse vrouwen de kans om zich te empoweren. Door thuis met hun eigen naai-

machine aan het werk te gaan, kunnen ze hun eigen inkomen verdienen en er tegelijkertijd voor hun kinderen zijn. Bovendien worden

ze niet langer geslagen en krijgen ze meer aanzien in het dorp waar ze wonen. 

De kracht van het project is dat vrouwen in coöperatief verband gezamenlijk aan de slag kunnen. Door hun krachten te bundelen, kun-

nen ze - naast bestellingen van familie en dorpsbewoners - ook

grotere opdrachten aannemen. Zoals het naaien van uniformen

voor scholen en bijvoorbeeld het streekziekenhuis. De samen-

werking zorgt er ook voor dat de vrouwen elkaar ook voor an-

dere zaken weten te vinden. Ze worden actief, nemen hun

leven in eigen hand en ontwikkelen zo hun zelfvertrouwen. En

dat is precies waar het in dit project om draait: women empo-

werment.

Eind 2014 waren er in totaal 20 naaimachines gedoneerd in

Bangladesh. Hiervan gingen er 5 naar de leerwerkplaats van

het eerste 1We Empower Center, waar vrouwen collectief wer-

ken.



1We Computers | kids empowerment in een notendop
Kansarme mensen toegang bieden tot kennis. Dat is het doel van het 1We Computer Project. Te beginnen in Bangladesh, waar het gros

van de bevolking nog geen toegang heeft tot internet. Door vooral kinderen in aanraking te laten komen met moderne technologie,

wordt de nieuwe generatie empowered en de digitale kloof in de wereld gedicht. Want die kloof dreigt alsmaar groter te worden. Terwijl

typemachines in Westerse landen inmiddels in het museum

staan, wordt er in ontwikkelingslanden nog dagelijks mee ge-

werkt. En juist toegang tot internet leidt tot ontwikkeling. Als

venster op de wereld is de computer een onmisbaar communi-

catiemiddel geworden en de sleutel tot een betere toekomst.

Onder het motto ‘kennis is macht’ hebben 1We en SNEW, speci-

alist in recycling van telecommunicatie- en data-apparatuur,

hun krachten gebundeld. Vanuit het computerproject worden

scholen voorzien van computers als empowerment tool. 

Eind 2014 waren er 2 computers gedoneerd: een voor een

school in Dhaka, de tweede voor het 1We Empower Center in

Barisal. 

1We Power Shops | grote impact voor een hele familie
In de sloppen van Bangladesh geeft 1We - Een Wereld Idee mensen met talent voor ondernemerschap de mogelijkheid om een eigen

1We Power Shop te runnen. De eigenaren worden hierin begeleid en moeten 50% van de kosten binnen 2 jaar terugbetalen. 1We inves-

teert dit geld weer in de projecten in Bangladesh. 

Nog maar een paar jaar geleden was het leven voor Bisti en haar dochter Kima elke dag weer ‘overleven’. Ze wonen in de sloppen van de

hoofdstad Dhaka en moeten keihard werken om rond te komen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werkte Bisti als schoonmaakster

in een hotel. Het leverde net genoeg op voor de huur en het dagelijks eten. Sinds haar man haar had verlaten, was er geen geld om Kima

naar school te laten gaan. Overdag hielp het meisje haar oma noodgedwongen op het land. Totdat Bisti in het kader van ‘women empo-

werment’ in aanmerking kwam voor een 1We Power Shop. Nu ze haar eigen winkeltje heeft, verdient ze een structureel inkomen voor

haar hele familie. Waar ze vooral blij mee is, is dat haar dochtertje naar school kan. Omdat ze weet dat onderwijs de eerste stap is om uit

de armoede te komen. Als donateur word je (bedrijfs)naam vereeuwigd op de gevel van de shop.

Tot en met eind 2014 werden 7 Power Shops gerealiseerd. De eigenaren kunnen met hun eigen winkeltje hun hele familie onderhouden. 



1We Streetfood Stores | kans voor talentvolle vrouwen
In landen als Bangladesh leeft een groot deel van de bevolking

nog steeds onder de armoedegrens. Overleven is het credo,

met als gevolg dat de voedselkwaliteit veel te wensen overlaat.

Dit is mede het gevolg van de jaarlijkse moessons, de slechte

oogsten en het gebrek aan schoon drinkwater. Vooral kinderen

zijn hiervan de dupe en kampen vaak met ernstige ziektes. In

de sloppenwijken en op het platteland is de situatie het meest

schrijnend. Mensen eten vaak alleen rijst, waardoor ze een

enorm tekort aan voedingsstoffen hebben. Gebrek aan geld is

de belangrijkste oorzaak. Maar ook gebrek aan kennis speelt

een grote rol.

De 1We Streetfood Stores zijn bedoeld om juist vrouwen, die

vaak nog een ondergeschikte positie hebben, te empoweren.

In een leerwerktraject worden ze in een half jaar tijd klaargestoomd om hun eigen restaurantje te runnen. Met een 1We Krediet gaan ze

daarna onder leiding van een 1We-projectleider aan de slag. Elk nieuw restaurantje doet tevens dienst als leerwerkplaats voor andere ta-

lentvolle vrouwen. Bovendien dragen de restaurantjes actief bij aan het bewustzijn over gezond voedsel. Als donateur word je

(bedrijfs)naam vereeuwigd op de gevel. Sinds februari 2014 is restaurateur en topkok Joop Braakhekke ambassadeur van de 1We Street-

food Stores.

De eerste 1We Streetfood Store is onderdeel van het eerste 1We Empower Center in Barisal, zo'n 120 km onder de hoofdstad Dhaka. Hier

werken 20 vrouwen actief samen.

1We Empower Centres | micro-economie als krachtbron 
In het project 1We Empower Centres komt alles samen waar 1We - Een Wereld Idee voor staat. De centra zijn ‘community based’ en multi-

functioneel en modulair van opzet, met (basis) gezondheidszorg, educatie en tools om mensen te empoweren. Bovendien worden de

centra zo veel mogelijk duurzaam ontwikkeld. De verschillende onderdelen in de centra kunnen zelfstandig draaien. Als geheel vormen

ze een krachtbron in de vorm van een micro-economie, die stapsgewijs ontstaat. Door een ‘bouwsteen’ te adopteren, kunnen bedrijven

zich committeren aan één van de onderdelen van het centrum. Dat kan een bakkerijtje zijn, of bijvoorbeeld een restaurantje of een fiets-

leerwerkplaats. De bedrijfsnaam van de sponsors wordt vereeuwigd op de gevel.

Het concept van de 1We Empower Centres is wereldwijd uit te

rollen en kan per locatie worden aangepast aan de lokale be-

hoeften. Het eerste centrum wordt gerealiseerd in het district

Barisal in Bangladesh. Het eerste deel van het centrum, be-

staande uit drie shops en een leerwerkplaats, is in januari 2015

in gebruik genomen. In 2015 wordt het centrum stapsgewijs

verder uitgebreid.

Mede dankzij een donatie van de Nederlandse Raad van Win-

kelcentra (NRW) is het eerste 1We Empower Center nu een feit.

Het doel is om in Bangladesh vijf centra neer te zetten, die elk

een gebied van ruim 200.000 inwoners bestrijken. Als de centra

in Bangladesh draaien, implementeert 1We het concept ook in

andere landen. 



1We Playgrounds | wapen in de strijd tegen armoede
1We gelooft erin dat ieder kind, waar ook ter wereld, het recht

heeft om te spelen. Maar als je bent geboren in bijvoorbeeld de

sloppenwijken van Bangladesh of Burundi, heb je weinig toe-

komstperspectief. Tenzij je al op jonge leeftijd naar school kunt

en daardoor in staat bent om een beter leven op te bouwen.

Sport is daarbij het integratiemiddel bij uitstek. De 1We Play-

grounds bieden kinderen de kans om zich spelenderwijs te ont-

wikkelen. Naast allerlei sporten, leren ze via de spelregels lezen,

schrijven en rekenen. Elk sportveld krijgt een leslokaal, een

kleedruimte en een tribune, met eromheen allerlei ‘community

based’ activiteiten. Hiermee hebben de 1We Playgrounds ook

een empowerment functie voor de hele wijk. Het doel is om

met elke playground per jaar minimaal 500 kinderen en jonge-

ren spelenderwijs te laten leren. 

Topsporters uit allerlei takken van sport gaan, samen met 1We - Een Wereld Idee, de uitdaging aan. Hun gezamenlijke doel: zo veel mo-

gelijk kansarme kinderen de mogelijkheid bieden om te sporten. Naast al 16 profvoetballers en -trainers hebben zich inmiddels 2 profes-

sionele windsurfers gecommitteerd aan het project. Onder het motto ‘Say YES to Play’ zetten zij zich als 1We Sportambassadeur actief in.

Ieder op zijn of haar eigen manier. 

De eerste 1We Playground wordt gerealiseerd bij het 1We Empower Center in Barisal, Bangladesh. Tot en met eind 2014 werd hiervoor

een bedrag van € 6915 binnengehaald. De totale kosten van een sportveld bedragen € 16500.

1We Awareness Campaigns | van awareness naar actie
In het kader van bewustwording bij het grote publiek zijn de 1We Awareness Campaigns een project op zich. De campagnes bestaan

onder meer uit:

• Het creëren van platforms op internet om mensen met hun kennis met elkaar te verbinden.

• Positieve tv-programma’s die online en via een wereldwijd medianetwerk worden uitgezonden.

• Guerillamarketing via social media ter ondersteuning van de andere activiteiten.

• Activiteiten, acties en events op locatie.

Met andere woorden: van awareness naar actie. Met als doel

om mensen op grote schaal in beweging te krijgen voor een

betere wereld, samen met 1We - Een Wereld Idee. Om de kos-

ten van de campagnes te minimaliseren, is het streven om par-

tijen belangeloos of tegen een gereduceerd tarief mee te laten

doen. Zo werkten in het verleden zes grote uitgevers van huis-

aan-huisbladen mee aan de 1We-inzamelactie van gebruikte

mobieltjes met een gratis paginagrote advertentie (bereik 2,2

miljoen huishoudens). En met ludieke acties en tv-opnames

was 1We - Een Wereld Idee tevens prominent aanwezig op vijf

regionale bedrijfsbeurzen in het kader van maatschappelijk be-

trokken ondernemen. 
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1We The Chain
sponsoring en invulling MBO+

1We The Chain is het ondernemersnetwerk achter 1We - Een Wereld Idee. Het gaat om grote en kleine bedrijven die op geheel eigen

wijze bijdragen aan de ontwikkeling van de 1We-organisatie en de projecten. In de vorm van diensten, in de vorm van kennis of met een

financiële bijdrage. Dat doen ze vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, waarmee ze zich actief inzetten voor een betere wereld.

Enkele voorbeelden:

• De NS committeert zich sinds mei 2010 aan het 1We Riksjaproject, dat net als de NS alles heeft te maken met openbaar vervoer. Met de

1We-OV Riksja’s in Bangladesh, uitgevoerd in de geel-blauwe NS-kleuren, wordt direct de link gelegd met de OV-fiets in Nederland. 

• De Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW) doneerde in het kader van zijn jubileum een fors bedrag voor een aantal 1We Power

Shops en een leerwerkplaats, als basis van het eerste 1We Empower Center in Bangladesh. Dat gebeurde met een ludieke veiling en con-

sumentenacties in diverse winkelcentra in het land. 

• TransIP, dé expert in VPS, webhosting en domeinnamen, selecteerde 1We als 1 van zijn 3 goede doelen voor 2014. Omdat de creatieve,

directe benadering van 1We en de zelfredzaamheid van de 1We-projecten het bedrijf aanspreken. Dat is niet voor niets. Net als 1We be-

staat TransIP uit bevlogen, innovatieve avonturiers die uit zijn op verbetering. Het bedrijf doneerde in één klap 5 riksja’s, 10 naaimachines

en 5 koeien.

• Brasserie The Wing in Amersfoort zet zich sinds 2013 actief in voor de 1We-projecten. Met de verkoop van het ‘Broodje 1We Riksja’ wer-

den twee riksja’s bij elkaar gespaard. Daarna volgde een actie voor het 1We Kippenproject. Rondom het 10-jarig bestaan in 2014 do-

neerde de brasserie vijf 1We Naaimachines. Inmiddels zet het team zich in voor het dekenproject van 1We.

Betrokkenen
De volgende bedrijven en organisaties waren in 2013 en 2014 actief betrokken bij 1We – Een Wereld Idee:

Als sponsor
Google Adwords

PMGToday

Studio Hagens

Tekststudio SWARTOPWIT

Magnusson Petfood

SolarFabriek

David Bloch

Jourdan Sustainability Coaching 

Outside-Inside 

Just Giving

TransIP

ProGlass

Van Slooten

Als partner
Storefront Social

GoedTV

Sky Radio

Classic FM

Radio Veronica

Geef Samen

Green Deals

beUnited 



Als member
Aatelco | Telecommunicatie

Atelier Joan Lichtenbelt

Bakker Wiltink

Bistro ’t Kannetje

Brasserie The Wing

Bij Martine in Goede Handen

Cheap Bookings

Cloud Imago

Defares Projecten

Definest

De Jong & Partners | Juristen

Delphi Capital

De Tijd notariaat

Doede Nauta | Opnametechniek

Drankengroothandel Scheerder

Dutopia | Storytelling

Dynova Innovatieadvies

4Elements | IT

Een Heldere Zaak

Eventa

Everloo & Bakker | Accountancy

Flusso

Focus To

Focus to Improve

Free Energie 4 All

Gallery Henk Veen

HGB-V The Social Headquarters

Il-Mondo-del-Tartufo

Intermesh

Jo Voet | Adviseur

Jongleer Workshop

JVC Nederland

Kimmi Investment BV

Kruit Communicatie & Vormgeving

Kuijk Fotografie

Loggix Retail Concepts

Mental Health Improvement Group

Microline

Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW)

Nieswaag Accountancy & Belastingadvies

Notarishuis Hoevelaken

ONP Advies

P2P Ondertiteling BV

PDNarchitecture

Peete van Spankeren Fotografie

Raise & Shine | Training & Coaching

Renssen Art Gallery

Ruudhanou.com

Spoor Horeca-advies & hosting

Stichting Citymarketing regio Amersfoort

Tulpfietsen

’t Uyterlyck | Lichtreclame

Van Horck Paintings & Sculptures

Porrio Hospitality

ZekerbijPEP | Training & Coaching

Allan Zipson | voiceover
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Bestuur & Management
Bestuur
Stichting 1We - Een Wereld Idee heeft een driekoppig bestuur. In 2013 en 2014 kwam het bestuur in totaal 6 keer bij elkaar. De belang-

rijkste onderwerpen op de agenda waren: bewaking en continuïteit van de 1We-ontwikkelingsprojecten, sponsoring en fondsenwer-

ving, blauwdruk voor de 1We-landenorganisaties en marketing & communicatie.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Robbert Frank Hagens - voorzitter 

Brigitte de Swart - secretaris 

Ruud Nieswaag - penningmeester 

Management
Het management van 1We - Een Wereld Idee bestaat uit: 

Robbert Frank Hagens (CEO), die als algemeen directeur de algehele leiding heeft.

Brigitte de Swart (Editor-in-Chief ), die als hoofdredacteur verantwoordelijk is voor de redactie.

Onkosten
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die de kosten van hun bestuursschap voor eigen rekening nemen. Hierdoor kwamen de bestuurskos-

ten over 2013 en 2014 uit op € 0. 

Het managementteam ontvangt (vooralsnog) geen salaris of onkostenvergoeding. Dat betekent dat de salariskosten over 2013 en 2014

uitkwamen op € 0. 

Vrijwilligers
Verder beschikt 1We - Een Wereld Idee over drie vrijwillige fulltime medewerkers, veertien vrijwillige parttime medewerkers en een à

twee wisselende stagiairs. Negen ondernemers vormen de adviesgroep en nog eens negen vrijwilligers werken op locatie voor de 1We-

projecten in verschillende landen.
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Communicatie & Fondswerving
1We - Een Wereld Idee is als stichting afhankelijk van de betrokkenheid en steun van derden. Groei van de achterban is daarom een doel

op zich. Het creëren van awareness biedt kansen voor fondsenwerving; betrokkenheid beïnvloedt immers het geefgedrag van mensen

op een positieve manier. Daarom benadert 1We de media actief, worden evenementen en acties georganiseerd en dragen we onze

boodschap breed uit. De belangrijkste communicatiedoelgroepen zijn: bedrijven, particulieren, jongeren en media. Hiertoe beschikt

1We over een uitgebreide mix van communicatiemogelijkheden:

• Via de filmclips en tv-programma’s van 1We-TV wordt het werk van 1We - Een Wereld Idee letterlijk zichtbaar gemaakt aan een groot

publiek. Dit gebeurt in het kader van transparantie en awareness. In de korte filmpjes worden de ontwikkelingsprojecten inzichtelijk ge-

maakt en bijzondere initiatieven in de schijnwerpers geplaatst. De tv-programma’s richten zich op ‘global issues’ en de kansen en moge-

lijkheden in ontwikkelingslanden. De filmclips en tv-programma’s worden in Nederland uitgezonden op de landelijke (digitale) zender

GoedTV (standaard in veel basispakketten), met een landelijk bereik van ruim 3 miljoen potentiële kijkers. Op dit kanaal worden de pro-

gramma’s ‘ad random’ minimaal tien keer herhaald, inclusief tv-commercials over het project. Daarnaast worden de tv-programma’s van

1We-TV uitgezonden in meerdere landen.

• De filmclips en tv-programma’s zijn tevens te zien op:

- www.1We.nl met eind 2014 een gemiddeld aantal van 8.100 bezoekers per maand

- www.youtube.com/1We 

- www.facebook.com/EenWereldIdee 

• Communicatie via social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Vimeo, YouTube) speelde in 2013 en 2014 een steeds prominentere rol. 

• Daarnaast is op www.1We.nl (en de Engelse versie www.1We.com) uitgebreide informatie te vinden over 1We - Een Wereld Idee,

de projecten en andere activiteiten.

• Verder is er een kleurrijke brochure beschikbaar, aangevuld

met aparte flyers over de projecten. Deze projectfolders wor-

den verspreid tijdens acties en evenementen.

• Via de tweemaandelijkse nieuwsbrieven aan ruim 3.000 e-

mailadressen (landelijk en internationaal) blijft ons netwerk op

de hoogte van de laatste stand van zaken van de projecten. 

• Radio Veronica, SkyRadio en Classic FM zenden geregeld radi-

ocommercials uit die volledig zijn gesponsord. 

• Via persberichten, acties en events genereren we verder de

nodige ‘free publicity’. 
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1We in 2015 & 2016
Voor de komende twee jaar stelt 1We – Een Wereld Idee zich ten doel om:

• meer sponsors te werven voor de verdere ontwikkeling van de 1We-organisatie. 1We wil de kosten op de werkvloer zo laag mogelijk

houden, om zo veel mogelijk kansarme mensen te helpen. Daarom is sponsoring zeer welkom, zowel in natura (van papier tot drukwerk,

van computers tot software en reclamecommercials) als in geld (eenmalig, voor langere tijd, met een klein percentage van de winst op

een product of dienst, of als hoofdsponsor).

• de samenwerking aan te gaan met meer business partners. Met hun actieve betrokkenheid bij 1We in de vorm van een MVO+ invulling

op maat hebben bedrijven een onderscheidende marketingtool in handen. Business partner worden kan in natura, met een financiële

bijdrage en met een actie of event voor medewerkers en/of klanten. 

Sinds januari 2015 werkt 1We samen met beUnited, de zakelijke netwerkorganisatie van, voor en door ondernemers. Onderdeel zijn de

maandelijkse BitterBallenBorrels op 17 locaties in Nederland. De lokale borrelnetwerken worden uitgedaagd om in actie te komen. Het

gemeenschappelijke doel: de realisatie van een 1We Business Empower Center in Bangladesh. Daarnaast bieden 1We en beUnited de

deelnemers aan de borrels de mogelijkheid van een MVO-invulling op maat. Hiervoor is het ‘1We|beUnited MVO-Label’ ontwikkeld. Een

eigen label, waarmee bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar kunnen uitdragen.

• meer donateurs te werven voor de verdere ontwikkeling van de 1We-projecten. Het doel voor 2015 is om het eerste 1We Empower

Center verder uit te bouwen, een start te maken met het tweede centrum in Bangladesh, de eerste 1We Playground te realiseren en veel

kleine giften binnen te halen voor de kleinere 1We-projecten.

• meer jongeren via onderwijsinstellingen in actie te laten komen voor de 1We-projecten. In 2013 is 1We hiermee gestart. De Oecumeni-

sche Basisschool in Brummen hield een creatieve doe-markt voor het 1We Riksja project. De 180 leerlingen zamelden hiermee € 1870 in.

Genoeg voor vijf riksja’s, waarmee 5 families een beter leven kregen en de kinderen naar school konden.

Daarnaast bogen al ruim 50 studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) zich over de vraag hoe ze de 1We-projecten goed onder

de aandacht konden brengen. Op twee projectmarkten verkochten ze cupcakes, loempia’s, koe-koekjes en broodjes Bengaalse kip. Er

werd tafelvoetbal gespeeld en er werden auto’s gewassen. De

totale opbrengst bedroeg ruim € 1000.

• de naamsbekendheid van 1We verder uit te bouwen. Hiertoe

beschikt 1We over een uitgebreide mix van communicatiemo-

gelijkheden (zie hoofdstuk Communicatie & Fondsenwerving). 
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