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Organisatie 100WEEKS  
 

20 vrouwen, 100 weken, 10 euro  
Dat is de basis van 100weeks. Geen lening, maar iedere 
week een gift van 8 euro 100 weken lang. Daarnaast is er 
1 euro per week per vrouw voor de selectie en 
ondersteuning van de vrouwen en 1 euro per week per 
vrouw voor de kosten van de organisatie van 100 weeks. 
De organisatie is actief in Rwanda, Oeganda, Ghana en 
Ivoorkust. 
 
Ondersteuning door lokale coaches 
Door een lokale partner van 100WEEKS geselecteerde 
vrouwen die in extreme armoede leven, ontvangen elke 
week een klein bedrag dat ze naar eigen inzicht besteden.  
Lokale coaches ondersteunen en trainen in boekhouden, 
sparen en plannen. In de beginfase wordt het geld vooral 
besteed aan de basisbehoeften. Gezinnen eten dan twee maaltijden i.p.v. één per dag, de 
kinderen gaan weer naar school, schulden worden afbetaald. Er is geld voor medicijnen, kleren en 
schoenen. De dagelijkse stress om te overleven valt weg.  
 
Vrouwen leren op eigen benen te staan 
Na een paar maanden gaan de vrouwen sparen en investeren. Ze kopen grotere voorraden 
etenswaar van betere kwaliteit om op de markt te verkopen. Ze kopen vee en een stukje land, 
zetten kleine bedrijfjes op, bouwen een huis voor de verhuur, of schaffen een naaimachine aan.  
Na 100 weken zijn ze mentaal en fysiek sterker en hebben ze een stabiel inkomen waarmee ze een 
duurzame toekomst kunnen veiligstellen. De gezinnen hebben daardoor ook toegang tot (verdere) 
scholing en verzekeringen. En ze staan financieel helemaal op eigen benen. Doordat de stress om 
te overleven plaatsmaakt voor geloof in een beter leven krijgen 100WEEKS-deelnemers 
ademruimte. Ze kunnen weer plannen maken.  
 
Meer dan 1.000 gezinnen geholpen 
Met lokale coaches worden inmiddels meer dan 1.000 gezinnen (zo'n 5.000 mensen) geholpen een 
beter bestaan op te bouwen.  
Het effect van het 100WEEKS-programma wordt gemeten; zo weet de organisatie precies wat er 
gebeurt met uw geld. Als u rechtstreeks geld overmaakt naar 100weeks krijgt u informatie over de 
groep vrouwen, waar uw geld naartoe is gegaan. Daarna krijgt u een paar keer een update over 
uw groep tijdens de 100 weken.  
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL53 RABO 0307 1913 11 
t.n.v. 100weeks Amsterdam of naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische 
Vereniging van de Zendingskerk  o.v.v. diaconale maandcollecte oktober 2022. 


