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BREDA - Eigenlijk hoorde de geboren Groninger Derk Bolt op pinksterzondag helemaal niet in feestvierend 

Breda te zijn. Maar in het geval van de ook al zo feestelijke uitreiking van de BN/DeStem Ontwikkelingsprijs was 

de aanwezigheid van de journalist en beroepsreiziger zeer op zijn plaats.  

 

Bolt nam de driehonderd aanwezigen in de Holland Casinozaal van het Chassé Theater mee langs zijn reizen, die hij 

maakte in opdracht voor programma's als Spoorloos.  

 

Geld blijft de belangrijkste factor in ontwikkelingshulp, al moest Bolt zijn zo bij hulpprojecten betrokken publiek af en toe 

teleurstellen. Uit cijfers van 1973 en nu bleek dat Afrika in zijn geheel geen spat was vooruitgegaan. Maar de kleine 

projecten van mensen als Heike van Gils bekoorden hem wel: midden tussen de mensen met het oor naar de wens van 

de inheemse bevolking.  

 

Hij overhandigde de BN/DeStem -Ontwikkelingsprijs (vijfduizend euro en een sculptuur) aan Tonny van Gils uit Baarle-

Nassau, moeder van Heike. Zij vertegenwoordigt in Nederland de Small World Foundation, waar haar dochter de 

hulpprojecten heeft ondergebracht. De meest aansprekende projecten zijn het in kaart brengen van het voorouderlijk 

gebied van de Tikuna-indianen in Colombia en het visvijverproject als reactie op de industriële visserij op de Amazone. 

Heike sprak de zaal toe via een begin mei opgenomen interview in San Martin de Amacayacu. Ze bracht ook 

uitgebreide dank over aan haar steunpilaren in Nederland, aan de jury en aan de publiciteit die BN/DeStem aan Small 

World Foundation schenkt. 

 

 

Derk Bolt overhandigt de BN/DeStem-ontwikkelingsprijs aan Tonny van Gils,  

moeder van winnares Heike van Gils. foto Ramon Mangold/het fotoburo 
 

Bijna duizend lezers van deze krant kozen via internet voor de aanmoedigingsprijs uit drie projecten. Ruim 38 procent 

van de stemmen ging naar de stichting Focus on Education van het Terheijdens paar Jacques en Marijke den Ridder. 

Zij willen voortgezet onderwijs en medische scholing opzetten in Congo, een land waar aids- en oorlogswezen en 

voormalige kindsoldaten een nieuwe toekomst verdienen. De prijs wordt ondersteund met 1500 euro en een plastiek.  

 

Die kregen ook de twee andere genomineerde projecten voor de aanmoedigingsprijs. Het ene is het ontwikkelen van 

een melkveeboerderij om peuters en kleuters in Peru dagelijks hun portie melk te laten drinken. Daar maakt Tinke 

Meeren uit Dongen zich namens de Stichting Ayniperuholanda sterk voor. De andere nominatie was de Stichting 

Djenné waar Stephanie Waasdorp uit Bergen op Zoom zich voor inspant. Zij is bezig een naai-atelier op te zetten voor 

vrouwen in Mali. 

 


