Stichting “International Social Development Group”
(ISDG)
sustainable social and economical support. right on the spot.

Ieder persoon heeft recht op een menswaardig bestaan. Zelfs zonder dit bestaansniveau
nader te definiëren staat niet ter discussie dat het bestaan van miljoenen mensen hier niet
aan voldoet.
Stichting International Social Development Group (ISDG) is een stichting voor
ontwikkelingshulp. Zij maakt deel uit van de Civil Society (“het maatschappelijke middenveld”).
Vanuit die positie en op basis van haar visie draagt stichting ISDG een steentje bij aan
ontwikkelingshulp en armoedebestrijding.

Oorsprong en filosofie
Recht op menswaardig bestaan voor iedereen staat hoog in het vaandel van Roland
Soedamah, oprichter van stichting ISDG. Soedamah - van origine Surinamer - is van mening
dat armoede op de wereld niet nodig is. “De wereld” biedt voldoende potentieel om voor
iedereen een bepaalde mate van welvaart te realiseren. In de afgelopen honderden jaren
hebben handel en economie echter zo’n belangrijke positie ingenomen dat de kloof tussen
arm en rijk steeds groter is geworden.
Dat Soedamah niet alleen staat in zijn mening blijkt uit de grote hoeveelheden geld die
jaarlijks gedoneerd worden in het kader van ontwikkelingshulp. Er zijn vele welgestelde
mensen die besluiten om een deel van hun vermogen in zetten voor het bestrijden van
armoede. Daarnaast zijn er grote organisaties (gouvermenteel en non-gouvermenteel) die
zich bezig houden met ontwikkelingshulp. De vraag is echter of alle middelen op de goede plek
terecht komen. Diverse onafhankelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat te vaak een
relatief gering deel terecht komt bij de mensen voor wie die middelen eigenlijk bestemd zijn.
Als gevolg hiervan zijn er veel kleinere organisaties ontstaan die vanuit hun eigen expertise
hulp bieden aan ontwikkelingslanden. De praktijk laat zien dat in de meeste gevallen in ieder
geval een groter deel, tot soms 100% ten goede komt aan echt ontwikkelingswerk. Wegens
de persoonlijke contacten is de band tussen hulpgever en de bevolking ook anders. De
projecten zijn niet massaal, de hulpverleners stoppen hun hele liefde en zaligheid er in. De
bevolking voelt zich begrepen.
Stichting ISDG opereert vanuit deze praktijk. Waarbij het besef aanwezig is dat de
kleinschalige initiatieven die ontplooid kunnen worden slechts een druppel op de gloeiende
plaat vormen. In je eentje kun je het verschil immers niet maken. Maar door de individuele
kennis- en fondsbanken projectmatig te bundelen kan dat verschil wel gemaakt worden, in de
vorm van een hoog rendement wat de basis vormt voor duurzame ontwikkeling.
Succesvolle duurzame ontwikkeling heeft kansrijke gebieden nodig om te kunnen slagen.
Welke gebieden kansrijk zijn hangt van vele factoren af, zoals politiek, economie, cultuur,
schaalgrootte-verhouding tussen de hulpverlenende instantie en het ontwikkelingsland, lokale
kennis en mate waarin de bevolking de ontwikkeling kan oppakken en zelf verder kan
uitbouwen. Om geslaagde duurzame projecten op te zetten is een lokale benadering van
essentieel belang. Het is daarom dat gezocht is naar plekken waar deze duurzame
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ontwikkelingshulp redelijk tot goede kans van slagen heeft. Op basis van deze factoren is
besloten dat stichting ISDG haar hoofdactiviteiten start in Suriname. Een land in
ontwikkeling.

Visie
Effectieve hulp voor sociale en economische ontwikkeling van landen, en daarmee het
bestrijden van armoede in die landen, is haalbaar. Dat is de stellige overtuiging van stichting
ISDG. Mits bepalende ontwikkelingsfactoren zoals onderwijs, werkgelegenheid en
gezondheidszorg integraal en projectmatig benaderd worden. En mits de kwaliteit van de
hulp voldoende – dat wil zeggen afgestemd op het land - is. Duurzaam maatwerk dus.
De primaire aandacht van stichting ISDG ligt bij de sectoren werkgelegenheid,
gezondheidszorg, onderwijs en opvang van uitgestotenen. Ondanks het feit dat een integrale
benadering van deze aandachtsgebieden de meeste kansen biedt voor ontwikkelingslanden
om economisch en maatschappelijk door te groeien, doen zich situaties waarbij directe
noodhulp, fysieke humanitaire hulp en/of individuele hulp nodig is. Ook aan deze vorm van
ontwikkelingshulp geeft stichting ISDG gehoor.

Doel
Stichting ISDG streeft er te allen tijde naar om de afhankelijkheid van (inwoners van)
ontwikkelingslanden van ontwikkelingshulp te minimaliseren. Doel van de werkwijze van de
stichting is dan ook om de lokale bevolking het vermogen mee te geven om - op basis van de
verstrekte hulp - zelfstandig verder te werken. Hiertoe voorziet de stichting mensen en
instellingen van kennis, vaardigheden en middelen en begeleidt hen bij het toepassen en
gebruiken ervan. Deze werkwijze geeft een goede basis voor het integreren van de
resultaten van de hulp in de gemeenschap.

Aanpak
In 2000 hebben 189 regeringsleiders concrete afspraken gemaakt om de belangrijkste
wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht doelstellingen geformuleerd die voor 2015
bereikt moeten zijn. Dit zijn de millenniumdoelen. De millenniumdoelen vormen wereldwijd de
leidraad voor ontwikkelingssamenwerking.
De milleniumdoelen in het kort:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De armoede halveren en minder mensen honger
Elk kind naar school
Mannen en vrouwen gelijkwaardig
Minder kindersterfte
Verbetering van de gezondheid van moeders
Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes
Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in
sloppenwijken
8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor
ontwikkelingslanden
De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Maar wel nieuw is dat voor het
eerst een internationale afspraak is gemaakt met concrete, meetbare doelen. Stichting
ISDG steekt met name in op de punten 1, 2, 3,
3, 5 en 7.
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De aanpak die door de stichting wordt gekozen heeft een projectmatig karakter. Daar waar
mogelijk is het uitgangspunt een integrale aanpak. Elk project begint met een projectplan. In
het projectplan worden de volgende stappen doorlopen:
•
•
•
•
•
•
•

Probleemanalyse
Probleemstelling
Randvoorwaarden en uitgangspunten
Aanpak problematiek
Benodigde middelen, gefaseerd in de tijd
Planning
Samenstelling projectteam

Op basis van dit projectplan zal de fondswerving opgestart worden. Wanneer de minimaal
benodigde fondsen aanwezig zijn start de concrete uitvoering van het project. Tijdens de
uitvoering van het project vindt nauwe samenwerking plaats met de lokale autoriteiten en
het bedrijfsleven.

Contact
Meer informatie over stichting International Social Development Group verkijgt u bij Roland
Soedamah. Hij is bereikbaar op telefoonnummer +31-6-5026 5896.
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