
Agensea is een stichting van de Nederland-

se Bahá’í-gemeenschap die enkele zorgvul-

dig geselecteerde sociaal-economische pro-

jecten in materieel minder welvarende de-

len van de wereld wil ondersteunen. Agen-

sea is betrokken bij de school in Bofokule 

in het binnenland van Suriname en zij is 

ook op zoek naar donoren voor het pro-

gramma voor sociale actie van de stichting 

Inshindo in Zambia. 

 

Wat is sociaal-economische ontwikke-

ling?  

Vanuit een visie van een immer voort-

schrijdende beschaving waarin alle mensen 

en iedere samenleving zich in geestelijk, 

sociaal en economisch opzicht altijd blijven 

ontwikkelen, steunt Agensea projecten die 

dit bevorderen. Het gaat dus niet zo zeer 

om schooltjes en medische zorg in arme 

overheden of  andere. Agensea is geïnteres-

seerd in alle fondsen die voor dit doel be-

schikbaar zijn. Bovendien heeft Agensea de 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instel-

ling)-status, zodat de giften aan Agensea 

aftrekbaar zijn voor de belasting.  

 

U kunt het werk van Agensea steunen door 

het binnen uw netwerk bekend te maken, 

ons attent te maken op mogelijke donoren, 

of  vriend te worden van Agensea of  een 

schenking doen. Meer informatie vindt u 

op onze website:  

http://www.agensea.org.  

Iedere donatie aan Agensea is van harte 

welkom. Vriend worden kan vanaf  € 5,-- 

per maand, of  € 60,-- per jaar.  

 

Het bestuur van Agensea bestaat uit: Fem-

ke Broeren-Poldner, Sylvia Karlsson-Vink-

huyzen, Frank Dignum en Frans Goossens. 

landen, hoewel het daar soms wel mee be-

gint, maar om de integrale geestelijke, soci-

ale en economische ontwikkeling van iede-

re samenleving, om de ontwikkeling van de 

gemeenschap, om de ontwikkeling van het 

vermogen om zelfvoorzienend te zijn, om 

de eigen problemen op duurzame wijze op 

te lossen, samen te werken en een wereld-

wijde vreedzame samenleving op te bou-

wen. Inshindo in Zambia is hiervan een 

goed voorbeeld en staat beschreven op de 

andere kant van deze brochure. 

 

De rol van Agensea.  

De mogelijkheden om aan dit soort ge-

meenschapsontwikkeling te werken zijn 

echter in alle landen verschillend en moe-

ten door de plaatselijke bevolking worden 

gedragen. Het doel van Agensea is om acti-

viteiten in materieel minder welvarende de-

len van de wereld waar nodig financieel te 

ondersteunen zonder hierdoor tevens een 

afhankelijkheidsrelatie te creëren. Het geld 

kan afkomstig zijn uit verschillende bron-

nen: particulieren, bedrijven, stichtingen, 
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Het welzijn in de gemeenschap bevorderen 

door je voor te bereiden op maatschappe-

lijke actie. 

 

Het hoofddoel van het programma is om 

in grote aantallen jonge mensen de capaci-

teiten en de vaardigheden te ontwikkelen 

die hen in staat stellen om het middelpunt 

te worden van de sociale en economische 

ontwikkeling van hun samenleving. Veel 

gemeenschappen in Zambia staan voor so-

ciale en economische uitdagingen die vra-

gen om een 

flink aantal 

kundige en 

vaardige men-

sen om deze 

aan te gaan. 

Dit program-

ma vergroot 

de capaciteit om verantwoordelijkheid te 

nemen voor maatschappelijke transforma-

tie en helpt de deelnemers om de benodig-

de kennis, vaardigheden, houding en gees-

opbrengst van het 

land, de dure 

kunstmest, en het 

verloren gaan van 

traditionele kennis 

over de productie 

van een grote verscheidenheid aan gewas-

sen. Men leert om op kleine schaal een 

grote opbrengst te verkrijgen terwijl de 

vruchtbaarheid van de bodem gelijk blijft 

of  verbeterd wordt, en men leert om on-

derzoek te doen naar de plaatselijke moge-

lijkheden in relatie tot bijvoorbeeld milieu-

problemen en gezondheidsproblemen.  

Het programma richt zich vroegtijdige 

schoolverlaters en andere jongeren die uit 

de boot dreigen te vallen. Het is een pro-

gramma van twee-en-een-half  jaar en hoe-

wel alleen nog de eerste lichting van 29 stu-

denten is afgeleverd, waren er het afgelo-

pen jaar meer dan 500 aanmeldingen waar-

van er 350 konden worden geplaatst. 

telijke kwaliteiten te verwerven.  

 

Het programma werkt op gemeenschapsni-

veau met groepen leeftijdsgenoten die sa-

men leren en dienen. Taal, rekenen, natuur-

wetenschappen, techniek 

en dienstbaarheid vor-

men de basis voor het 

ontwikkelen van de 

“capabilities” (de “ability 

to use your capacities”). 

Belangrijker nog is de 

eenheid en saamhorig-

heid in de groep, bereidheid om elkaar te 

helpen, gemeenschapszin, de relatie met de 

begeleider, en vooral de dienstbaarheids-

projecten die de deelnemers opstarten met 

de leden van hun gemeenschap. De projec-

ten beslaan gebieden als de voorbereiding 

van heel jonge kinderen op hun schoolcar-

rière, milieu, kleinschalige duurzame land-

bouw, kweken en planten van bomen, ge-

zondheid en hygiene, afvalverwerking, de 

dingen die het hardste nodig zijn in de ge-

meenschap waarin zij leven, en altijd in 

consultatie met alle betrokkenen. 

Op het gebied van landbouw is er bijvoor-

beeld het probleem van de teruglopende 

 


