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Inleiding

PONGOVI
“Pongovi betekent in het HOPI (Indiaans) Open Cirkel.
Een Cirkel staat synoniem voor samenwerking, eenheid en de openheid geeft aan dat wij
samenwerken en openstaan voor alle ideeën en vormen van samenwerking die mogelijk
zijn om een gemeenschappelijk doel te bereiken.”
Bestuurder A.R.T Heijn:
“Ik ben gedurende 4 maanden in 2017 in Dominica geweest en heb daar meegeholpen als
vrijwilliger.

Ik heb Terrassen aangelegd (Permacultuur bestaande uit het optimaliseren van heuvelachtig
gebied om geschikt te maken voor landbouw), irrigatie verbeterd en woningen helpen
bouwen.
Tijdens mijn verblijf is het eiland getroffen door een orkaan (Maria) van de hoogste categorie
die het eiland volledig heeft verwoest.
De infrastructuur, voedselvoorziening, woningen en nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en
water zijn weggevaagd.
Hierdoor getroffen voelde ik de noodzaak deze mensen een betere toekomst te helpen
bouwen. De mensen zijn enorm gericht op herstel van hun eiland, maar zonder hulp lukt het
hen niet.
De woning die Ik heb helpen bouwen is volledig ongeschonden door de orkaan heen
gekomen, waardoor de kennis die ik heeft opgedaan zeer waardevol is gebleken. Deze kennis
wil ik doorgeven.
Omdat Dominica een zelfstandig eiland is en niet onderdeel van een westers land is hulp van
uiterst belang.
De stichting Pongovi is opgezet om getroffen families te helpen om weer een leven op te
kunnen bouwen door met behulp van vrijwilligers te helpen met de wederopbouw.
In Dominica zal ik de contacten coördineren met de dorpsoudsten. Tevens regel ik de
Logistics ter plaatse.
Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de voortgang (met foto’s). “
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De focus van de organisatie ligt in de aankomende jaren op sustainability en een veilige situatie
helpen creëren voor de plaatselijke bevolking.

Termijn van het beleidsplan
1e fase

2017-2018

Interventies zijn gebaseerd op basis benodigdheden zoals veiligheid, repareren van woningen,
voedsel en rust. Dit houdt in tijdelijke accommodatie, aanleggen van waterzuiveringsinstallaties,
repareren van daken en een veld keuken voor de gemeenschap.
2e fase

2017-2018

Werken met partners en communities waarbij wij continue hulp zullen geven aan sociale diensten,
counselling, groepstherapie en deskundige steun bij de wederopbouw
3e fase

2018-2019

Interventies waarbij in partnership met gemeenschappen en organiserende partijen een meer
permanente structuur wordt gebouwd, gesteund door internationale bedrijven om orkaanbestendige
woningen te bouwen met op het eiland aanwezige middelen.

1.

Missie/visie

Na vol geraakt te zijn door orkaan Maria (Categorie 5) in September 2017 is het eiland
Dominica totaal verwoest en grotendeels vergeten door de internationale gemeenschap omdat
het eiland ‘zelfstandig/onafhankelijk’ is en niet verbonden is aan een ander land.
Voedseltoevoer is karig en ongelijk verdeeld en de infrastructuur van de huidige economie is
volledig gedecimeerd. Het eiland moet niet alleen heropgebouwd worden maar
getransformeerd worden naar een ecologisch, orkaanbestendig en economisch flexibel eiland.
Dit geheel volgens de aanbevelingen van de Verenigde Naties zoals onderschreven door de
Secretaris-Generaal, Antonio Guterres. “Dominica wordt geholpen door de VN op haar reis
om de eerste natie in de wereld te worden die volledig klimaat voorbereid is”
Met een goede analyse hoe dit te bereiken en het tegelijkertijd te monitoren.
Pongovi wil het eiland en haar 70.000 inwoners helpen een brede introductie te geven in de
huishoudens van zonne-energie, windenergie, ecologische landbouw en orkaanbestendige
daken/huizen en zuiver watermanagement.
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1.2

Doelstelling

De doelstelling van de Pongovi stichting is om de bewoners van het eiland Dominica te
helpen om een ecologisch en duurzaam bestaan op te bouwen dat bestand is tegen de
gevolgen van orkanen en andere natuurrampen., en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woords.

1.3

Analyses

Er is een sterkte en zwakte Analyse gemaakt:

Sterkten:
De mogelijkheden zijn veelomvattend in relatie tot de mensen die hulp behoeven en families die
support behoeven vanwege de effecten van de orkanen Irma en Maria.
De stichting is in contact met diverse lokale gezinnen en bestuurders van farmers organisaties die
actief zijn in Dominica.
De stichting is bekend met de lokale gebruiken en hebben contacten met een ter zake Nederlandse
deskundige in de Permacultuur en met Jan Willem Wegdam van het IOM, Dominica Hurricane
Response Program. www.https://unofficeny.iom.int/about-us welke bezig is de lokale bevolking te
leren orkaan bestendige woningen te bouwen.

Zwakten:
Als nieuwe organisatie kan het enige tijd duren om bestaande deskundigheid over te brengen en
fondsen te verkrijgen.
De omstandigheden ter plaatse, zoals de vernietigde infrastructuur kunnen een logistiek probleem
opleveren ter plaatse waardoor de doelstelling onder druk kan komen te staan.
Sommige bedreigingen die we kunnen tegen komen zijn regeringseisen, wereldwijde en nationale
economische problemen die gewoonlijk de koopkracht van sponsors beïnvloeden.
Wij blijven echter gefocust op onze doelstelling en zullen deze indien nodig aanpassen en streven
naar een sterke financiële basis.

Strategie
In de periode nu tot 2019
Toegang herstellen:
Toegang tot boerderijen, watervoorzieningen en woningen herstellen.
Verwijderen van omgevallen bomen en verwijderen en permanent voorkomen van landslides.
Woningen:
Repareren en verbeteren van daken en het helpen bouwen van orkaanbestendige woningen;
Landbouwverbetering:
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Terras en water management. Aanleggen van terrassen, permacultuur.

Duurzame energie:
Zoveel mogelijk mensen laten overschakelen op duurzame energie; zon, wind, biogas, Hydro.
•

Voor de verbetering van een goed irrigerend watermanagement voor de Permacultuur (terras
Farming) waarvoor het eiland met haar uitbundige zon en waterval uitstekend geschikt is
wordt een plan opgesteld met de Dorpsoudsten. (enkele dorpsoudsten zijn al benaderd en zijn
erg enthousiast). Samen met hen wordt een overeenkomst opgesteld, waarin zij zich
verantwoordelijk verklaren voor het goede gebruik en het onderhoud van de Permacultuur en
de eerlijke verdeling van de opbrengst.

•

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van specialisten in Permacultuur die de plaatselijke bevolking
hierin volledig betrekt.

•

De Dorpsoudsten kunnen daarover rapporteren, door middel van foto’s, Opbrengst per
hectare.

•

Er wordt contact opgenomen met diverse wereldwijd opererende Biologische ondernemingen
die geïnteresseerd zijn om volledig vrij van pesticide gekweekte groenten en fruit te
importeren.

•

Nieuwe donateurs en vrijwilligers om bij te dragen aan het project ter plaatse worden
aangetrokken.

•

De stichting ontplooit activiteiten om d.m.v de rapportages over de succesvolle acties in de
ondersteunde dorpen 100 nieuwe donateurs en 1 sponsor te werven. Over onze eigen
werving voor dit project van 100.000 euro in de eerstkomende 1,5 jaar vraagt de stichting een
subsidie aan van 35 % bij De Verenigde Naties.

•

Voor aanvang van een project gaat er een nieuwsbrief (per mail) uit naar al onze donateurs.
6-maandelijks worden zij op de hoogte gehouden van de voortgang.

•

Deze data worden gepubliceerd op de website.
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2

Activiteiten van de organisatie

Op korte termijn:

Recentelijk zijn door middel van contacten via de website www.pongovi.nl twee vrijwilligers
ingeschakeld uit Duitsland die op 14 November naar Dominica zijn gegaan.
Zij nemen diverse benodigdheden mee zoals gereedschap om te helpen daken te repareren en zullen
worden opgevangen door een familie in de locatie Castle Bruce in Dominica, een van de zwaarst
getroffen gebieden.
In Kingston upon Hull wordt een team begeleid vanuit Nederland van 10 vrijwilligers, onder leiding van
Mr. Craig Banks, gespecialiseerd is in het bouwen van kleinere behuizingen (www.ecopods.uk.co)
Zij zullen op 27 November vertrekken naar Dominica en begeleid worden met de bouw van eco
vriendelijke woningen, het meenemen en planten van zaden.
Alle kosten worden door de vrijwilligers gedragen.
Tevens is er een plan om vrijwilligers voor een kleine bijdrage kennis te laten maken met het werk in
een ontwikkelingsland. Dat kan op elk vlak zijn wat zich dan voordoet.
Door de stichting worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een landelijke Nederlandse
geldinzameling.

Op de Mid-langetermijn tot 1 jaar:

Er wordt contact gezocht met bedrijven die worden gevraagd om overtollige voorraden beschikbaar te
stellen voor vervoer naar Dominica. Te denken valt aan in Nederland niet meer actuele artikelen zoals
kassen die vervangen worden door moderne versies. Afgeschreven gereedschap of etalagemateriaal
e.d.
Bedrijven die op de website vermeld zullen worden indien zij artikelen beschikbaar stellen.
Een bedrijf in veiligheidskleding heeft zich al bereid gesteld een pakket samen te stellen tegen
vermelding op de website.

Diversen.
Er is contact met diverse vrijwilligers op diverse plaatsen in de wereld ( zie hieronder en onze
website onder contact ) die goederen inzamelen tbv Dominica.
Texas Collection Address
6965 Laura Hts
banter, Texas
78154, USA
Contact: Joanne Loftus (210) 488 1691
Canada Collection Address
466 Marleau Road
Sturgeon Falls
Ontario, Canada, P2B2X2
Contact: Lynn Cockburn Ouellette
1 (705) 980 0515
Trinidad and Tobago Collection Address
13 Anderson Terrace, Maraval
Trinidad and Tobago
Contact: Janelle Zakour
(868) 298 9072
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4.

Organisatie

Kamer van koophandel nummer: 69891974
ANBI – in aanvraag
Adres:
Parsifalstraat 28
2555 WK Den Haag
Nederland
Email: info@pongovi.nl
Tel: 06 650 620 868

4.1

Bestuur

Alle Bestuursleden krijgen conform onze bezoldigingsreglement uitsluitend de onkosten vergoed.

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

4.2

dhr. Leo Horn
dhr.Tim van den Aardweg
dhr. Ayra Heijn

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst.
Er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten of zelf een bijdrage leveren.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
Welke bedragen vergoed worden zullen vermeld worden op de website.
Het is niet de intentie dat te wijzigen. Alle gelden gaan naar het doel van de stichting.
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5.

Financiën

Om een eerste project te financieren die prioriteit heeft is een bedrag nodig van € 10.000
Dit is om een mini graafmachine aan te schaffen om aardverschuivingen bij woningen op te ruimen en
land geschikt te maken voor landbouw.
Tevens behorend bij dit eerste project zijn Zaden, orkaanbestendig materieel zoals speciale
schroeven, 2 mm staal plaatmateriaal voor daken en professioneel gereedschap, alsmede een bedrag
om dit te verschepen naar Dominica.
Elk project zal volledig transparant op de website worden vermeld.

Beheer en besteding van het vermogen

Onze staat van baten en lasten worden conform de ANBI regels, ieder jaar (over het afgelopen jaar)
gepubliceerd op de website.
Doelen zullen worden gesteld, waarvoor fondsen worden gezocht. Indien het doel is bereikt wordt dit
openbaar gemaakt en de fondsen voor dat doel aangewend.
Het eigen vermogen blijft zo beperkt mogelijk, aangezien het geld per project direct wordt aangewend.
Geldt dat eventueel zou overblijven na opheffing van de instelling wordt besteedt aan een
ANBI met een soortgelijk doel.

Het werven van gelden

Giften en donatie’s via de website, social media; Facebook, twitter, instagram
Aanbieden van retreats
TV, radio, krant and magazine artikelen

Mond tot mond reclame.
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