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SUMMARY

Our motto: TuINN wil uitreiken en delen

Our name: ANBI foundation TuINN Is Caring and Sharing (TICS)

Our goal:       Providing families in Rehoboth (Namibia) with a more independent way of living 

Our logo:

Our website:   https://www.tuinn.info/

Our projects: AQUA FOOD REHOBOTH
CAMPER SAFARI NAMIBIA
TUINN

Our team: Sharing - planning & development (Willem)

Caring - finances & communication (Jenny)

Technical support - ……………… (Namibian local agricultural expert)

Technical support - ……………… (Namibian local agricultural expert)

Technical support - ……………… (Namibian local safari expert)

Our cooperation: foundation Lighthouse Ministry (Namibia)

holding La Pieus Aqua (South Africa)

TuINN CARING 

&

SHARING
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Na onze pensionering hebben wij, Jenny en Willem van de Weg, gezocht naar een concrete invulling om onze 
tijd en middelen te delen met mensen die behoefte hebben aan gastvrijheid en ondersteuning. Daarbij nam 
het inzetten van onze tuin als een ‘natuurlijke’ herberg (vandaar de naam tuINN) een belangrijk plaats in. 

We kwamen geleidelijk tot de ontdekking dat we niet alleen in Oosterwolde wat mogen en kunnen delen, maar 
ook van betekenis kunnen zijn voor mensen wat verder weg; onze werk- en levenservaring en toegenomen 
inzicht in het werken met mensen met een achterstand is in onze ogen daarbij waardevol.

In nauw overleg met Kenneth en Gerlinde Shipipa (zendelingen in Rehoboth, Namibie) hebben we besloten om 
ons voor een aantal jaren te verbinden met enkele families in een achterstandswijk van Rehoboth. 
Dit beleidsplan geeft het kader aan waarbinnen, waarvoor en waaraan we ons willen inzetten met onze ANBI 
stichting TICS. Hopelijk inspireert het ook u om op een of andere wijze uw tijd en middelen te delen.

Jenny en Willem van de Weg

(jennyenwillem@tuinn.info)
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De woon- en leefsituatie in een aantal wijken van de 
stad Rehoboth (Namibie) is al jaren erbarmelijk. 
Er is een enorme werkloosheid en de mensen zijn 
voor het grootste deel afhankelijk van voedsel- en 
andere ondersteuning door uiteenlopende organisaties. 

Vanzelfsprekend tekent door deze situatie ook drugs- en alcoholverslaving en bijbehorende criminaliteit 
het straatbeeld.

Ons doel is om met het opstarten van kleinschalige voedselproductie op het huiserf het betreffende gezin 
voor een deel zelfvoorzienend kan worden in hun levensonderhoud.
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Aquaponics is al eeuwenlang een beproefd concept 
om in een situatie waar reguliere landbouw moeilijk 
kan plaatsvinden toch voedsel in de vorm van groentes
en vis te produceren. 

In Rehoboth is de ruimte voor landbouw niet aanwezig,
de zandgrond is ongeschikt voor gewassen en er is 
het grootste deel van het jaar een neerslagtekort.

Onze visie is om voor een huiserf een robuust en kleinschalig                                           
aquaponics systeem te ontwikkelen waar met een beperkte
input een relatieve grote output kan worden gerealiseerd. 

Gedurende een periode van ca. 3 jaar willen we ons inzetten
om ca. 20 gezinnen van een dergelijk systeem te voorzien, 
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Binnen de stichting TICS zijn 3 kernactivteiten te onderscheiden. 

In de eerste plaats het realiseren van ca. 20 aquaponics systemen in  Rehoboth. 
Dit zal gaan in nauwe samenwerking met medewerkers 

van Lighthouse Ministry (Namibie) en La Pieus Aqua (Zuid Africa).

Gelijktijdig zijn er twee sponsoractiviteiten, 
één in Namibie door het aanbieden van 4WD-safari’s 

en één in Nederland door het openstellen van de tuINN
voor wandelaars, fietsers en camperaars.

De bovengenoemde sponsoractiviteiten worden nader uitgewerkt op onze website:

https://www.tuinn.info/
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Planning:

▪ 2021: orientation/ project plan € 2.000

▪ 2022: experimenting/ pilot plan 
(3 participants i.e. small households)  € 5.000

▪ 2023: implementation / key plan 
(9 participants i.e. small households) € 10.000

▪ 2024: development/ chain plan 
(20 participants i.e. small households) € 20.000

▪ 2025: organization / cooperation plan € 3.000

General project goal: 

design and establishement of a sustainable aqua food chain 

for 20 small households at Rehoboth (Namibia)
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Phasing and planning:

▪ 2021: orientation/ project plan 

▪ 2022: first safari tour

▪ 2023: second safari tour

▪ 2024: third safari tour

▪ Each partipant donates  € 300

General project goal:

Organization of 3 safari tours with 8 NL participants i.e. sponsors

Aqua Food Rehoboth
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1. Sponsor team: 20  persons* € 5/mnd: €  1.000/jr

( during 3 year)

2. Private donation: € 350 /mnd : € 4.000/jr
(during 5 year)

3. TuINN yields: € 2.000/jr
(during 5 year)

4. Residue Camper Safari Namibia 8 persons* € 300: € 2.500/jr
(during 3 year)

Total estimated budget: € 40.000
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▪ Voorzitter Andre de Wit (Elburg) 

▪ Secretaris Martin Duijkers (Dronten)

▪ Penningmeester Renee Siderius (Doornspijk)
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