
Change the Game Academy: uniek kennisplatform voor 

lokale fondsenwerving, lobby en advocacy

Change	  the	  Game	  Academy	  is	  
het	  nieuwe	  kennispla.orm,	  
geïni5eerd	  door	  Wilde	  
Ganzen,	  met	  een	  digitale	  
kennisportal	  en	  klassikale	  
trainingen	  over	  lokale	  
fondsenwerving,	  lobby	  en	  
advocacy	  in	  lage	  en	  
middeninkomenslanden.

Waarom	  dit	  pla,orm?

In	  steeds	  meer	  landen	  is	  er	  een	  
groeiende	  middenklasse	  bij	  wie	  
lokale	  fondsenwerving	  voor	  
armoedebestrijding	  een	  goede	  kans	  
van	  slagen	  heeB.	  En	  waar	  de	  
overheid	  zich	  verplicht	  heeB	  steun	  
te	  geven	  aan	  maatschappijopbouw	  

door	  bijvoorbeeld	  onderwijs,	  
gezondheidszorg	  en	  water	  en	  
sanita5e	  te	  bieden.

Wat	  is	  het	  doel?
Change	  the	  Game	  Academy	  steunt	  
maatschappelijke	  
organisa5es	  in	  lage	  en	  
middeninkomenslanden	  om	  hun	  
missie	  	  voor	  armoedebestrijding	  te	  
realiseren.	  We	  doen	  dit	  door	  
ondersteuning	  bij	  	  het	  werven	  van	  
lokale	  fondsen	  en	  beïnvloeding	  van	  
de	  overheid.	  Zo	  komt	  de	  
verantwoordelijkheid	  daar	  te	  liggen	  
waar	  die	  uiteindelijk	  thuishoort:	  bij	  
overheden,	  de	  middenklasse	  en	  het	  
bedrijfsleven	  in	  die	  landen	  zelf.	  
Daardoor	  veranderen	  de	  ‘spelregels’	  

van	  ontwikkelingssamenwerking:	  
change	  the	  game.

Wat	  biedt	  de	  online	  portal?	  
Op	  changethegameacademy.org	  
vind	  je	  onder	  andere	  e-‐learning	  
cursussen,	  toolkits,	  inspirerende	  

Wat valt er te halen?
•e-learning cursussen
•klassikale trainingen
•toolkits
•inspirerende voorbeelden

•ngo wet- en regelgeving
•bibliotheek

lancering van Change the Game Academy in 
Nairobi, Kenia, door partnerorganisatie KCDF

een initiatief van 
www.changethegameacademy.org
De	  informatie,	  en	  alle	  cursussen	  en	  modules	  op	  de	  digitale	  

portal	  zijn	  Engelstalig.	  Vanaf	  2017	  zal	  het	  leermateriaal	  
stapsgewijs	  ook	  in	  andere	  wereldtalen	  worden	  
aangeboden.



Partners in Change 

the Game Academy

Cese (Brazilië)
www.cese.org.br

Smile Foundation (India)
www.smilefoundationindia.org

KCDF (Kenia) 
www.kcdf.or.ke

Kerk in Actie
(Oeganda, Zuid-Afrika)
www.kerkinaktie.nl

Edukans (Ethiopië)
www.edukans.nl 

Wilde Ganzen 
www.wildeganzen.nl
www.changethegameacademy.org
info@changethegameacademy.org

In de rood gemarkeerde landen 
worden klassikale trainingen door de 
Change the Game Academy gegeven

Samen	  met	  lokale	  partner	  
organisa5es	  biedt	  Change	  the	  
Game	  Academy	  ook	  klassikale	  
trainingen	  aan	  in	  zes	  landen:	  
Brazilië,	  Ethiopië,	  India,	  Kenia,	  
Oeganda	  en	  Zuid-‐Afrika.	  Er	  zijn	  
trainingen	  over	  local	  fundraising	  
(lokaal	  fondsen	  werven)	  en	  over	  
mobilising	  support	  (lobby	  en	  
advocacy).	  

Aanpak	  blended	  leren

Door	  gemengd	  te	  leren	  in	  digitale	  
interac5eve	  cursussen	  en	  klassikale	  
training,	  het	  zogenaamde	  blended	  
leren,	  krijgen	  cursisten	  een	  verrijkte	  
leerervaring.	  Ze	  kunnen	  in	  
individueel	  tempo	  leren,	  eigen	  
voorbeelden	  uitwerken	  en	  
downloaden.	  Daarnaast	  wisselen	  
cursisten	  ideeën	  en	  kennis	  uit	  in	  
klassikaal	  verband	  en	  via	  de	  online	  
communi5es.

Training	  mobilising	  support

De	  training	  mobilising	  support	  gaat	  
over	  het	  beïnvloeden	  van	  
besluitvorming	  en	  het	  aanspreken	  
van	  de	  overheid.	  Doel	  van	  de	  
training	  is	  om	  de	  capaciteit	  van	  
organisa5es	  te	  vergroten	  om	  
strategische	  (poli5eke)	  keuzes	  te	  
maken,	  draagvlak	  te	  creëren	  en	  om	  

overheid	  en	  bedrijfsleven	  aan	  te	  
spreken	  op	  hun	  
verantwoordelijkheid.

Training	  local	  fundraising

De	  training	  local	  fundraising	  gaat	  
over	  het	  ophalen	  van	  geld,	  goederen	  
en	  andere	  middelen	  in	  het	  land	  waar	  
de	  projecten	  plaatsvinden.	  Doel	  van	  
de	  training	  is	  om	  de	  capaciteit	  van	  
organisa5es	  in	  lokale	  fondswerving	  
te	  vergroten.	  Het	  gaat	  zowel	  over	  
bijdragen	  van	  individuen	  als	  van	  
bedrijven.	  

Hoe	  kan	  je	  meedoen?

Ben	  jij	  een	  samenwerkingspartner	  	  
van	  Wilde	  Ganzen,	  Edukans	  of	  Kerk	  
in	  Ac5e	  en	  ac5ef	  in	  éen	  van	  de	  zes	  
bovengenoemde	  landen?	  Dan	  
nodigen	  wij	  jouw	  partnerorganisa5e	  
van	  harte	  uit	  mee	  te	  doen.	  	  Ook	  als	  
je	  (nog)	  niet	  met	  Wilde	  Ganzen	  
samenwerkt	  kan	  jouw	  partner,	  
onder	  speciale	  voorwaarden,	  
deelnemen	  aan	  de	  training.	  

Ben	  je	  geïnteresseerd	  in	  deze	  
trainingen?	  Bel	  dan	  met	  Wilde	  
Ganzen,	  team	  Change	  the	  Game	  via	  
035	  -‐	  625	  1030	  of	  mail	  met	  
info@changethegameacademy.org.	  
Je	  ontvangt	  dan	  alle	  informa5e	  over	  
inhoud,	  voorwaarden	  en	  
bijbehorende	  kosten	  van	  de	  
trainingen.

Klassikale trainingen in Brazilië, Ethiopië, 
India, Kenia, Oeganda en Zuid-Afrika
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“Ik ben nu meer dan ooit 
doordrongen van het belang 
van lokale fondsenwerving.  Ik 
ga mij inzetten dat iedereen 
met wie ik werk, hiermee aan 
de slag gaat.”

- deelnemer workshop in 
Oeganda

Deelnemers	  aan	  de	  training	  mobilising	  support	  in	  Brazilië	  gaan	  met	  eigen	  voorbeelden	  aan	  de	  slag
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