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Wie is Maggie Program? 
 
Maggie Program vzw is de non profit afdeling van DMOA architecten. Het heeft als 
doel kleinschalige bouwprojecten met innovatieve en duurzame oplossingen uit te rollen 
in moeilijk bereikbare of conflictgebieden voor vluchtelingen en kansarme mensen. De 
Maggie Program is ontstaan als gevolg van de Maggie shelter innovatie.  
 
 
Wat is de Maggie Shelter? 
 
De Maggie shelter is een constructie die eruit ziet als een tent maar de voordelen heeft 
van een echt vast gebouw. De Maggie is ontworpen op basis van 30 levensreddende 
criteria. Door de dubbelwandige structuur ter plaatse op te vullen met lokale materialen 
(zand, isolatie en zelfs plastic afval) en met de hulp van lokale arbeid, ontstaat een 
duurzame, circulaire en ecologische infrastructuur die minstens 15 jaar meegaat. De 
Maggie is een gamechanger die de wig tussen urgentie en lange termijn ontwikkeling 
kan tegemoetkomen en daardoor humanitaire hulp goedkoper kan maken met een 
lagere footprint. 

 
 

1. VISIE 
 
Toegang tot onderwijs (kennis en skills) is een basis recht voor iedereen en biedt 
perspectief aan mensen die in moeilijke omstandigheden leven.   Toch zijn er nog nooit 
zoveel kinderen (en ongeschoolde volwassen) in de wereld geweest die die toegang niet 
hebben. 
Daarom is er nood aan vernieuwende initiatieven die een grote, snelle en duurzame 
impact hebben. Wij geloven in het potentieel van kleine, innovatieve organisaties die met 
gerichte knowhow, hoge efficiëntie, daadkracht en eenvoudige kostenstructuur een 
alternatief bieden voor de grote humanitaire actoren. Actoren die vandaag kampen met 
een logge bureaucratie en dus bijhorende traagheid en vooral een hoge kostenstructuur. 
 
Door nieuwe initiatieven snel, efficient en kwalitatief uit te rollen kan via pilootprojecten 
een nieuw soort aanpak geïnduceerd worden. Waarbij eindkwaliteit, duurzaamheid en 
lange termijnimpact de criteria zijn. Een game changer in humanitaire projecten. 
 
Deze nieuwe aanpak kan finaal zowel grote organisaties als lokale nieuwe initiatieven 
inspireren, ondersteunen en begeleiden om op dezelfde manier te handelen. En zo deze 
vernieuwende visie te upscalen en de impact te versnellen en vergroten. 

 
 

2. MISSIE 
 
Toegang verschaffen tot onderwijs voor displaced and disadvantaged people door 
concreet schooltjes te gaan bouwen. 



We hanteren hiervoor volgende pijlers: 
 * onze 30 vernieuwende maar zeer fundamentele bouwcriteria (duurzaamheid, 
comfort, upgradeability, lifespan, kost,…zie Maggie brochure) 
 * zo veel mogelijk stimuleren van lokale arbeid en materialen 
 * kritische voorstudie per case om de best mogelijke oplossing in te zetten (soms 
mobiel, soms semi permanent, soms permanent)  
 * kennisoverdracht aan de lokale gemeenschap om nieuwe projecten te kunnen 
opzetten volgens deze zelfde criteria 

 
  

3. OBJECTIEVEN 
- opstarten, uitvoeren, begeleiden en evalueren van projecten wereldwijd in getroffen 
gebieden, groeilanden, ontwikkelingslanden, vluchtelingenkampen 
- kennisoverdracht aan lokale initiatieven om deze aanpak autonoom te gaan herhalen 
- expertise, studie en begeleiding aanbieden aan grote spelers (NGO's, government, 
nieuwe initiatieven) om meer impact te genereren en innovatie te accelereren. 

 
 

4. WAAROM MAGGIE PROGRAM ? 
 
onze efficiënte en snelle aanpak is het resultaat van de jarenlange ervaring als architect 
bouwers (DMOA) in complexe samenwerkingscosortia. 
Alsook de recente doorloop van het Maggie innovatietraject dat op zeer korte termijn 
resulteerde in een proof of concept met de nodige belangstelling en designprijzen. 
Deze ervaring en kritische designskills geven ons een groot probleemoplossend vermogen 
gekoppeld aan een hoge daadkracht. 
 
Link met DMOA architecten (www.dmoa.be) 
Voor sommige expertise (bouwen, innovatie,…) moet af en toe beroep gedaan worden op 
DMOA. Om geen belangenvermenging te hebben, werken we samen volgens de regels 
van best practice door o.a. supervisie door een externe raad van bestuur, jaarverslag, 
transparante boekhouding enzoverder. DMOA kan bvb. als mogelijke partner worden 
ingeschakeld (aan marktconforme bezoldiging) om een project mee uit te rollen vanuit 
bouwkundige expertise als architect en ingenieurs.   
 

  



5. DUURZAAM BEHEER EN FINANCIEN VAN MAGGIE PROGRAM VZW 
 

Maggie Program realiseert ontwikkelingsprojecten rond 	educatie, medische zorgen, voeding, 
, ondernemerschap,…. We beogen duurzame versterking van de lokale gemeenschap. 
Vertrekkend vanuit een lokale urgente vraag en een groot lokaal draagvlak leggen deze 
projecten fundamenten voor de toekomst door het aanbieden van fundamentele pijlers zoals 
onderwijs, gezondhiedszorg en voeding. 

Maggie richt zich wereldwijd op mensen die er, ondanks de beperkte middelen waarover ze 
beschikken, alles aan willen doen om hun lot in eigen handen te nemen. Hierdoor zijn deze 
mensen tegelijk doelgroep én projectpartner. Maggie reikt enkel de strikt noodzakelijke 
middelen aan, maar rekent voor het bouwen op een grote mate van lokale participatie. 
Enthousiasme, dialoog, inspraak en betrokkenheid vormen de basis voor elk succesvol 
project. 

Maggie Program in België kan rekenen op gedreven architecten van DMOA om als 
bouwexperten projecten on site op te bouwen volgens de hoger vermelde principes en zich 
op een respectvolle manier willen inzetten voor de lotsverbetering van de doelgroep. Maggie 
Program creëert voor hen de voorwaarden om succesvol een project te realiseren. Aan wie 
een warm hart heeft voor de Maggie goes To projecten, maar niet over de tijd beschikt om 
een eigen project op te zetten, bieden we de mogelijkheid als donor de lopende projecten te 
ondersteunen. 

Maggie vindt geen projecten uit. Elk project spruit voort uit een	lokale vraag en nood. Elke 
vraag wordt afgetoetst aan een aantal	criteria. Is het voorgestelde project	haalbaar	(qua tijd 
en middelen)? In welke mate profiteert de	hele gemeenschap	van het beoogde resultaat? 
Op welke wijze zal de doelgroep zelf	participeren? Kan dit project, zodra het gerealiseerd 
zal zijn,	op eigen benen	staan? Is het project	klimaatneutraal	en in harmonie met 
de	omgeving? Bevordert het project de kansen van	armen en achtergestelde groepen? Is de 
nood urgent maar anderzijds wel verwacht voor lange tijd aanwezig te zijn ? 

Maggie Program financiert, maar een beperkte eigen bijdrage (financieel of logistiek) is een 
bewijs van	gedeeld engagement. De lokale gemeenschap beheert, voert mee uit en 
rapporteert. 

Maggie Program maakt zoveel mogelijk gebruik van	lokale expertise, lokaal beschikbaar 
materiaal en grondstoffen en lokale human resources. Het zelf kunnen onderhouden, 
herstellen, bijsturen, financieren,… van gerealiseerde projecten is een noodzakelijke 
voorwaarde. 

Maggie Program maakt geen overbodige kosten en houdt ten allen tijde voor ogen dat het 
werkt met en dankzij de bijdragen van sponsors en sympathisanten. Gemaakte onkosten 
worden vergoed. Elke uitgave wordt zorgvuldig verantwoord en een	transparante 
boekhouding	kan ten allen tijde opgevraagd worden. 

 

 

 

 
 



 
 
 

6. ACTIVITEITEN 2018 
 
Maggie goes to Cameroon  
 
- Betreft: bouwen van 2 Maggie slaapzalen voor 64 kinderen 
- Locatie: Odin Oto, Kameroen, Regenwoud 
- Periode bouw: augustus 2018 
- Budget: 80.000 € 
- Impact: 64 kinderen terug toegang tot onderwijs 
- Locale partner: Irie World i.v.z.w. 

 
 

Maggie Program heeft in 2018 zijn eerste internationale project kunnen realiseren via 
Maggie goes to Cameroon. De doorlooptijd tussen eerste ontmoeting met lokale i.v.z.w. 
IRIE WORLD en de finale oplevering van het internaat was slechts 4,5 maanden ! Dit 
kadert volledig in ons credo dat we snel en efficiënt willen handelen op een zo eenvoudig 
mogelijke manier en met duurzaamheid als grootste drijfveer. 
Het bouwen van de school in Odin Oto Kameroen geeft 64 kinderen die het school 
hadden verlaten terug toegang tot onderwijs en dus weg uit de kinderarbeid. 
 
 
Maggie goes to Yezidi  
 
- Betreft: bouwen van een Maggie educatief centrum voor getraumatiseerde kinderen  
- Locatie: Shariya, Zuid Duhok, Noord Irak, KRI 
- Periode bouw: mei 2019 
- Budget: 160.000 € 
- Impact: 100 kinderen per jaar voor trauma heling 
- Locale partner: Panaga organisation for education (www.panaga.org) 

 
 

Maggie Program kreeg oktober 2018 een call voor een nieuwe humanitaire missie. Deze 
wordt uitgewerkt en gebouwd half 2019 

 
 
 

Maggie goes to Kakuma  
 
- Betreft: bouwen van een Maggie Skype school voor distance learning en teach the 

teacher programs  
- Locatie: Kakuma, Kenya 
- Periode bouw: November 2019 
- Budget: 110.000 € 
- Impact: 200 kinderen en 50 leerkrachten in opleiding 
- Locale partner: UNHCR Kenya + Koen Timmers & Innovation Lab Schools 

 
 

Maggie Program kreeg december 2018 een call voor een nieuwe humanitaire missie. 
Deze wordt uitgewerkt en gebouwd eind 2019. 
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