
    
 

 

 

Hoofdlijnen actuele beleidsplan  

Educatie 
 

De missie van de Stichting is om kinderen van onze vrienden op individuele basis een kans te 

geven hun eigen toekomst te kunnen beïnvloeden. 

 

Onze visie is dat kwalitatief goed onderwijs kinderen de randvoorwaarden biedt om zich te 

kunnen ontwikkelen en om uiteindelijk een eigen en zelfstandig bestaan te kunnen 

opbouwen. 

 

Wij doen dit: 

-  Projectmatig te investeren in (materiële) basisvoorzieningen 

-  Individuele sponsoring van kinderen.  

 

Projectmatig investeren in (materiële) basisvoorzieningen 

 

Het sponsoren van gebouwen en voldoende personeel is een primaire verantwoordelijkheid 

van de lokale/regionale overheid en valt buiten de mogelijkheden van de Stichting. 

 

Tot de materiële basisvoorzieningen behoren het onderhoud van gebouwen, sanitair, 

inrichting met schoolmeubilair en voldoende leermiddelen. Ook hiervoor is de 

lokale/regionale overheid verantwoordelijk. Die wordt hierop als eerste aangesproken; ook 

door onze Stichting. Feitelijk is echter vast te stellen dat daarin vaak wordt tekortgeschoten. 

De Stichting wil zich inzetten de tekorten aan/in de materiële basisvoorzieningen van de 

scholen in het woon-/leefgebied van onze vrienden te inventariseren en deze projectmatig en 

per onderdeel tot een oplossing brengen. We zullen dit bij voorkeur per school aanpakken. 

 

Uitgangspunten voor projecten 

 

- Wij richten ons op de scholen in de wards Gilya, Dutwa en Ikungulyabashashi van het  

   Bariadi District. 

 

- Wij richten ons in volgorde op:  

- de kwaliteit en omvang van de inrichting  

- de kwaliteit en omvang van de leermiddelen 

- achterstallig onderhoud aan gebouwen 

- Wij spreken de lokale/regionale overheid aan op hun verantwoordelijkheid 

- Onze projecten dienen aan te sluiten bij de door de schoolleiding gestelde prioriteiten  

   (het hebben van een aanspreekbare contactpersoon van de school is belangrijk) 

- Onze vrienden dragen financieel, materieel of door eigen inzet bij aan de projecten 



- Na de afronding van een project stopt de geldstroom en zorgen onze vrienden voor  

  continuïteit. 

 

Gerealiseerd projecten 

Computerkamer geïnstalleerd in 2017 

Ditima primary school gerenoveerd in 2018 

2 Staff houses gerenoveerd in 2019 

 

 

Individuele sponsoring 

 

Individuele sponsoring is voor specifieke donateurs een belangrijk speerpunt. Het biedt hun 

de gelegenheid direct een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een kind in de regio.  

 

 

Uitgangspunten voor individuele sponsoring 

 

De Stichting hanteert de volgende uitgangspunten: 

- We verplichten ons per kind via jaarlijkse bijdragen voor het geheel van de gekozen  

   opleiding. 

- De eigen ouders en/of gemeenschap leveren een bijdrage aan de kosten. 

- Een eigen contactpersoon ter plaatse maakt de selectie, stelt jaarlijks de aanvraag op en legt  

   bij die aanvraag op nader door ons te bepalen wijze, verantwoording af over het  

   voorafgaande jaar. 

- De noodzakelijk te maken onkosten van onze contactpersoon ter plaatse komen voor  

   rekening van de Stichting. 

 
 

Gerealiseerd Individuele sponsoring  

63 kinderen in 2018 

54 kinderen in 2019 

52 kinderen in 2020 
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