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De stichting is een ideële organisatie, opgericht op 23 december 1996, statutair gevestigd in 

Loppersum (Gn).  

1. Doel van de stichting 

 De stichting heeft als doel het verstrekken van hulp aan en het (mede) opzetten van 

kleinschalige projecten in Afrikaanse ontwikkelingsgebieden om de levens-

omstandigheden structureel te verbeteren. 

 Hulp aan individuele personen valt in principe niet onder de doelstelling van de stichting, 

maar hulp aan de maatschappij waarbij uiteindelijk het individu betere kansen krijgt. 

 De stichting werkt zonder winstoogmerk en streeft ernaar de giften vrijwel geheel ten 

goede te laten komen aan de projecten. 

 

2. Werkzaamheden van de stichting 

 De stichting onderhoudt persoonlijke contacten met personen en instanties ter plekke 

om een goed inzicht te krijgen in de plaatselijke omstandigheden en hulpbehoeften. 

 De stichting geeft financiële steun aan projecten op het gebied van maatschappelijk 

werk, gezondheidszorg, onderwijs, opvang van wezen en HIV-geïnfecteerden. 

 De stichting steunt momenteel de volgende projecten in Kenia: 

 - maatschappelijk werk onder Turkana’s in Marigat, waaronder voedseluitdeling aan    

         ouderen, aanstelling social worker , jongerenwerk en studiesponsoring 

 - mobiele medische kliniek in Marigat 

 - kraamkliniek in Marigat 

 - babyhome in Rangala 

De steun aan de huidige projecten is niet gebonden aan een tijdslimiet; nieuwe projecten 

zullen in principe een beperkte looptijd hebben, waarna ze bij voorkeur zonder onze 

financiële steun kunnen voortbestaan. 

 Er wordt een beperkt aantal projecten tegelijkertijd gesteund. 

 Elke drie jaar worden de projecten bezocht door een delegatie van het bestuur. 

 

3. Organisatie & Financieel beheer 

 Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden met stemrecht. De taken 

zijn verdeeld over de voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 pr leden. Besluiten 

worden gezamenlijk genomen. Er is een rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen 

direct herbenoemd worden. Er wordt ca. 8 keer per jaar vergaderd. 

 Jaarlijks wordt ook één keer vergaderd met de Raad van Toezicht. De RvT houdt toezicht 

op het functioneren van het bestuur, benoemt nieuwe bestuursleden en stelt het 

jaarverslag van de secretaris en het financiële jaarverslag van de penningmeester vast.  

 De inkomsten van de stichting bestaan uit giften en donaties, schenkingen en legaten, en 

opbrengsten uit vermogen. Het vermogen van de stichting is ontstaan door een grote 

schenking in het verleden. De stichting heeft ca. 220 donateurs. 

 De jaarlijkse donaties en giften worden geheel besteed aan de projecten. De beheers-

kosten van de stichting worden betaald uit de opbrengsten uit het vermogen. De 

resterende inkomsten zijn ook beschikbaar voor steun aan de projecten. 



 De financiële bijdragen aan projecten worden jaarlijks in een begroting vastgelegd. 

 Indien een begunstiger zijn gift graag aan een bepaald project besteed ziet, zal het 

bestuur deze wens respecteren. 

 De bestuursleden en leden van de RvT ontvangen geen beloning voor hun werk voor de 

stichting; zij hebben wel recht op vergoeding van kosten die zij bij de uitoefening van hun 

functie hebben gemaakt. 

 De bestuursleden die namens de stichting de projecten bezoeken, kunnen de 

noodzakelijke reis- en verblijfskosten bij de stichting declareren. De deelnemers betalen 

wel een eigen bijdrage die op een bestuursvergadering wordt vastgesteld. 

 De jaarrekening wordt door een accountant gecontroleerd. 

 

4. Plannen en Ambities 

In 2019 zullen we onze huidige projecten in Rangala en Marigat blijven steunen.  
 

 De financiële bijdrage aan het Babyhome Rangala zal dit jaar beëindigd worden. De 
 reservering  is dan geheel verbruikt. Het Babyhome slaagt er al jaren achtereen in om 
 voldoende donaties uit andere bronnen aan te trekken.  
 
 In Marigat zullen we doorgaan met  het studiebeurzenfonds waarmee leerlingen van de Alice 
 Ingham school kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs, met name naar de 
 Polytechnische school.  Ondanks de problemen die de studenten hebben om de studie vol te 
 houden, vinden we het belangrijk om kansen te blijven bieden.  
 
 In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden om samenwerkingsverbanden met ander 
 ontwikkelingsorganisaties aan te gaan. We gaan in gesprek met met Serendipity in bedrijf en 
 Partin. Ook willen we ons richten op uitbreiding van de projecten in Marigat. Door middel 
 van bijvoorbeeld microkredietverstrekking of ondersteuning met gereedschap kunnen we 
 een extra impuls geven aan de vervolgopleiding van vakmensen onder de Turkana's. We 
 ondersteunen het project Smart Nakuru (Kenia) en Akaana Foundation (Uganda).  
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