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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hoop voor leven Afrika. Dit beleidsplan doelt erop om kaders
te stellen en beleid te maken op de stichting Hoop voor Leven Afrika en om inzichtelijk te maken
waar de stichting voor staat en naartoe werkt. In dit document zullen wij ingaan op de
noodzakelijkheid van het bestaan van deze stichting en onze visie en ambities voor de projecten die
we willen uitvoeren. Daarnaast zullen we verduidelijken hoe de stichting haar middelen beoogt te
werven, en hoe dit vermogen besteed zal worden.
Stichting Hoop voor leven Afrika is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 augustus 2020 en is
gevestigd in Wageningen. De stichting is ontstaan uit een gemeenschappelijke liefde voor Afrika, een
continent waar we ons met verschillende redenen sterk mee verbonden voelen. Dachung omdat in
Nigeria zijn geboortegrond ligt. Hanneke, Jeske en Renate omdat zij, met en zonder elkaar, tijdens
projecten zijn gaan houden van de veelzijdigheid en de schoonheid van de landen waar we waren
geweest. Met Dachung en Hanneke als initiatiefnemers was de basis gelegd: in Nigeria bijdragen aan
de verbetering van onderwijs, de kinderen in dat land een betere kans geven en daarmee: hoop.
In Nigeria is de alfabetiseringsgraad laag. Volgens gegevens van UNESCO is de alfabetiseringsgraad
van Nigerianen van 15 jaar en ouder 62% in 2018 (bron: http://uis.unesco.org/en/country/ng). Ter
vergelijking: in Nederland is dit 99% van de bewoners ouder dan 15 jaar. Een grote veroorzaker van
de lage alfabetiseringsgraad in Nigeria, is het gebrek aan fondsen en onderwijsmiddelen. Een
verstrekkend gevolg hiervan is vicieuze cirkel van armoede, kleinere kansen op de arbeidsmarkt en
minder kans op economische groei. Een cirkel die, zo geloven wij, een grotere kans heeft om
doorbroken te worden wanneer meer kinderen toegang hebben tot goed onderwijs.
Als stichting zijn wij voornemens om te investeren in een lokale gemeenschap in de omgeving van
Jos, Nigeria. Wij willen hoop verspreiden door de gemeenschap te verrijken met een
onderwijslocatie. Bovendien willen wij de lokale bevolking hier actief bij betrekken, en waar mogelijk
de gemeenschap ondersteunen met praktische en financiële steun.
Stichting Hoop voor leven Afrika hoopt in het eerste kwartaal van 2021 de ANBI-status te verkrijgen.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van het beleid, en staan open voor opmerkingen en/of
suggesties. Wij hopen dat we op uw steun mogen rekenen, en dat we samen met u hoop kunnen
geven aan hen die het nodig hebben.

Missie & visie
Missie
It takes a village to raise a child.
Volgens bovenstaand Afrikaans gezegde, is opgroeien de verantwoordelijkheid van de gemeenschap.
Voortbouwend op dit principe, willen wij investeren in de gemeenschap van het dorp Shan Du, in Jos
South LGA, Nigeria.
Wij beogen door een onderwijslocatie te openen in de gemeenschap van Shan Du, onderwijs
bereikbaar te maken voor kwetsbare en kansarme kinderen, die anders ver moeten reizen om – over
het algemeen kwalitatief slechte – scholing te kunnen volgen. Bovendien willen wij niet alleen
basisonderwijs aanbieden, maar ook levensvaardigheden, counseling en begeleiding. Zo zullen
kinderen niet alleen leren lezen en schrijven, maar zich ook op persoonlijk vlak beter kunnen
ontplooien. De kinderen kunnen hiermee, wanneer zij zelf ouder worden, een sterkere, positieve
invloed uitoefenen op de gemeenschap.
In de aanloop naar het bouwen van de school, willen wij ons ook actief inzetten in de gemeenschap.
Door de gemeenschap te betrekken en lokale initiatieven te ondersteunen hopen wij draagvlak te
creëren, en denken wij dat de positieve invloed van de school nog verder versterkt zal worden. De
Stichting investeert in de gemeenschap als vangnet en doelt erop de kinderen een veilige
(leer)omgeving te bieden. Een hechte gemeenschap met toereikende middelen is tot grote dingen in
staat, geloven wij.

Visie
Ubuntu - I am because we are
Stichting Hoop voor Leven Afrika zet zich in om goede scholing en vaardigheden toegankelijk te
maken voor kwetsbare en kansarme kinderen, zodat zij kunnen hopen op een goede toekomst. Wij
willen de gehele gemeenschap hierbij betrekken, zodat onderwijs niet alleen voor de toekomst, maar
ook voor nu is. Wij zien onszelf niet als weldoeners die ‘de problemen maar wel even zullen
oplossen’, maar geven graag een deel van onze tijd en energie aan deze gemeenschap, zodat zij met
elkaar een kansrijke basis kunnen leggen voor toekomstige generaties.
Wij willen niet alleen hoop brengen door een onderwijsprogramma, maar ook
door levensvaardigheden, counseling en begeleiding te bieden. Dit doen wij vanuit onze christelijke
achtergrond.

Doelstellingen
Zoals in artikel 2.1 van de statuten staat beschreven is het doel van de stichting als volgt: Het
bijdragen aan toegang tot onderwijs, het bijdragen aan verbetering van het onderwijs, het naleven
van mensenrechten en het voorzien in andere basisbehoeften voor kinderen in Nigeria en andere
Afrikaanse landen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

Binnen de genoemde beleidsperiode heeft Stichting Hoop voor leven Afrika voor zichzelf de volgende
doelstellingen vastgesteld:
•
•
•
•

•

Het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting.
Het opbouwen van een solide groep betrokken relaties – zowel in financiële zin als op
persoonlijk vlak.
Het opbouwen van nieuwe en versterken van de bestaande banden met de lokale
gemeenschap in Shan Du.
De lokale bevolking van Shan Du ondersteunen door financieel bij te staan bij projecten die
de gemeenschap als geheel ten goede komen. Denk hierbij aan eventuele reparatie van de
infrastructuur of het investeren in apparatuur van een lokale ondernemer. De stichting zal
hierbij de missie en visie als belangrijkste leidraad nemen en transparant communiceren over
de gekozen projecten.
In kaart brengen waar kwetsbare kinderen in de gemeenschap zijn, zodat zij deel kunnen
nemen aan het onderwijs of eventuele persoonlijke sponsoring kunnen ontvangen.

Strategie
Werkzaamheden
Om de doelstellingen te behalen, zullen wij ons allereerst richten op het werven van fondsen en
donaties. Wij verkopen mondkapjes en andere textielwaren, waarvan de opbrengsten naar de kas
van de stichting gaan. Daarnaast investeren wij in persoonlijke en zakelijke relaties, zodat er een
basis van donateurs en betrokkenen ontstaat.
Indien mogelijk, gezien de ontwikkelingen rondom covid-19, hopen wij in Nederland bijeenkomsten
en evenementen te kunnen organiseren met en voor hen die Stichting Hoop voor leven Afrika een
warm hart toedragen. De opbrengsten zullen worden gebruikt ten behoeve van de stichting.
In de gemeenschap rond Shan Du, Jos South, Nigeria zullen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden
worden in kerken, weeshuizen en staatsscholen (indien mogelijk). Tijdens deze bijeenkomsten willen
wij bewustzijn creëren voor het belang van kwalitatief goed onderwijs en leerlingen werven.

Langetermijnbeleid
Wij beogen om binnen de termijn van 10 jaar, een zelfstandig werkende en financieel gezonde
onderwijslocatie te vestigen in Shan Du, Jos South LGA. Hieronder valt onder andere:
•
•
•

het opbouwen en onderhouden van relaties in de gemeenschap;
de bouw van de onderwijslocatie;
het aanbieden van onderwijs, lessen in praktische vaardigheden en geestelijke ondersteuning
aan kinderen.

Bovendien streven wij ernaar om over 10 jaar de eerste lichting studenten te mogen feliciteren met
het doorlopen van het onderwijsprogramma. Zij zullen in staat zijn om mogelijkheden te benutten
om werk te vinden en de gemeenschap te ondersteunen.

Organisatie
Stichting Hoop voor leven Afrika heeft de volgende gegevens:
Kvk-nummer: 80049737
RSIN-nummer: 861539825
Datum akte van oprichting: 13-08-2020
Zetel: gemeente Wageningen
Adres: Asterstraat 73, 6708DJ Wageningen
Website: www.hoopvoorlevenafrika.com
E-mailadres: hoopvoorlevenafrika@outlook.com
ANBI status: in aanvraag

Bestuur
Voorzitter: dhr. Dachung Dagwong Dankot
Secretaris: mevr. Renate Hanna van Eijk
Penningmeester: mevr. Jeske Sifra Laagland Winder
Bestuurslid: mevr. Johanna Debora de Bie

Besluitvorming zal alleen tot stand komen wanneer een voorstel wordt gesteund door een
meerderheid van het bestuur (tenminste 3 personen). Het bestuur is vrijwillig en voert haar
werkzaamheden uit zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.

Financiën
Stichting Hoop voor leven Afrika beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk, zoals
beschreven in artikel 2.2 en 2.3 van de statuten.
De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid over de financiën van Stichting Hoop voor leven
Afrika. Zij zal tevens de boekhouding verzorgen. Elk jaar zal een financieel en inhoudelijk jaarverslag
worden opgemaakt. Deze worden gepubliceerd op de website: www.hoopvoorlevenafrika.com.

Werving van gelden
De inkomsten zullen geworven worden door donaties, subsidies en inkomsten vanuit het verkopen
van mondkapjes en eventuele andere textielwaren. De donaties zullen komen van individuele
sponsors, kerken en andere organisaties. Hier zullen speciale wervingsacties voor uitgezet worden en
voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd.

Beheer en besteding vermogen
De penningmeester zal in overleg met het bestuur het geld inzetten ten behoeve van het doel van de
stichting. Hierbij zal gestreefd worden om de 90%-eis te halen, zoals gesteld voor een stichting met
ANBI-status.
Figuur 1 toont het kosten-batenoverzicht, waarin de verwachte inkomsten en uitgaven van de
Stichting in 2020-2021 staan beschreven:
Baten
Vaste sponsorbijdragen
Kerkelijke collectes
Bijdragen fondsen
Inkomsten uit acties
Verkoop mondkapjes
TOTAAL BATEN
Lasten
Websitekosten
Bankkosten
PR-materialen
Inkoopkosten mondkapjes
Ondersteuning lokale projecten
Reiskosten bezoek community
Reservering schoolbouw
TOTAAL LASTEN
Figuur 1: kosten-batenoverzicht 2021
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€ 200,00
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Communicatie
Stichting Hoop voor leven Afrika zal haar donateurs en anderszins geïnteresseerden als volgt op de
hoogte houden:
•
•
•
•

Meerdere nieuwsbrieven per jaar over de voortgang van het project
Gebedsbrieven
Een financieel jaarverslag
Een inhoudelijk jaarverslag

De website www.hoopvoorlevenafrika.com zal het voornaamste platform zijn waarop de uitgaande
communicatie zal plaatsvinden. Daarnaast zullen wij gebruik maken van sociale media als Facebook
en Instagram als informele communicatieplatforms.

