Beleidsplan 2023
1. Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
− het ondersteunen van weeshuizen in Zambia en in het bijzonder het “Antonella Transit
Home” in Chinsali; (momenteel het enige weeshuis);
− het ondersteunen van projecten gericht op de verbetering van de situatie van kinderen in
Zambia;
− het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Werkzaamheden
− formuleren van concrete projectvoorstellen voor fondswerving in Nederland;
− inzamelen van geld ten behoeve van de projecten in Zambia;
− financiering van projecten in Zambia;
− contacten leggen en onderhouden met (potentiële) donateurs In Nederland;
− zoeken van publiciteit om te informeren over de werkzaamheden van de Stichting en
de situatie van de doelgroep in Zambia;
− contacten onderhouden met de projecten in Zambia;
− monitoring van projecten in Zambia gebeurt aan de hand van de verslagen van
staf/bestuur ter plekke;
− onderhouden website en facebookpagina;
− extra aandacht voor monitoring van de in 2021/2022 nieuw gebouwde school in
Isoka.
3.Fondswerving
− bestand van donateurs handhaven en uitbreiden;
− informeren van donateurs via de nieuwsbrief en website;
− projectvoorstellen formuleren en voorleggen aan (potentiële) donateurs;
− incidentele grotere fondswervingsacties, bijv. via scholen, kerken;
− publiciteit via lokale kranten;
− mensen uitnodigen om activiteiten te ondernemen ten behoeve van fondswerving;
− faciliteren van feesten met promotiemateriaal t.b.v. geldinzameling voor de Stichting;
− vier driemaandelijkse Nieuwsbrieven naar donateurs.
4. Beheer van fondsen
− Alle donaties komen op de betaalrekening van de Stichting. Indien er reserves
ontstaan zullen die gezet worden op de spaarrekening. De penningmeester maakt na
afloop van elk jaar een financieel jaaroverzicht en een ander bestuurslid controleert
de boeken en het financieel verslag. Alle bestuursleden krijgen het jaarverslag
toegestuurd. De jaarverslagen worden op de website gepubliceerd.

−

De stichting heeft geen ander vermogen dan op de rekening courant en de
spaarrekening.

5. Besteding van fondsen
- Het weeshuis het “Antonella Transit Home” in Chinsali en “Ìsoka scholing aan
straatkinderen”` zijn de vaste lopende projecten van de Stichting. Deze besteding
gaat voor alle anderen.
- Daarnaast wordt gekeken naar de reserves van de Stichting en de doelstellingen van
projecten die geld vragen bij de Stichting. De Stichting moet wel banden hebben met
(mensen van) het project, zodat ingeschat kan worden of het betrouwbaar is en of het
past binnen de doelstellingen van de Stichting.
- Jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel geld het weeshuis gedoneerd krijgt van de
stichting, in welke termijnen en in hoofdlijnen ten behoeve waaraan dit geld besteed
gaat worden.
- Fondsen worden zo weinig mogelijk besteed aan overhead.
- De bestuursleden werken onbezoldigd; zij krijgen geen vergoeding voor tijd en
onkosten.

Voor 2023 is afgesproken:
- Chinsali krijgt driemaandelijks € 2.750 ,- voor lopende kosten
- Isoka scholing aan straatkinderen krijgt € 5.000,-. Dit project blijft de komende jaren
steun ontvangen van de stichting. Afhankelijk van de terugkoppeling, behaalde
doelstellingen en financiële positie van de Stichting zal de voortgang en hoogte van
de donatie bepaald worden.
- De kinderprojecten in Kabwe worden jaarlijks bekeken en beoordeeld om te komen
tot een incidentele donatie. Voor 2023 wordt € 1.000,- toegezegd.
- Incidentele aanvragen van genoemde en andere projecten worden bij aanvraag
beoordeeld.

