STICHTING DE WERELD VOOR
KINDEREN
Beleidsplan

Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan 2016-2017 van Stichting de wereld voor kinderen. Bijna 4 jaar na de
oprichting zijn we blij met de behaalde resultaten, de waardevolle samenwerking in Gambia en
het vertrouwen van onze sponsors.
In 2014 zijn we gestart met het ondersteunen van de eerste 2 scholen en verschillende families in
Gambia. Inmiddels kunnen wij terugkijken op het realiseren van onze projecten die u in de
behaalde doelstellingen terug kan vinden. Wij realiseren ons dat de forse groei van de afgelopen
jaren om bezinning vraagt: welke omvang willen wij bereiken? Wat moeten we daarvoor doen?
En hoe kunnen we dat wat is bereikt bestendigen? Wat kan beter of anders?
In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor de komende jaren beschreven. Dit
beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting de wereld voor kinderen en in het
bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader
waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven. Het plan is opgesteld in het
kader van de ANBI regeling en wordt jaarlijks geactualiseerd.
Hazerswoude-Rijndijk, Augustus 2016
Namens de Stichting de wereld voor kinderen
Nienke Bodrij, voorzitster
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1. The Gambia…….Smiling coast
of Africa
Gambia is zoals velen van jullie weten een zeer klein Afrikaans land wat erg arm is. De
voornaamste bezigheid in het land is om jezelf en het gezin te voorzien van levensonderhoud.
Het is voor kinderen dus ook niet vanzelfsprekend dat ze naar school kunnen gaan. Dit is
kostbaar en niet voor ieder kind weggelegd. De meeste kinderen van 3 t/m 15 jaar zwerven
overdag en in de avond met hun broertjes en zusjes op straat omdat hun vader of moeder geld
probeert te verdienen en niet in de buurt zijn om voor ze te zorgen.
Daarnaast is er nog een ander probleem en dat is dat er weinig scholen op loopafstand te vinden
zijn die de educatie kunnen bieden voor ene bedrag wat hun ouders kunnen betalen.

De overheid heeft enkel de Primary en enkele High School scholen in eigen bezet maar de
Nursery scholen moeten alles op hun eigen houtje doen. Dit zijn allemaal privé scholen die wel
aan de overheidseisen moeten voldoen maar krijgen geen enkele materiele of financiële steun.
Investeren in educatie van kinderen is zeer belangrijk en vooral voor de jongste doelgroep….het
is de basis, de toekomst en de ontwikkeling voor Gambia!

Het ontstaan van de stichting
Stichting de wereld voor kinderen is ontstaan na een vakantie van Nienke en haar ouders aan
Gambia. Het land, de mensen, de kinderen, de mentaliteit en de scholen(educatie) maakten
zoveel indruk op ons dat dit maar door ons hoofd bleef spoken. Het was hartverscheurend om te
zien dat zoveel kinderen niet naar school kunnen waardoor hun toekomst in duigen komt te
vallen. We wilden wat voor het land, de kinderen en hun families doen…elk kind verdiend een
kans!
Zo gezegd zo gedaan….terug in Nederland was Stichting de wereld voor kinderen geboren.
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2. Doel en Aanpak
2.1 Doelstellingen
De Stichting de wereld voor kinderen heeft de volgende doelstellingen:
1. Het bieden van hulp ongeacht geslacht, ras, geloofsovertuiging of afkomst.
2. De leefomstandigheden in Gambia verbeteren door middel van het uitvoeren van
kleinschalige projecten.
3. Het ontwikkelen van structurele projecten op landbouw en ecologisch gebied.
4. Het ontwikkelen van structurele medische zorg op diverse scholen. Waaronder het
oprichten van een Ziekenfonds. Hierdoor krijgen de leerlingen gratis noodzakelijke
medische hulp.
5. Het bevorderen en begeleiden van structurele onderwijs- en sportprojecten. Dit
doormiddel van het ondersteunen van scholen met materialen zoals computers,
schrijfwaren, boeken lesmaterialen, sportkleding, schoenen en ballen. Ook het aanleggen
van elektriciteit via zonnepanelen behoort hiertoe.
6. Het ontwikkelen van structurele sportactiviteiten. Waaronder het helpen van bestaande
clubs met kleding, schoenen en andere materialen. Ook het aanleggen van sportvelden
voor verschillende sporten.
7. Het renoveren van diverse scholen.
8. Het gratis naar school kunnen van kinderen in diverse leeftijden.
9. Het inzamelen van genodigde gelden voor transport, aankoop van schoolmaterialen,
bouwen van waterputten, verbeteren van de accommodaties en aanschaffen van
apparatuur.
10. Het inzamelen van allerlei goederen in Nederland en deze gratis geven aan de lokale
bevolking en scholen.
11. Lokale bevolking helpen met het opstarten van hun eigen winkeltje.
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2.2 Gerealiseerde doelen
De stichting de wereld voor kinderen heeft de volgende doelstellingen al gerealiseerd:
1. St. Victorious Nursery school geholpen met les- en speelmaterialen.
2. St. Victorious Nursery school geholpen met het renoveren van de
klaslokaaldeuren, WC verbetering en de vloeren van alle schoollokalen.
3. St. Victorious Nursery school geholpen met schooltuintjes.
4. Bundung Lower Basic school geholpen met les en speel materialen.
5. Bundung Lower Basic school geholpen met inrichten van een nieuwe
computerlokaal, laptops en beamer.
6. Bundung Lower Basic school geholpen met de schooltuintjes.
7. Bundung Lower Basic school geholpen met het renoveren van schoollokaal.
8. Diverse kinderen gefinancierd waardoor zij naar school kunnen.
9. Families geholpen door middel van rijst te sponsoren.
10. Laten vervaardigen van Never Again beeldjes.
11. Dorp in het binnenland geholpen met eerste levensbehoefte. Ook de kinderen
geleerd tanden te poetsen.
12. Lokale bevolking geholpen met het opstarten van hun eigen winkeltje.
13. Een muziekband geholpen aan materialen.
14. Verschillende sportprojecten gefinancierd.
15. Gratis honderden complete brillen gedoneerd aan een lokale kliniek.
16. Ziekenfonds opgestart waardoor kinderen geholpen kunnen worden wanneer er
behoefte is aan speciale zorg.
17. Lokale fruitverkoopsters geholpen met inkopen om het seizoen te kunnen starten.
18. Ziekenhuizen geholpen met goederen.
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2.3 Aanpak
Stichting de wereld voor kinderen toets steeds de aanpak op de volgende voorwaarden:
1. Het is praktisch en concreet.
2. Er zijn directe resultaten zichtbaar.
3. De overheadkosten zijn laag.
4. Er is een intensieve samenwerking met lokale bevolking of partijen.
5. Er is een goede balans tussen idealisme en realisme.

3. De organisatie
3.1 Waarom kiezen voor de Stichting de wereld voor kinderen?
De stichting vind het erg belangrijk dat de arme mensen op hun eigen krachten het aanwezige
vermogen zich kunnen ontwikkelen. Door de loyaliteit en het maximale inzet van de lokale
bevolking kan het bereiken een duurzaam resultaat worden verwezenlijkt.
Het is erg belangrijk dat we de inwoners van Gambia helpen door middel van kleinschalige hulp.
Ze zijn het niet gewend hoe wij handelen in de Westerse landen. Ze willen niet dat er dingen
worden veranderd maar worden verbeterd. Daarom helpt de wereld voor kinderen door
kleinschalige projecten op te starten.
Ieder kind verdiend een kans. Ook doelen wij hier op de mogelijkheid om onderwijs te volgen. In
Gambia is het namelijk zo zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs geen werk. Als deze
kinderen onderwijs van goede kwaliteit krijgen bied dit kansen voor hun en ook voor de familie.
3.2 Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing, beleid, financieel beheer en de interne- en
externe communicatie. Stichting de wereld voor kinderen heeft een bestuur dat bestaat uit 4
bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 1 bestuurslid met algemene
bestuurstaken.
De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden
benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.
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Tot bestuurders zijn benoemd:





Nienke Bodrij, voorzitter
Jackie Nikkels secretaris
Tamara Phillot - Dijkstra, penningmeester
Elie Phillot- , bestuurslid

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren
van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld
over de vijf bestuursleden.
3.3 Gedragscode
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap
vermeden worden.
3.4 Vergadercyclus
Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit
wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang
te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.
3.5 Vrijwilligers
Stichting de wereld voor kinderen kan rekenen op de hulp van veel vrijwilligers in Nederland
voor diverse activiteiten en diensten.
3.6 Jaarrekening
Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid
over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 januari. Deze is volledig
openbaar en te vinden op de website.
3.7 Lokale organisatie in Gambia
Stichting de wereld voor kinderen werkt intensief samen met een team van mensen uit de lokale
bevolking. Het team staat onder leiding van de heer Cherno Manneh en Manour Toury , onze
Gambiaanse samenwerkingspartners, die vanaf het begin bezig zijn met de Stichting de wereld
voor kinderen.
Er wordt maandelijks vanuit Gambia gerapporteerd aan het bestuur. Het bestuur en de
samenwerkingspartner onderhouden wekelijks contact. Twee keer per jaar reizen 1 of meerdere
bestuursleden naar Gambia om de persoonlijke relaties te onderhouden en ondersteuning te
bieden in de uitvoering. Tijdens deze bezoeken worden het beleid, de stand van zaken en de
plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met de samenwerkingspartner en het team van
mensen uit de lokale bevolking.
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Andere werkzaamheden tijdens het bezoek zijn o.a.:





Bezoeken van bestaande projecten
Bezoeken van eventuele nieuwe projecten
Evaluatie/ vergadering met het team van mensen uit de lokale bevolking
Toetsen van financieel beleid

4. Uitvoering van projecten
4.1. Scholing en onderwijs
Het is in Gambia niet vanzelf sprekend dat ieder kind naar school gaat. Het land behoort tot 1
van de armste landen ter wereld. Als een kind 3 jaar is zou deze naar school kunnen gaan. Er
moet voor deze kinderen schoolgeld betaald worden maar ook studiematerialen en een
schooluniform. En al een gezin gemiddeld 25 euro per maand verdiend kunt u nagaan dat er geen
geld overblijft voor de kinderen om naar school te gaan.
4.2. Onderwijssysteem in Gambia
Het onderwijssysteem in Gambia bestaat uit verschillende lagen. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen
onderwijs op de nursery school volgen. Deze nursery school geeft les aan kinderen tot en met 7 á
8 jaar, vergelijkbaar met de Nederlandse onderbouw. Daarop volgt de primary school, de
secundairy school en vervolgens beroepsonderwijs. Stichting de wereld voor kinderen richt zich
met name op de nursery school omdat deze vorm van onderwijs helaas niet wordt gesubsidieerd
door de overheid
4.3. Voorwaarden deelnemende kinderen






Het kind gaat iedere dag naar school
De kinderen dragen allemaal een schooluniform om gelijkheid te creëren
Het gezin (de ouders) moet(en) voldoende motivatie en ondersteuning bieden aan het
kind om naar school te kunnen gaan
Het kind nuttigt in de pauze een gezonde maaltijd op school
Het kind bezit een schooltas en een paar gedegen schoenen

Om aan deze voorwaarden te voldoen is er in Nederland door Stichting de wereld voor kinderen
een sponsoring programma opgezet. Elk kind dat naar school gaat, heeft een eigen sponsor. Deze
sponsor maakt jaarlijks een bedrag van 40 euro over naar Stichting de wereld voor kinderen, wat
voldoende is om aan bovenstaande materiële zaken te kunnen voldoen (uniform, schoolmaaltijd,
schoenen en een tas).
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4.4. Aantal scholen
Stichting de wereld voor kinderen helpt op dit moment 2 scholen in Gambia. Dit is de St.
Victorious Nursery School en de Bundung Basic Lower school. Op de Bundung Basic Lower
School zitten ongeveer 2200 kinderen. De St. Vitorious Nursery School heeft totaal ongeveer 50
kinderen. Het verschil tussen deze scholen in erg groot maar dat maakt het voor ons alleen maar
leuker.
4.5. Uitstroom
De aanpak van Stichting de wereld voor kinderen is erop gericht dat de kinderen, na afronding
van de nursery school, kunnen doorstromen naar de primary school en zo een beter toekomst
perspectief hebben.

5. Communicatie
5.1. Inleiding
Stichting de wereld voor kinderen hecht er veel waarde aan om met lage kosten haar donateurs en
andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en
iedereen te betrekken bij haar werk. Dat betekent dat er op dit gebied alleen met vrijwilligers
gewerkt wordt.
Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Niet alleen over de
werkwijze en financiële positie van Stichting de wereld voor kinderen, maar ook over nieuwe
plannen, behaalde successen of teleurstellingen.
5.2. Website
De website www.dewereldvoorkinderen.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële)
donateurs en vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden over de projecten en
achtergronden. Het is mogelijk om online donateur te worden. Ook wordt het laatste nieuws te
allen tijde op de website vermeld. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.
5.3. Nieuwsbrief
Minimaal 1 keer per jaar verschijnt de (digitale) nieuwsbrief die aan alle belangstellenden
verstuurd wordt en tevens op de website geplaatst wordt.
5.4. Informatiemateriaal
Stichting de wereld voor kinderen wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er
minimaal fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels
digitaal. Voor datgene dat ontwikkeld en afgedrukt moet worden heeft Stichting de wereld voor
kinderen een sponsor.
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6. Financiën
6.1. Inkomsten
De activiteiten van Stichting de wereld voor kinderen worden gefinancierd door giften,
sponsoring en donaties. De stichting werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of
periodiek een bedrag storten. Hierin geldt (behalve op de schoolsponsoring) nadrukkelijk geen
minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen is hèt argument om donateurs te werven. Daarnaast
wordt er regelmatig contact gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om acties te organiseren
waarmee geld ingezameld wordt ten bate van het goede doel.
6.2. Kosten
Een kind naar school laten gaan kost vanzelfsprekend geld. Dit bedrag is 40 euro per kind per
jaar en is als volgt opgebouwd:



voor een nieuw uniform, schoenen, schooltas, en een jaar school.
salarissen lokaal schoolpersoneel.

Verdere kosten zijn de jaarlijks terugkerende kosten als onderhoud aan de scholen. Stichting de
wereld voor kinderen besteedt haar financiële middelen nagenoeg volledig aan haar projecten.
Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor
webhosting, kosten Kamer van Koophandel, minimale aanschaf van kantoor- en commerciële
artikelen etc.
6.3. Financieel beleid
Stichting de wereld voor kinderen besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp en
voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat beloftes aan
mensen en kinderen nagekomen en dromen gerealiseerd dienen te worden.
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7. Toekomst
De stichting heeft ambitie om de volgende stappen te realiseren:
7.1. Continueren en verbeteren van scholing





Een optimale doorstroming van leerlingen op onze scholen naar vervolg onderwijs, zodat
zoveel mogelijk kinderen een kans op onderwijs en dus een beter toekomstperspectief
krijgen
Het verzorgen van meerdere maaltijden op school door middel van de schooltuintjes,
zoals bijvoorbeeld lunch
Het kijken naar de mogelijkheden voor medische check up op scholen door middel van
de ziekenfonds.

7.2 Werven van meer sponsoren



Stichting de wereld voor kinderen hanteert een brede aanpak om sponsors te werven:
particulieren via lezingen, folders en website
Stichting de wereld voor kinderen wil langdurige relaties opbouwen en onderhouden met
bedrijven en maakt hierbij gebruik van haar netwerk

7.3 Interactie donateurs


Uitbreiden van interactie via website en social media. Door meer interactie met de
sponsor donateur gaat het werk van de stichting meer “leven”

7.4 Vrijwilligers
Naast geldinzameling wordt ook gedacht aan een team vrijwilligers die hand- en spandiensten
zouden kunnen verrichten. Wellicht kunnen meerdere taken in de toekomst uitbesteed worden
aan vaste vrijwilligers en kan er nog gedacht worden aan een team “ongebonden vrijwilligers”
voor de incidentele taken.

Stichting de wereld voor kinderen
Nienke Bodrij, voorzitster

De Genestetstraat 18
2394 XP Hazerswoude-Rijndijk
Nederland
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