Beleidsplan
Stichting Project Hoop
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1. Missie/visie
Als Bestuur van Stichting Project Hoop geloven we dat God aan ons mensen de
opdracht heeft gegeven om Hem lief te hebben boven alles en onze naasten lief
te hebben als ons zelf (Matteüs 22:34-40). Gedreven door onze liefde voor God
willen we in ons dagelijks leven invulling geven aan Zijn opdracht om ook onze
naasten lief te hebben.
Als bestuur van Stichting Project Hoop (SPH) willen we kansarme kinderen in
Kampala, Oeganda hoop geven op een betere toekomst.
In onze visie zijn daarbij de 3 volgende zaken belangrijk:
1. Toegang geven tot onderwijs
Omdat de basis voor een kansrijke toekomst samenhangt met goed
onderwijs, ligt daar voor SPH prioriteit.
2. Toegang geven tot medische zorg
In de sloppenwijken van Oeganda is malaria een veel voorkomende ziekte,
maar ook door andere ziektes en aandoeningen zijn de kinderen kwetsbaar.
Daarom willen we de toegang tot medische zorg verbeteren.
3. Ondersteunen van stabiele samenlevingsvormen
Eén van de onderliggende problemen van armoede in Oeganda is dat
vrouwen door de vader van hun kinderen verlaten worden en door het
ontbreken van een sociaal vangnet (zoals bijstand) in armoede vervallen.
Dit probleem is niet eenvoudig op te lossen, maar ons bezoek aan Oeganda
heeft ons geleerd dat o.a. vanuit christelijke kerken ondersteuning wordt
gegeven en mannen op hun verantwoordelijkheid wordt gewezen.
Wij geven daar waar mogelijk ondersteuning aan.

1.1

Doelstelling

In de sloppenwijken van Kampala, de hoofdstad van Oeganda, leven veel
kinderen zonder toegang tot degelijk onderwijs. Vaak komen de kinderen uit
deze wijken uit een één-ouder-gezin of zijn wees. Ze moeten het vaak doen met
slechts één maaltijd per dag en missen de financiële middelen voor onderwijs en
medische zorg. Met Stichting Hoop willen we deze kinderen graag helpen.
Dit doen we door middel van het financieel en praktisch ondersteunen van de
initiatieven van Pastor Eddie en het team van de Riverside Church.
Door hen is een lokale basisschool opgericht waar in 2016 bijna honderd
kansarme kinderen les kregen.
Deze school geeft de kinderen naast onderwijs extra maaltijden en medicatie
en/of medische zorg wanneer ze dat nodig hebben.
Door deze kinderen te ondersteunen, vergroten we hun kans op een hoopvolle
toekomst waarin ruimte is voor dromen, maar ook voor het verwezenlijken
daarvan.

1.2

Strategie

Het is een bewuste keuze van SPH om aan te sluiten bij bestaande initiatieven,
welke zich in de afgelopen jaren al bewezen hebben door continuïteit en welke
gedragen worden door een stabiel team.
Dit herkennen we in het werk van de Riverside Church, geleid door Pastor Eddie
(verder ‘Het Team’ genoemd).
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Het werk van Het Team laat over de afgelopen 6 jaar een gestage groei zien in
het aantal kinderen waaraan zij onderwijs geven en zorg bieden.
Het huidige schooltje van Het Team staat aan de rand van een sloppenwijk in
Lungujja, een stadsdeel in het westen van Kampala. Het bestaat uit een
eenvoudig houten geraamte waar planken tegenaan getimmerd zijn en omvat 4
klaslokaaltjes en een klein kantoortje.
Op het perceeltje grond dat de Riverside Church huurt is verdere groei niet meer
mogelijk. Mede door de beperkte ruimte kan het schooltje slechts onderwijs
bieden tot het niveau vergelijkbaar met een Nederlandse groep 5. Dat betekent
dat Het Team tot haar ongenoegen genoodzaakt is om de kinderen halverwege
het leerproces naar huis te sturen.
De droom en visie van Het Team is dan ook om een stuk land te kopen waarop
een nieuw, groter schoolgebouw gerealiseerd kan worden. Daarnaast wil men
ruimte realiseren voor een eenvoudige medische post. Op de nieuwe school kan
Het Team de kinderen een volledige basisschool opleiding aanbieden en is
daarnaast basis medische zorg beschikbaar.
De realiteit is echter dat jarenlang trouw sparen door de gemeenteleden van de
"Riverside Church" tot nu toe slechts een fractie opgeleverd heeft van het
benodigde geld voor het land.
SPH wil graag financiële ondersteuning bieden, zodat er binnen een acceptabele
termijn een stuk land aangekocht kan worden.
Naast de ruimte voor de bouw van een nieuwe en grotere school heeft eigen land
de volgende voordelen:
• Stabiliteit en continuïteit. Door het ontbreken van huurbescherming is er
bij het huren van grond de zorg dat de huur niet verlengd wordt. Daarom
wordt er op gehuurde grond ook niet met steen gebouwd, een dergelijke
investering zou bij het plotseling beëindigen van de huur door de
verhuurder verloren gaan;
• Het wegvallen van de maandelijkse kosten voor de huur geeft Het Team
de mogelijkheid om meer te investeren in het onderwijs en de zorg zelf;
• Er ontstaat ook ruimte voor de realisatie van een kleine kliniek
Na de aankoop van de grond wil SPH ook ondersteuning geven bij de bouw van
het nieuwe schoolgebouw dat ruimte moet bieden om 250 kinderen volwaardig
onderwijs te geven.
Het hulpprogramma van SPH bestaat voor de korte termijn uit:
• Het opbrengen van de kosten voor de aankoop van het land waar de
toekomstige school en een kleine kliniek op gebouwd kunnen gaan
worden.
• Bijdragen aan de operationele kosten voor het huidige schooltje. Deze
hangen met name samen met de aanschaf van schoolmaterialen en het
verstrekken van een maaltijd aan de kinderen.
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1.3

Periodieke voortgangsrapportage

Het Bestuur van SPH zal jaarlijks rapporteren over de voortgang van de
doelstellingen zoals opgenomen in dit beleidsplan. Deze periodieke rapportage
zal o.a. worden gepubliceerd op onze website en in ons jaarverslag.
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2. Organisatie
2.1.

Gegevens Stichting Project Hoop

Stichting Project Hoop is ingeschreven bij de KvK onder nr. 67649629. De
contactgegevens van SPH zijn:
Postadres:
Stichting Project Hoop
Pastoorsakker 20
3425 EV - Snelrewaard (gemeente Oudewater)
Nederland
Email: kuuroord@yahoo.com
Website: www.projecthoop.nl
Telefoonnummer: 06 44546853
IBAN NR:
NL57 RABO 0316 0983 61
RSIN:
857109443

2.2.

Bestuur

Het Bestuur van SPH bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:

mevr. M. Van der Kuur-Wijmenga
dhr. A.G. Knotters
dhr. N.S. van der Kuur
mevr. C. Knotters-Kolster

Het Bestuur heeft een aantal duidelijke taken:
•

Bewaken van de continuïteit in de realisatie van de stichtingsdoelen;

•

Verstrekken van informatie naar de achterban en geïnteresseerden;

•

Ondersteunen van het team van Pastor Eddy en de Riverside Church in
Kampala voor zover dit binnen de doelstelling van de stichting valt

Het Bestuur komt periodiek (minimaal vier keer per jaar) bij elkaar om de
voortgang in de realisatie van de doelstellingen van de stichting te bespreken.
De informatie-uitwisseling tussen de stichting en Pastor Eddy/het team van de
Riverside Church vindt regulier plaats. De wijze van communiceren is over het
algemeen per mail. Telefonisch contact met Oeganda vanuit Nederland is vrij
kostbaar.
SPH heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden verrichten hun
werkzaamheden voor SPH als vrijwilliger en ontvangen - behoudens een
eventuele vergoeding voor werkelijke kosten - geen vergoedingen van SPH.
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3. Communicatie
Om aandacht te vragen voor het ondersteunen van onderwijs en medische zorg
in Oeganda, de hulpverlening door SPH te promoten en haar achterban en
andere belangstellenden te informeren, wordt door het Bestuur van SPH op
verschillende wijze gecommuniceerd:
•

De website www.projecthoop.nl

•

Foldermateriaal

•

Nieuwbrieven 3 brieven /jaar), waarin het Bestuur de sponsors en andere
belangstellenden informeert over de voortgang van haar werkzaamheden

•

Presentaties

•

Persoonlijke contacten

Als Bestuur van SPH zoeken we ook naar andere communicatiemiddelen om een
nog bredere bekendheid te geven aan het werk van SPH.
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4. Financiën
Voor de financiering van haar hulpverleningswerk is SPH volledig afhankelijk van
sponsors, giften en sponsorprojecten. De kracht van SPH komt onder andere tot
uitdrukking in het feit dat ontvangen sponsorbijdragen en giften vrijwel volledig
worden gereserveerd voor de doelstelling van de stichting: onderwijs en
hulpverlening aan kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Kampala,
Oeganda.
We streven er als stichting naar om van de totale baten maximaal 2% te
besteden aan kosten van eigen fondsenwerving, beheer en administratie.
Zodoende wordt ca. 98% van de baten besteed aan de doelen van de stichting.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in 2017 eenmalige opstartkosten zijn
gemaakt voor oprichting van de stichting. De kosten hiervan bedroegen € 350,(notaris en Kamer van Koophandel). Deze kosten komen het 1e jaar bovenop de
aangegeven gemaximeerde jaarlijkse kosten van 2%
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af van haar financieel beleid in het
jaarverslag dat wordt gepubliceerd op haar website www.projecthoop.nl Het
jaarverslag van SPH is ingericht volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
RJ650.

4.1.

Beheer en besteding van het vermogen

Het behoort tot de doelstellingen van de SPH om het vermogen beperkt te
houden. Echter, de keuze van de stichting om zich met name te richten op
duurzame investering in basisvoorzieningen passend in de doelstelling van de
stichting, bepalen in belangrijke mate de opbouw van vermogen en ook het
uitgavenpatroon. Het betreft in de 1e fase het verwerven van bouwgrond om in
de volgende fasen huisvesting voor het schoolgebouw op te realiseren.
Dit maakt dat er in 2017 een kapitaal opgebouwd zal worden met een omvang
van ongeveer € 25.000,-. Hiermee zal de aankoop van een bouwkavel
gerealiseerd gaan worden.
Een klein deel van de inkomsten (ordegrootte 10%) zal besteed worden aan
ondersteuning in de dagelijkse gang van zaken op het bestaande schooltje (m.n.
aan voeding en schoolmateriaal).

4.2.

Het werven van gelden

Om de hulpverlening aan de allerarmsten in Oeganda mogelijk te (blijven)
maken, is een gezonde financiële situatie voor SPH een belangrijke voorwaarde.
We werken aan een trouwe achterban van sponsors, die maandelijks ons werk in
Oeganda sponsoren. Dit vormt de basis voor het mogelijk maken van onze
hulpverlening. Deze basis blijft ook in de toekomst voor ons van belang om de
continuïteit van het werk ook financieel te kunnen garanderen.
Daarnaast wordt jaarlijks ingezet op het ontvangen van
kerken, charitatieve instellingen of vermogensfondsen
sponsorprojecten geïnitieerd. De komende jaren zal
enthousiaste en creatieve wijze blijven inspannen om de
verwerven.

giften van donateurs,
en worden specifieke
het Bestuur zich op
beoogde inkomsten te
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