Beleidsplan 2018-2019
Het vorige beleidsplan is nog steeds relevant en is het uitgangspunt voor de activiteiten van de
Stichting in 2018 en 2019.
In 2018 en 2019 zullen de werkzaamheden van de Stichting er voornamelijk uit bestaan
mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking met andere organisaties, waaronder collegastichtingen, om zo het primaire doel van de Stichting (: het bevorderen en faciliteren van
onderwijs voor kinderen in Afrika) op een doelmatige wijze te kunnen realiseren. “Doelmatig”
betekent in dit verband: een zo groot mogelijk resultaat behalen met de inzet van zo weinig
mogelijk middelen.
Vanwege de persoonlijke situatie van de voorzitter, de verantwoordelijkheid en praktische zorg
voor een ernstig ziek familielid, zal in 2018 (en waarschijnlijk ook in 2019) de financiële
ondersteuning van collega-stichtingen met hetzelfde of vergelijkbaar doel, namelijk onderwijs in
West-Afrika, meer de aandacht moeten krijgen om op deze wijze toch praktische invulling te
kunnen geven aan het belangrijkste doel van de Stichting, het realiseren van onderwijs voor
kinderen en jong volwassenen in Afrika.
De door de Stichting te leggen contacten, zowel in Nederland als ook in West-Afrika (vooralsnog
met name Gambia), dienen er ook toe om zicht te krijgen op waar de behoefte aan onderwijs het
grootst is en ook waar het te verwachten resultaat van onderwijs het grootst is.
De voorzitter zal naar alle waarschijnlijkheid in december 2018 naar Gambia afreizen om
onderwijsprojecten te bezoeken, contacten te leggen en meer voeling te krijgen met de
“praktijk”, namelijk: waar is de behoefte aan onderwijs het grootst, waar is het te verwachten
“rendement” van onderwijs het grootst en wat is er concreet nodig om in Gambia onderwijs te
realiseren ? Doelgerichtheid en doelmatigheid dienen daarbij voorop te staan. Daarom dienen bij
de uitvoering van (onderwijs)projecten de volgende aandachtspunten en vragen aan de orde te
komen, zowel in gesprekken met potentiële partners in West-Afrika als met collega-organisaties
in Nederland:
- Wat is de lokale behoefte c.q. vraag?
- Wat is de huidige situatie?
- Wie heeft de benodigde competenties om een rol te vervullen in het project?
- Welk resultaten willen we bereiken?
- SWOT-analyse uitvoeren.
- Wat is de gewenste en te verwachten situatie als het project gerealiseerd is?
- Wat zijn de kosten en waar worden deze aan besteed?

