BELEIDSPLAN
2020 - 2021

Offering a safe and inspiring environment
where children can express their emotions and tell their story
with the help of creativity.
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1.Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Breadfruit House Dominica Foundation voor de
komende 2 jaren, 2020 en 2021. Door het bestuur gezamenlijk vastgesteld tijdens de
bestuursvergadering van 17 februari 2020.
De Stichting is op 18 oktober 2017 officieel opgericht. De Stichting is vernoemd naar het
favoriete fruit van onze voorzitter op het eiland Dominica. Het eiland waar de Stichting
actief is.
Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die zich vanuit hun eigen
deskundigheid inzetten voor de stichting. O.a. door het helpen met genereren van meer
naamsbekendheid, het opzetten en uitrollen van inzamelingsacties en helpen bij
fondsenwerving.
Dominica is een eiland in het Caribisch gebied, niet te verwarren met de Dominicaanse
Republiek. Gelegen tussen Guadeloupe en Martinique. Het eiland werd op 18
september 2017 totaal verwoest door categorie 5 orkaan Maria.
Het is een land in ontwikkeling en heeft een totale oppervlakte van 750 m2. Met slechts
60.000 inwoners is het dunbevolkt. Naast toerisme bestaat een groot deel van het
inkomen uit landbouw.
In de nasleep van die orkaan bleken de ‘kindvriendelijke tenten’ van Unicef een
uitkomst en welkome afleiding voor de kinderen. Doordat scholen soms totaal verwoest
waren of in gebruik als shelter, was dit hun enige veilige plek. Daar is het idee ontstaan
om dit permanent vorm te geven. Mede omdat natuurgeweld niet het enige probleem
voor kinderen is hier op Dominica. En daarmee was de Stichting geboren.
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2. Algemene en contact informatie
Kamer van Koophandel
Naam:
Opgericht:
Inschrijving KvK:
Statutaire zetel:
Adres:

Breadfruit House Dominica Foundation
18 oktober 2017
69880964
Gemeente Heeze-Leende
Mercury 6
5591 PA Heeze

Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Maria A. van Asten (tevens oprichter)
Jacqueline Pieters
Pamela O.P. Vermeulen-Karsseboom

Contact informatie
Email:
WhatsApp:
Telefoon:

MariekevanAsten@mail.com
Info@breadfruithousedominica.com
+31-6129 75733
+1767-612 3752

Website en sociale media
www.breadfruithousedominica.com
https://www.instagram.com/breadfruithouse
https://www.facebook.com/breadfruithousedominica

Bankgegevens
Rabobank
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3. Onze visie en missie
Onze visie
Wij willen de kinderen op Dominica de mogelijkheid bieden om hun emoties te uiten en
hun verhaal te vertellen met behulp van creativiteit. Omdat gevoelens vaak lastig in
woorden uit te drukken zijn. Het doel is om de kinderen te laten ervaren dat creativiteit
hen kan helpen om beter met hun huidige en toekomstige (leef)omstandigheden om te
gaan. Creativiteit kan fungeren als een uitlaat klep en creert daardoor weerbaarheid.
Ook al verandert hun situatie daardoor niet direct het verandert wel hun kijk erop en de
manier waarop zij ermee om gaan. Wij streven ernaar om een veilige en inspirerende
omgeving te faciliteren waar zij zich gezien en gehoord voelen en waar altijd een
gezonde maaltijd beschikbaar is.

Onze missie
De geografische ligging en de geologische samenstelling van het eiland Dominica zorgen
voor een altijd aanwezige dreiging van natuurgeweld. Gedurende 6 maanden per jaar is
het orkaan seizoen en daarnaast telt het eiland 9 actieve vulkanen.
Categorie 5 orkaan Maria, die in september 2017 het eiland compleet verwoestte, was
voor iedereen een traumatische ervaring. Een ervaring die diepe sporen heeft nagelaten
bij volwassenen en zeker bij ook bij kinderen. Ongeveer 2,5 jaar later zijn veel verhalen
nog nooit verteld.
Op scholen ligt, uiteraard, de nadruk op educatie. Er is na de orkaan veel achterstand
ontstaan in het onderwijs. Veel schoolgebouwen hebben lang als shelter gediend,
andere werden geheel of gedeeltelijk verwoest. Veel scholen worstelen met funding en
te weinig mensen. Er is in totaal één sociaal werker aangesteld voor 6 scholen, wiens
taak daardoor niet te overzien zo groot is. Teveel kinderen groeien op in uitdagende
thuis situaties waar geen tijd en/of geen geld is voor (onderzoekende) creativiteit. Denk
daarbij aan armoede en daardoor te weinig voedsel, verwaarlozing, misbruik en huiselijk
geweld.
Onze missie is om een centrum op te zetten waar kinderen na school terecht kunnen en
zich veilig voelen om hun emoties te uiten en hun verhaal te vertellen met behulp van
creativiteit.
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4. Onze ambitie
Voor 2020 heeft het bestuur zich ten doel gesteld om tenminste €2.000 in te zamelen.
Met dit geld zullen o.a. creatieve materialen worden gekocht om de wekelijkse sessies
met de kinderen te kunnen blijven faciliteren. En daarnaast zal een deel gebruikt
worden om de ontvangen materiële donaties, die momenteel nog in Nederland staan,
op te sturen naar Dominica.
Voor 2020/2021 is tevens het doel een geschikt gebouw te vinden zodat het centrum
niet meer afhankelijk is van een klaslokaal in een lokale school. Uiteraard zal dit gebouw
ook moeten worden ingericht. Het bestuur is bezig om ook hiervoor fondsen te werven.
In november 2019 is gestart met een pilot programma. Uit gesprekken met het hoofd
van de school die het klaslokaal faciliteert is gebleken dat er duidelijk merkbare
vooruitgang is geboekt bij een aantal kinderen. De bedoeling is om het programma
verder uit te rollen.
Zodra er een betaalbaar gebouw is gevonden en dit is geschikt gemaakt is, zal er gestart
worden met 2 groepen per week. Afhankelijk van de beschikbaarheid van lokale
vrijwilligers zullen dit tussen de 10 en 20 kinderen zijn. Allemaal tussen de 6 en 12 jaar.
Daarnaast zal er een betrouwbare lokale bus chauffeur gevonden moeten worden om
de kinderen vanuit school naar het centrum en naar huis te brengen. Tevens gaan we op
zoek naar een lokale kok, schoonmaakster en iemand die de tuin kan bijhouden. Op
deze manier voorziet het centrum tevens, op een bescheiden manier, in lokale
werkgelegenheid.
Op de lokale basisschool waar we momenteel het programma draaien, een van de
grootste scholen van het eiland, zou ongeveer 85% van de kinderen een moeilijke thuis
situatie hebben. Het moge duidelijk zijn dat de behoefte aan ons programma enorm
groot is.
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5. Sterkte en zwakte
Onze kracht ligt in het feit dat onze oprichter en tevens voorzitter op het eiland woont.
In de nasleep van de orkaan en de wederopbouw van het eiland, die nog altijd gaande
is, heeft zij een goed lokaal netwerk opgebouwd.
Niet alleen van mensen in het onderwijs, ook mensen van o.a. de Welfare divisie en
sociaal werkers. Deze kunnen behulpzaam zijn in het screenen van kinderen die het
meest van het programma profiteren.
Zwakte ligt in het feit dat dit nieuw is en de Stichting relatief kort geleden gestart is. Er
wordt hard gewerkt om via sociale media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en de
website, naamsbekendheid en daarmee donateurs te werven. Dat is een uitdagende
taak.
Momenteel komen de meeste donaties van familie, vrienden en bekenden. Een deel van
kosten wordt door de voorzitter zelf betaald.

6. Plan van aanpak
Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn de volgende stappen afgesproken om
tenminste € 2.000 aan donaties te werven.
 Door middel van interviews en posts op sociale media zoveel mogelijk
naamsbekenheid genereren. Tevens de donateurs op die manier informeren wat
er met hun bijdrage wordt gerealiseerd.
 Het actief onderhouden van contacten met het lokale netwerk om zo op de
hoogte blijven van ontwikkelingen die voor het project van belang kunnen zijn
 Door het jaar heen inzamelingsacties houden.
 Aanvragen doen bij fondsen die aansluiten bij de visie en missie van de stichting.
 Actief op zoek naar contacten die kunnen helpen bij het vinden van fondsen
en/of donateurs.
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