Beleidsplan Afudisen
1. Visie
Van waaruit vinden we dit belangrijk, waarom hebben we deze missie?
Wij vinden dat iedereen op de wereld de regie moet kunnen hebben over zijn/haar eigen
leven. Daartoe moet aan basisvoorwaarden worden voldaan zoals toegang tot schoon
drinkwater, gezond voedsel, onderwijs, basale gezondheidszorg, middelen om in eigen
onderhoud te voorzien.

2. Missie
Waar streven wij naar?
Mobiliseren van de vitale kracht van de stam Ikhtfaan ten behoeve van de succesvolle
overgang van de pre-industriële naar de post- industriële tijd.

3. Visie op de strategie
Van waaruit werken wij?
 Wij werken vanuit grote persoonlijke betrokkenheid.
 Wij werken vanuit de gedachte van een olievlek. Klein beginnen en vervolgens steeds
meer leden van de familie en vervolgens van de stam betrekken.
 Wij werken vanuit de kracht van de mensen. Wie zijn zij, wat willen zij, wat kunnen zij en
wat hebben ze nodig?
 Wij maken gebruik van de sterke onderlinge verbondenheid van de familie en van de
stam.
 Wij streven naar maximale regie door betrokkenen, waarbij wij zoveel mogelijk willen
faciliteren en ondersteunen.

4. Ambitie voor de komende 3 jaar
Wat willen we bereiken?
 In de komende jaren willen wij realiseren dat drie kinderen uit Afudisen naar de
middelbare school gaan en zodoende hen veel meer kansen bieden op een leven, waarin
zij hun talenten kunnen inzetten voor hun eigen welzijn en dat van hun naasten.
 In de komende jaren willen wij met behulp van een aantal Nederlandsche tandartsen
basale tandheelkundige hulp realiseren voor de leden van de stam Ikhtfaan. Deze basale
tandheelkundige zorg, zal een grote bijdrage leveren aan de algehele gezondheid van de
mensen in het gebied.
 Op zo kort mogelijke termijn willen wij realiseren, dat het eigenaarschap van de grond
waarop de familie Mahtat al generaties lang leeft, formeel wordt vastgelegd. De ervaring,
die daaruit voortvloeit zullen we delen met de andere families van de stam, zodat zij het
voorbeeld kunnen volgen.
 In de komende jaren willen wij in Afudisen realiseren, dat met behulp van een elektrische
pomp op zonne-energie water naar de huizen en naar het land gebracht kan worden. De
ervaring die uit dit project voortvloeit, zal worden gedeeld met de overige leden van de
stam.
 Met behulp van deskundigen uit Nederland, willen we de familie Mahtat ondersteunen bij
het verhogen van de productiviteit van de landbouwgrond. Ook hier geldt dat deze
ondersteuning erop gericht is, dat deze kennis in de omgeving gedeeld wordt.



De stam kent een rijke traditie van mondelinge overlevering van verhalen. In het kader
van een promotietraject van Yelins Mahtat worden deze verhalen zoveel mogelijk
verzameld. Op die manier blijft een deel van de geschiedenis van de stam met hun
nomadische leefwijze voor toekomstige generaties behouden.

5. Strategie voor de komende 3 jaar
Hoe gaan we hiermee aan de slag?
 We werken met concrete projecten, die een begin en een eind kennen. Onderdeel van
ieder project is de duurzame borging van de resultaten. Bij projecten met een lange
doorlooptijd, formuleren we tussenresultaten, zodat er ook als het eindresultaat niet
helemaal gehaald wordt, toch voortgang is gerealiseerd.
 We werven fondsen per project. Daardoor weten donoren concreet waar ze aan
bijdragen. Ook kunnen op die manier afhankelijk van de inhoud van het project gericht
fondsen geworven worden.
 Fondsenwerving zal worden opgepakt in drie treden: benaderen familie en vrienden,
benaderen van bijvoorbeeld scholen, Rotaryclubs en dergelijke en ten slotte benaderen
van officiële subsidieverstrekkers.
 In Afudisen zijn een aantal sleutelfiguren extra betrokken, die zich verantwoordelijk
voelen voor de voortgang van de projecten. Het gaat daarbij om twee nichtjes van Yelins:
Mounia en Ismahan, een broer: Abdalah en een neef: Murat
 Daarnaast zijn er goede contacten met de stamoudste van de stam Ikhtfaan en de sjeik
Twee belangrijke mannen, die het belang van de geformuleerde doelstellingen
onderschrijven en ondersteunen.
 Marike Minnema en Yelins Mahtat vormen de spil van de contacten met de familie. Zij
onderhouden vanuit Nederland regelmatig contact met een aantal familieleden in
Afudisen om de vinger aan de pols te houden.
Zij zijn bezig om in Afudisen op traditionele wijze een huis te bouwen, waarin zij minimaal
één keer per jaar hun vakantie doorbrengen. Zij kunnen daardoor goed voeling houden
en daadwerkelijk ter plekke bijdragen aan de voortgang van de projecten. Een belangrijk
onderdeel van hun bemoeienis is het interveniëren in mogelijke conflicten, die de
voortgang kunnen belemmeren.

6. Plan van aanpak
Wat gaan we de komende 6 maanden concreet doen?
 Crowdsourcing bij familie en vrienden ten behoeve van het scholingsproject
 Borrel voor familie en vrienden met presentatie van het initiatief door Marike
 Bouwen website
 Geven van presentaties aan Rotaryclubs e.d.
 Monitoren van het reeds opgestarte scholingsproject
 Benaderen scholen ten behoeve van sponsoring scholingsproject
 Concreet uitwerken projecten:
- Tandheelkundige zorg
- Registratie eigendom grond
- Waterpomp op zonne-energie
 Betrekken van mensen bij de diverse projecten. Bijvoorbeeld tandartsen vinden, die
willen bijdragen aan het project tandheelkundige zorg of benaderen van een school met
de vraag of zij daadwerkelijk zouden willen bijdrage aan het realiseren van de
waterpomp.




Contacten leggen met vergelijkbare particuliere initiatieven om ideeën op te doen over
aanpak.
Twee keer een Nieuwsbrief naar donateurs.

