Stichting HWMCO-Nederland & NiCA Foundation beleidsplan 2020-2022

Stichting HWMCO-Nederland biedt hulp middels het ter beschikking stellen van faciliteiten en
hulpmiddelen die ten dienste komen van grote groepen kinderen in en om Lake Bunyonyi in ZWOeganda. HWMCO-Nederland is sinds november 2016 als stichting geregistreerd en heeft een ANBIerkening.
NiCA Foundation is een dochter van HWMCO-Nederland, genoemd naar en opgedragen aan onze in
2011 overleden zoon Nicky, waarbij de naam NiCA staat voor 'Nicky's Care for Africa'.
NiCA Foundation is een zelfstandige Gemeenschap Based Organization (CBO) die sinds juli 2018 is
geregistreerd in Oeganda. NiCA Foundation is de lokaal uitvoerende stichting van door HWMCONederland ingezamelde fondsen.

NiCA Foundation realiseert projecten die:
 ontstaan vanuit behoeften van de lokale gemeenschap;
 investeringen vragen die door de lokale gemeenschap niet anders te realiseren zijn;
 grote groepen in de lokale gemeenschap bereiken;
 uitgevoerd worden door of onder leiding van onze lokale projectmanagers;
 geen exploitatiekostenrisico’s voor ons met zich mee brengen.
HWMCO-Nederland zorgt voor de fondsenwerving hiervoor bij:
 stichtingen en vermogensfondsen, bij voorkeur op basis van (gedeeltelijke)
projectfinanciering;
 donaties van particulieren en bedrijven;
 nalatenschappen en overige inkomsten.
Voor 2020, 2021 en 2022 willen wij de volgende projecten realiseren:
 schoon-drinkwatervoorziening scholen/dorpsvoorzieningen op meerdere (school)locaties;
 aanschaf 3e en laatste motorboot om het vervoer van kinderen van en naar school en ons
instructiezwembad volledig in eigen beheer te kunnen organiseren;
 bouw van een gemeenschapshuis waarin wij faciliteiten aanbieden die een aanvulling zijn op
het reguliere onderwijssysteem; activiteiten die een verrijking zijn van kennis, inzicht en
vaardigheden voor kinderen in de leeftijd van ca. 4-20 jaar.

Verder in de toekomst willen wij een opleidingslocatie voor vmbo-mbo-beroepsonderwijs op de
oevers van Lake Bunyonyi realiseren en exploiteren.
Vanaf 2030 willen wij een deel van het jaar in Oeganda en het andere deel in Nederland wonen.
Daartoe hebben wij privé een stuk grond aan de oever van Lake Bunyonyi aangekocht.
HWMCO-Nederland kent hele lage (2-4%) vaste organisatiekosten. Deze bestaan uit bankkosten,
webhosting en af en toe promotioneel drukwerk. Alle andere gelden komen volledig ten gunste van
projectdoelen.

Het bestuur van HWMCO Nederland bestaat uit:
Yvonne Verhagen – Voorzitter
Mathieu Raemaekers – Penningmeester
Michael de Boer – Secretaris
Aan bestuursleden wordt geen vergoeding of vacatiegeld betaald.
De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door Yvonne en Marc Verhagen. Samen met 2
uitstekende lokale projectleiders, Aaron Twinomujuni en Noah Mubangizi, vormen wij een hecht
team dat alle activiteiten in overleg met elkaar initieert, begroot, plant, realiseert en verantwoordt.
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