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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Chica. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,
activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader
van de ANBI regeling en wordt jaarlijks geactualiseerd.
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Officiële gegevens Stichting Chica
Officiële naamgeving, inschrijving en bestuursleden
Stichting Chica is een stichting en is ingeschreven te Lichtenvoorde onder nummer 09179592 als Stichting
Chica, adres Schatbergstraat 47, 7131 AP te Lichtenvoorde. Het hiervoor genoemde adres is tevens het
postadres van de stichting.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
• Voorzitter: L. Jacobs, Aaltenseweg 23/D, 7131 NA te Lichtenvoorde. De voorzitter is te bereiken op
telefoonnummer 06-17544833 of op leon@stichtingchica.org.
• Secretaris: G. Holtschlag, Bargerkempke 6 7103 DZ te Winterswijk
• Penningmeester: M. Stoltenborg, Schatbergstraat 47, 7131 AP Lichtenvoorde. De penningmeester is te
bereiken op monica@stichtingchica.org.
• Vertegenwoordiger in Oeganda: Ochaloi Chris, Echodu Richard
Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers.

Profiel
Twee bestuursleden hebben ervaring opgedaan met ontwikkelingswerk in Oost Europa en Afrika. Door de
ervaring met directe hulp aan de lokale bevolking in deze landen, is het idee ontstaan om daar zelf wat mee
te ondernemen. Het idee van Stichting Chica was geboren.
Stichting Chica is opgericht op 12 februari 2008 door Monica Stoltenborg, Gabriëlle Holtschlag en Leon
Jacobs, die tot op heden zitting hebben in het bestuur.
Stichting Chica heeft als doel het onderwijs en sport & spel te ondersteunen in ontwikkelingslanden. Dit
ondersteunen kan op verschillende manieren: financiële steun, materiële steun of persoonlijke steun.
Stichting Chica werkt altijd samen met lokale partners of organisaties. Daardoor wordt in het land zelf
nagedacht over duurzame hulp die op de korte en lange termijn effect heeft. Belangrijke uitgangspunten zijn:
het steunen van de lokale economie, het gebruik van voor de bevolking vertrouwde materialen en een goed
contact met de partners om er voor te zorgen dat het geld goed en volledig aan de gestelde doelstellingen
worden besteed.
48 procent van de Oegandese bevolking is onder de 18 jaar. Deze kinderen hebben de toekomst. De
Oegandese regering raakt hiervan ook overtuigd. Daardoor zijn er steeds er meer kinderen die onderwijs
volgen en is buitenlandse ondersteunen welkom.

Missie
Onderwijs is kennis, kennis is ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op onderwijs en om zich te ontwikkelen.

Visie
Stichting Chica wil door het realiseren van onderwijskundige projecten voor kinderen in Oeganda, het
kennisniveau van deze groep kinderen verbeteren en ontwikkelen. De kinderen en jongeren hebben hierdoor
betere toekomstmogelijkheden.

Doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel:
• In overleg met lokale partners verzorgen van materialen en gereedschappen voor het onderwijs en
bewegingsonderwijs - (sport en spel) aan kinderen in ontwikkelingslanden.
• Het verrichten van alle handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden te werven om bovenstaande
materialen en gereedschappen in Oeganda aan te schaffen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. Het bestuur onderhoudt persoonlijk contact met een projectmedewerker in Oeganda.
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Beheer fondsen en werving
Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige, effectieve en directe manier bijvoorbeeld tijdens
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en
organisaties worden actief onderhouden. (Zie pagina 8, externe communicatie)
Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, ontvangt de
stichting meer incidentele donaties van bedrijven, verenigingen en stichtingen.
Stichting Chica presenteert zich meerdere malen per jaar op diverse regionale evenementen om
naamsbekendheid te verkrijgen. Hierdoor verwerft de stichting extra (eenmalige) donaties.

Beheer van fondsen
De fondsen van Stichting Chica worden beheerd door Stichting Chica (ingeschreven te Lichtenvoorde onder
nummer 09179592). De stichting beheert IBAN rekening NL 27 RABO 0102 1679 23 (Rabobank, op naam
van Stichting Chica Lichtenvoorde).
Jaarlijks wordt het verworven vermogen ingezet in projecten in Oeganda in het district Kaiberamaido en
Amuria. Zie verantwoording in het financieel overzicht. De overheadkosten zijn tot een minimum beperkt.

Besteding van fondsen
Stichting Chica besteedt haar fondsen in overleg met haar lokale partners. De lokale partners zijn: onze
vaste projectmedewerkers en schoolhoofden. Dit overleg gebeurt zowel vanuit Nederland, maar
voornamelijk op de projectlocatie zelf. Gekeken wordt naar hulp die op dat moment nodig is bij het project.
Er wordt hierbij zorgvuldig rekening gehouden met de lokale economie en wordt met voor lokale bevolking
vertrouwde materialen gewerkt. Fondsen worden altijd door vertegenwoordigers van Stichting Chica
verstrekt en wordt ten alle tijden goed worden besteed.

Financieel jaaroverzicht
Stichting Chica plaats haar financiële jaaroverzicht van het afgelopen jaar op haar website. Wilt u eerdere
jaarverslagen inzien, neem dan contact op met onze penningmeester.

Beloningsbeleid
• De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
• Stichting Chica wordt gerund door onbetaalde vrijwilligers. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
• De vliegtickets van en naar Oeganda worden door de bestuursleden/ vrijwilligers zelf bekostigd.
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Projecten in Oeganda
Projecten
Stichting Chica ondersteunt op dit moment drie lopende projecten in het Kaiberamaido en Amuria district in
het Oosten van Oeganda.
• Lwala Girls Primary School:
• Sinds 2013 ondersteunt Stichting Chica de Lwala Girls Primary School met schoolmaterialen. De
Lwala School is een meisjesschool in het Kaiberamaido district in het oosten van Oeganda. Om ervoor
te zorgen dat de meiden geen enkele les missen, zorgt Stichting Chica sinds 2016 ook voor voldoende
wasbaar maandverband voor de hoogste klassen.
• Unity Nursery and Primary School:
• Stichting Chica wil alle kinderen een kans op onderwijs bieden. In Oeganda moeten kinderen lange
afstanden lopen om naar school te gaan. Dit kunnen ze niet op jonge leeftijd. Door een school
dichterbij te bouwen, kunnen ook deze kinderen naar school. Daarnaast heeft het als voordeel dat als
er meer scholen zijn, de klassen kleiner worden en er meer aandacht is per kind. Een opkomend
probleem is, dat Oeganda geen onderwijsniveaus kent. Ieder kind krijgt hetzelfde onderwijs en moet
leren op dezelfde snelheid. Veel kinderen halen daarom het secondaire onderwijs niet. Door kleinere
klassen komt er meer aandacht per kind. Daarnaast wil Stichting Chica in de toekomst op deze
basisschool ook starten met het geven van beroepsvaardigheden, zodat kinderen na de basisschool
indien nodig zichzelf kunnen onderhouden.
• Jehiel Nursery and Primary School:
• Jehiel Nursery and Primary School is een basisschool gelegen in een zeer afgelegen gebied binnen
het Amuria District in het oosten van Oeganda. Op de school krijgen op dit moment tussen de 200 en
300 kinderen basisonderwijs. De schoolkosten, salarissen en de schoolmaterialen worden volledig
gefinancierd door de community. Echter de grashutten die nu dienen als klaslokalen zijn in zeer slechte
staat en moeten in de komende jaren vervangen worden door stenen. Hier heeft de community zelf
niet voldoende geld voor. Stichting Chica zamelt daarom in Nederland geld in, zodat we in Oeganda
bouwmaterialen kunnen kopen om nieuwe klaslokalen te kunnen bouwen.

Lokale partners
Stichting Chica heeft twee vertegenwoordigers in Oeganda, die betrokken is bij de projecten en de contacten
onderhoudt met de community, schoolhoofden, e.d. Deze vertegenwoordigers rapporteert aan het bestuur in
Nederland. Tevens brengt het bestuur minimaal 1 x per jaar een bezoek aan de projecten.

Doelstellingen 2018-2022
• De activiteiten richten zich in in deze periode op de Unity Nursery and Primary School en de Jehiel Nursery
and Primary. Op beide scholen zijn we inmiddels gestart met de (her)bouw. Het streven is om op de Jehiel
en de Unity School de komende jaren voldoende gebouwen neer te zetten, zodat de school volledig
voldoet aan de Ugandese (onderwijs) standaard.
• Naast de bouwactiviteiten zullen we ons ook concentreren op aanvullende projecten om inkomsten te
generen voor de scholen, zodat ze zelfstandig kunnen blijven/ worden. En niet afhankelijk blijven/ worden
van buitenlandse hulp.
• De Lwala girl’s primary school wordt blijvend ondersteund met schoolmateriaal en wasbaar maandverband.
Naar het onderhoud van de gebouwen wordt samen met het plaatselijke schoolbestuur gekeken en
besloten welke acties kunnen volgen.
• Het bestuur van de stichting wil haar netwerk in Nederland en Oeganda verder uitbreiden en de banden
met de bestaande relaties verder verstevigen.

Projectbezoek
Stichting Chica bezoekt sinds 2013 minimaal één maal per jaar haar vaste projecten. Naast de vaste
projecten doneert Stichting Chica ook incidenteel aan eenmalige projecten. Een voorbeeld hiervan is:
• Tijdens ons bezoek in 2013 hebben we de Teete Primary School ondersteunt met de bouw van een nieuw
klaslokaal voor P3. Hun klaslokaal was een aantal maand voor ons bezoek ingestort.

Projecten in Nederland
Evenementen, festivals en markten
Jaarlijks staat Stichting Chica op een aantal evenementen, festivals en diverse zomer- en kerstmarkten, om
geld in te zamelen voor onze projecten in Oeganda. De voornaamste activiteiten op deze evenementen, is
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het schminken van kinderen en het zetten van glittertattoos. Aangevuld met een informatie- en verkoopstand
met producten uit Oeganda en diverse werkzaamheden zoals bardiensten, ed.

Crowdsourcing
Door actief te bloggen op het crowdsourcing platform pifworld.com is Stichting Chica bezig om een actieve
community op te bouwen. Met deze community wil Stichting Chica meer activiteiten opzetten en extra
fondsen werven.

Overige activiteiten
Stichting Chica is altijd op zoek naar nieuwe manieren om geld in te zamelen voor de projecten in Oeganda.
Deze nieuwe en/of eenmalige activiteiten/acties worden tijdig via de website en/of via persberichten naar
buiten gebracht. (Zie communicatie)
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Interne communicatie
Het bestuur komt minimaal 2 keer per jaar bijeen. Lopende en komende projecten worden besproken en
gemonitord. Daarnaast is er zeer regelmatig mail of telefonisch contact. De contacten met Oeganda lopen
voornamelijk via de mail en online bel diensten als bijvoorbeeld FaceTime/ Whatsapp.

Externe communicatie
Doelstelling
Stichting Chica wil zich in 2018-2022 verder professionaliseren. Dit realiseert de stichting door zich extern
meer te profileren. Hulpmiddelen zijn: nieuwsbrieven, persberichten, website en sociale media.

Website
Stichting Chica heeft sinds 2019 een volledig vernieuwde website. Deze website is het digitale visitekaartje
van de Stichting, met alle informatie over onze projecten, donatie mogelijkheden en het laatste nieuws. Op
de website communiceren wij helder en open over de gang van zaken en de voortgang van onze projecten.
Hierdoor is de belangstellende lezer direct op de hoogte met projecten en activiteiten en weet hij/zijn waar
de fondsen aan worden besteed.
De overkoepelende website is te vinden op www.stichtingchica.nl. Naast www.stichtingchica.nl heeft de
stichting de mogelijkheid om gebruik te maken van de onderstaande internetadressen:
• www.geefeenschoolpakket.nl
• www.goedonderwijsvooriedereen.nl
• www.stichtingchica.org
• www.move4uganda.nl

Social media
Stichting Chica is actief op Facebook en PIFWold. Naast de website, loopt de voornaamste communicatie
via Facebook.

Nieuwsbrieven
Op dit moment verzend Stichting Chica geen nieuwsbrieven, wel onderzoeken we de mogelijkheden om dat
in de toekomst te gaan doen. Mensen kunnen ons wel volgen via een automatische e-mail via Pifworld en
onze Facebook pagina.

Persberichten
Regelmatig treedt Stichting Chica naar buiten met persberichten. Het doel van deze berichten is om de
naamsbekendheid te vergroten, het verspreiden van nieuws over de laatste ontwikkelingen en het onder de
aandacht brengen van (nieuwe) activiteiten en acties. Berichten worden geplaatst in de lokale kranten die in
Oost Gelre huis aan huis worden verspreid.

Jaarverslagen
Aan het begin van het nieuwe jaar zal Stichting Chica haar jaarverslag uitbrengen. Stichting Chica plaatst
haar jaarverslag op de website.
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