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Het beleidsplan van Stichting SAPOPE 

2020-2030 

In  Maart 2006 is de stichting SAVE POOR PEOPLE opgericht (St. SAPOPE).  SAPOPE stimuleert alle projecten die mensenrechten 
bevorderen en armoede bestrijden.  Bij het maken van beleidsplan heeft het bestuur van SAPOPE aan haar interne organisatie en 
haar externe profilering gedacht. Hoe houdt SAPOPE goed vrijwilligers, donors en haar internationale partners vast. 

Uitgangspunten 

Het beleidsplan van Stichting SAPOPE heeft 3 uitgangspunten: 

1. Stichting SAPOPE werft en uitvoert projecten voor concrete problemen, o.a: 
a. Mensenrechten in Afrika 
b. Natuur en milieu in Afrika 

2. De oplossing van die vraagstukken is gebaat bij duurzame en institutionele steun aan een selectie van locale partners die 
kunnen bogen op een aanstaarde staat van dienst. 

3. Van de locale partners met een aantoonbare staat van dienst maken met name die afspraak op ondersteuning die: 
 Daarbij expliciet vragen om steun voor hun doelstellingen; 
 Die steun in de hoogste mate weten te verwerven. 

 
Missie, visie, strategie van SAPOPE 

Projecten worden begeleid door de locale partners in de desbetreffende landen. Wij willen locale partners organisaties en 
particulieren steunen die werken aan een rechtvaardige, vrede en groene Afrika. Wij werven fondsen voor onze locale partners en 
geven bekendheid aan hun werk door het organiseren van fondswerving en voorlichting campagnes in Europa, meestal in Nederland. 
St. SAPOPE streeft ernaar de benodigde fondsen bijeen te brengen teneinde haar doelstelling te realiseren. SAPOPE werft niet voor 
een non-descript “algemeen belang’’. Niet alle goede doelen locale organisaties in gelijke mate in aanmerking komen.  

Sponsoring 

De st. SAPOPE is voor een groot deel afhankelijk van sponsoren en donateurs. De noodzakelijk gelden worden verworven bij familie, 
vrienden, bedrijven, fondsen en instellingen. Alle sponsoren en belangstellende worden middels per Email/post op de hoogte 
gehouden van de projecten waar zij een bijdrage aan leveren. 
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