Beleidsplan
1. Algemeen
Aanleiding
Rwanda is een van de meest stabiele landen van Afrika met een economische groei van
6%. Toch leeft nog ruim 50% van de bevolking in extreme armoede.
Ongeveer 70% van de bevolking is actief in de landbouw. In een derde van de gezinnen
staat een vrouw aan het hoofd van het gezin, vaak als weduwe ten gevolge van de
genocide. Zij hebben veelal onvoldoende inkomen om te kunnen voorzien in hun dagelijkse
levensbehoeften. Meer dan de helft van de bevolking is analfabeet en veel jongeren
beëindigen voortijdig hun schoolloopbaan.
Er is voor veel gezinnen een gebrek aan basisbehoeften als voldoende eten en drinken, een
woning die beschutting geeft en kleding en schoolmaterialen voor de kinderen. Zij worden
extra getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Mensen zijn gedurende (soms lange)
lockdowns verplicht om binnen te blijven, wat betekent dat zij dan niet op het land kunnen
werken of anderszins een inkomen kunnen verwerven. Met de stichting “Noodhulp
Rubengera, Rwanda” willen wij een steentje bijdragen aan de ondersteuning van die
gezinnen. Dit vanuit het motto “Laten we iets doen, want niets doen is geen optie”. Concreet
betekent dit dat we een aantal gezinnen uit de leefgemeenschap Rubengera in Rwanda
willen helpen. De (verdere) ontwikkeling van het zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn van die
gezinnen is daarbij een belangrijk speerpunt. We hebben niet de ambitie om een grote,
landelijk opererende organisatie te worden, maar wel een organisatie die op kleinschalige
wijze hulp biedt aan arme gezinnen in Rubengera.
Wat is er aan de hand?
Veel gezinnen in Rwanda zijn afhankelijk van een dagloon en hebben te kampen met een
tekort aan voedsel en andere basisbehoeften. Deze mensen hebben het extra zwaar te
verduren door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. De overheid verleent wel financiële
steun aan de gezondheidszorg en het onderwijs in het land, maar voor overige hulp is men
volledig afhankelijk van de internationale gemeenschap, non-profitorganisaties en lokale
kerken.
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* Onder basisbehoeften levensonderhoud verstaan we: eten en drinken, veilige
woonomstandigheden, schoolopleiding voor kinderen en jong volwassenen, een zorgverzekering en
de voorziening in eigen levensonderhoud zoals de aanleg van een moestuin en het houden van
kippen en geiten.
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2. Doelstelling
Wat?
Via de Stichting “Noodhulp Rubengera, Rwanda” worden periodiek tenminste 10 arme
gezinnen in Rubengera structureel ondersteund in de basisbehoeften voor
levensonderhoud*. Deze families ontvangen middelen om op termijn zelfvoorzienend te
kunnen zijn. Zoals hulp bij de aanleg van een eigen moestuin en het verstrekken van
zaaigoed, de aanschaf van geiten en kippen en voorzieningen voor eigen drinkwater. Aan de
gezinnen met kinderen verstrekken we zo nodig schoolmaterialen, schoolkleding en
schoolgeld. In sommige schrijnende situaties helpen we bij het herstel van een woning,
vervangende huisvesting of dragen wij financieel bij in niet verzekerde medische kosten. Tot
de ondersteuningsdoelen behoort ook het vergoeden van de zorgverzekering, de kosten
hiervan zijn € 3,- per jaar per persoon.
Daarnaast zamelt de stichting via projecten extra donaties in ter ondersteuning, zoals voor
de aanschaf van watertanks of voor de begeleiding van tienermoeders.
Hoe?
Het doel van de stichting is het voorzien in voedsel en andere basisbehoeften aan
levensonderhoud voor gezinnen die financieel het zwakst zijn en in schrijnende
omstandigheden leven. Wij willen deze hulp primair richten op de arme gezinnen in
Rubengera, een leefgemeenschap in het noordwesten van Rwanda. Met een donatie van 50
euro per maand kan een gezin worden voorzien van essentiële (voedings)middelen en/of
materialen. De stichting werkt samen met de lokale diaconie van de Presbyterian Church.
Een daartoe aangesteld team voert de coördinatie van de ondersteuning uit. In dit team
zitten: een lokale inwoner, een diaken en de pastor. Met de verkregen donaties verwerven
zij ter plekke de middelen zoals zaaigoed, voedsel en/of schoolmaterialen om onder de
families te verspreiden. Zij doen dit op vrijwillige basis, waarbij een vrijwilligersvergoeding
mogelijk is. In principe wordt tenminste 90% van de gelden besteed aan concrete hulp. De
stichting werkt met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst.
Beoogd resultaat
Het lokale coördinatieteam geeft aan welke gezinnen het meest voor de beoogde
ondersteuning in aanmerking komen en doet periodiek voorstellen hoe deze gezinnen door
de stichting geholpen kunnen worden en wat hiervoor nodig is.
Door middel van periodieke inhoudelijke en financiële verslagen legt het coördinatieteam
verantwoording af aan het bestuur van de stichting. De informatie en foto’s worden – met
inachtneming van de privacywetgeving - op de website van de stichting geplaatst.
Het beoogde eindresultaat is, dat de door onze stichting ondersteunde families in
Rubengera meer en zo mogelijk volledig en structureel in staat zijn om zelfstandig te kunnen
voorzien in het eigen levensonderhoud.
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3. Plan van aanpak
a. Stichting Noodhulp Rubengera, Rwanda
De stichting ondersteunt periodiek via het coördinatieteam tenminste 10 arme gezinnen in
Rubengera in de basisbehoeften van het levensonderhoud*.
b. Criteria opstellen
Onder regie van het coördinatieteam worden gezinnen geselecteerd die het meest urgent
voedsel en andere basisbehoeften nodig hebben. Hiertoe worden toetsbare criteria
opgesteld.
c. Wijze waarop de middelen worden verzameld
● Eigen geldinzamelactie, bijvoorbeeld: vrienden, familie, collega’s.
● Het zoeken en onderhouden van een goede samenwerking met andere goede
doelen, zoals bijvoorbeeld via Partin.
● Bedrijven benaderen, bijvoorbeeld voor donaties waarbij deze bedrijven hun naam
verbinden aan het doel.
● Het onder de aandacht brengen en houden van onze activiteiten bij de kerkelijke
diaconieën en scholen als mogelijk collectedoel.
● Online crowdfunding via bijvoorbeeld SupportRwanda, Geef en GoFundMe. Gezien
de aard en de duur van de te leveren ondersteuning wordt daarbij specifieke
aandacht geschonken aan de werving van zoveel mogelijk vaste donateurs.
● Verkoop van Rwandese materialen.
● Mogelijkheid om een gezin “te adopteren”.

4. Beheer en organisatie
Organisatie en bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf personen. De voorzitter, waarnemend voorzitter, de secretaris,
de penningmeester, communicatie-functionaris en de website beheerder.
Voorzitter: Dhr. P.C. van der Wel
Waarnemend voorzitter: nog te benoemen
Secretaris: Mevr. M.Vaessen
Penningmeester: Dhr. E. Visser
Communicatie: Mevr. P.N.R. van der Loo
Website beheer: Dhr. P.R.Boer
Begroting
De meerjarenbegroting 2021-2023 ziet er per jaar als volgt uit:
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2021

Begroting
2022

2023

Jaarrekening
2020

Baten
Donaties
Legaten

9.000,00
-

8.000,00
-

10.000,00
-

1.536,96
614,36

Totaal baten

9.000,00

8.000,00

10.000,00

2.151,32

Lasten
Directe noodhulp
Vrijwilligersvergoedingen
Kosten lokale team Rwanda
Bankkosten
Handlingkosten Donorbox

7.850,00
500,00
300,00
250,00
100,00

6.850,00
500,00
300,00
250,00
100,00

8.850,00
500,00
300,00
250,00
100,00

1.742,02
205,00
122,35
69,73
12,23

Totaal lasten

9.000,00

8.000,00

10.000,00

2.151,32

In het jaar 2021 is een grote eenmalige gift ontvangen ten behoeve van vervangende
huisvesting voor een arme familie. Daarmee is rekening gehouden in de begroting voor de
jaren daarna.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Aan de leden van het plaatselijke coördinatieteam kan per jaar een door het bestuur vast te
stellen vrijwilligersvergoeding worden toegekend. Ook deze leden hebben daarnaast recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits de
aard en de hoogte daarvan vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd.

Adres Stichting en overige gegevens
RSIN:
861443871
Naam en adres: Stichting Noodhulp Rubengera, Rwanda
Westhaven 24 b, 2801 PJ Gouda
KvK- nummer: 78545269
Fiscaal nummer ANBI: 861443871
Rekeningnummer IBAN:NL96INGB0008979813
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