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Beleidsplan  

Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda  
 

 

1. Algemeen 
 
Aanleiding 
Wij kennen Rwanda via een zorg- en onderwijs project in het Kibogora Hospital in Rwanda. 
 
Wij maken ons in dit coronatijdperk ernstige zorgen over de situatie in Rwanda, in het 
bijzonder over de dorpen waar arme gezinnen leven. Er is bij deze gezinnen een gebrek aan 
basisbehoeften als voldoende eten en drinken, een woning die beschutting geeft en kleding 
en schoolmaterialen voor de kinderen. In de huidige situatie zijn zij extra getroffen door de 
gevolgen van het coronavirus. Mensen zijn gedurende een lange periode verplicht geweest 
om binnen te blijven, wat betekent dat zij niet op het land konden werken om eten te 
verbouwen.  Door het oprichten van de stichting Noodhulp  Rubengera Rwanda (hierna te 
noemen “de stichting”) willen wij voor een afgebakende periode 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 beperkt aantal gezinnen uit het gebied 
Rubengera in Rwanda gaan helpen. We hebben niet de ambitie om een grote, landelijk 
opererende organisatie te worden, maar wel een stichting 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. Door de lockdown t.g.v. corona 
is  het inkomen voor deze mensen volledig weggevallen, waardoor een tekort ontstaat aan 
voedsel en andere basisbehoeften. Deze mensen hebben het al zwaar te verduren, en de 
lockdown maakt dit alleen maar erger. De overheid verleent  wel financiële steun aan de 
gezondheidszorg in het land, maar voor overige hulp is men volledig afhankelijk van de 
internationale gemeenschap,  non-profitorganisaties en lokale kerken. De situatie is 
schrijnend en het bieden van hulp is urgent. 

 
2. Doelstelling 
 
Doelstelling 
Via de stichting worden iedere week tenminste 10 arme gezinnen in Rubengera structureel 
voorzien van een voedselpakket. Tevens krijgen zij middelen aangereikt om op termijn weer 
zelf te kunnen voorzien in hun eigen voedselproductie. Dit door het geven van bv. zaaigoed 
en kippen. Tot de ondersteuningsdoelen behoort ook het vergoeden van de zorgverzekering 
van deze arme gezinnen, de kosten per persoon hiervan zijn € 3,- per jaar per persoon. 
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Wat willen wij doen? 
Het doel van de stichting is het voorzien in voedsel voor gezinnen die financieel het zwakst 
zijn en in de huidige situatie het zwaarst getroffen worden door de gevolgen van het 
coronavirus. Wij willen deze hulp primair richten op de arme gezinnen in Rubengera, een 
dorp in het noordwesten van Rwanda. Met een voedselpakket van 10  euro per week  kan 
een gezin worden voorzien van essentiële voedingsmiddelen. De stichting werkt samen met 
de lokale diaconie van de Presbyterian church. De coördinatie van de voedselverstrekking 
wordt door een daartoe aangesteld team op locatie gedaan. In dit team zitten: een lokale 
bewoner, een diaken en de pastor. Zij doen dit op vrijwillige basis, waarbij er wel eventueel 
de mogelijkheid is om een vrijwilligersvergoeding te geven, conform de regelgeving in 
Nederland. De stichting hanteert het principe dat tenminste 90% van de gelden besteed 
wordt aan concrete hulp. De stichting werkt met vrijwilligers en heeft geen personeel in 
dienst. 
 
Resultaat 
Het lokale coördinatieteam  geeft maandelijks aan welke gezinnen door de stichting 
geholpen gaan worden en wat hiervoor nodig is.  
Door middel van foto’s en tekst 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.  
 
 

3. Plan van aanpak 
 
a. Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda 
De stichting ondersteunt maandelijks via het lokale coördinatieteam arme gezinnen in 
Rubengera structureel van voedselpakketten. 
  
b. Criteria opstellen 
Onder regie van het coördinatieteam worden gezinnen aangedragen 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 
● Bedrijven benaderen, bijvoorbeeld bedrijven benaderen voor donaties waarbij deze 

bedrijven hun naam verbinden aan het doel 
● Online crowdfunding, bijvoorbeeld: www.supportrwanda.com 
● Verkoop van Rwandese materialen 
● Mogelijkheid om een gezin te “adopteren” 
 

d. Beheer en besteding van de ingezamelde middelen 
Via inzamelingsacties en de website worden geldmiddelen verzameld. Hierdoor is het 
mogelijk om periodiek een bedrag ter beschikking te stellen aan het coördinatieteam in 
Rubengera 
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e. Monitoring van de ingezette middelen  
Maandelijks wordt door het coördinatieteam in Rubengera een digitale terugkoppeling 
gegeven aan het bestuur van de stichting via beschrijving en foto’s van de ingezette hulp. 
 

4.Beheer en organisatie 
 
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  
 
Organisatie en bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf personen. De voorzitter, waarnemend voorzitter, de secretaris,  
de penningmeester en de communicatiefunctionaris.  
Voorzitter: Dhr. P.van der Wel 
Waarnemend voorzitter nog te benoemen 
Secretaris: Dhr. P.R.Boer 
Penningmeester: Mevr. M.Vaessen 
Communicatie: Mevr. R. van der Loo 
 
Begroting 
 
Meerjarenbegroting 2021 - 2023 
 Inkomsten en uitgaven per 

maand/jaar  
Opmerking 

Totaal tenminste per 
maand 

€ 565,- Ondersteuning tenminste 10 
gezinnen, zoals 
voedselpakket, zaaigoed, 
kippen en/of zorgverzekering 

Totaal tenminste per 
jaar 

€ 6.780,- 
 

 

 
 

 
Adres Stichting en overige gegevens 
RSIN:                   861443871 
Naam en adres:   Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda 
                             Westhaven 24b, 2801 PJ Gouda 
KvK- nummer:     78545269 
Bankrekening      NL96 INGB 0008 9798 13  

 
 
 
 
 
 
 


