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INTRODUCTIE
Stichting Elimu Foundation (SEF) is opgericht in 2001 met als doel: het bevorderen van persoonlijkheiden kennisontwikkeling van met name jonge vrouwen in minder ontwikkelde landen, en specifiek Uganda,
door het geven van advies, informatie, uitwisseling van ervaringen, consultancy services, materiële of
financiële ondersteuning aan lagere- en middelbare scholen, instellingen voor beroepsonderwijs en/of
organisaties die zich richten op vorming in brede zin van jonge mensen.
Aanleiding van de oprichting van SEF was de vraag van URDT naar steun voor de ontwikkeling van de
URDT Girls School met door Nederlandse vrijwilligers gefinancieerde middelen. Sindsdien heeft een
hechte groep zich vrijwillig ingezet voor dit project en verwante aktiviteiten. Deze school stelt zich tot
doel om meisjes te ontwikkelen tot toekomstige “leiders” in hun directe omgeving, binnen de familie of
hun leefgemeenschap, zodat er verbetering in zowel sociale zin als in economische zin wordt bereikt. Er
worden meisjes uitgenodigd met een achtergrond van armoede, maar ook met motivatie om daar door
scholing en actie iets aan te willen doen. Het is belangrijk dat ook de familie deze aanpak ondersteunt,
omdat door het betrekken van ouders bij het onderwijs, ook zij deel uitmaken van het leertraject.
Stichting Elimu Foundation is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door de belastingdienst is
een beschikking ANBI afgegeven onder RSIN/fiscaal nummer 810344269 die geldt vanaf 1 januari 2008.
Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over de
ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of successierechten
verschuldigd.
BELONINGSBELEID
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor te verrichten werkzaamheden. Kosten voor
fondsenwerving kunnen in overleg met het bestuur in rekening worden gebracht.
FONDSENWERVING
Stichting Elimu Foundation heeft de volgende strategieen om fondsen te werven
Methodes van werving:
Donaties door particulieren, bedrijven,
stichtingen en (kerkelijke) instellingen.
Akties met partner organisaties.
Periodieke (voor een aantal jaren vaste)
schenkingen via (notariële) akten
Website
Geïnitieerde fondsenwervingsacties (veelal via
bestuursleden).

Verwachte samenwerking 2018/2020
Stichting Kansrijk
Gereformeerde Kerk in Voorthuizen
Wilde Ganzen
2 nieuwe schenkingen voor een periode van 5
jaar
Eigen website en Geefgratis
Persoonlijke akties bestuursleden voor leraren
woningen (zie beneden)
Vertoning van film The Uganda Project (Mei
2019)
Vertoning van film Pupil Managed School Farms
(2020)

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
Stichting Elimu Foundation heeft als doel om jaarlijks minstens 25.000 € te schenken aan de URDT Girls
School in Uganda of verwante projecten. Daarnaast zal SEF op aanvraag fondsen werven voor specifieke
projecten. Dit zijn oa: voor 2018/20: accommodatie voor leraren woningen (80.000 €) en een bijdrage
aan de lopende kosten voor de Community School Kanywamiyaga (13.500 €). Daarbij zal ze aanvragen
van andere projecten van URDT en de African Rural University for women in overweging nemen.

