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1.

INTRODUCTIE

Stichting Elimu Foundation (SEF) is opgericht in 2001 met als doel: het bevorderen van persoonlijkheid- en
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 activiteiten.
Dit is het jaarverslag 2014 van SEF. Het geeft een overzicht van de projecten, acties en bestuurszaken betreffende
de Stichting.
We zijn onze donateurs en vrienden zeer erkentelijk voor de bijdrages die het mogelijk maakten om ook dit jaar
weer een substantiële bedrage aan het werk van de Uganda Rural Development and Training program (URDT) te
leveren. In elk geval hebben we daarmee 394 leerlingen en meer dan 2000 familieleden kunnen bereiken.
2.

PROJECTEN

Vanwege de goede vooruitgang en de historische band met de URDT, heeft de Stichting ook in 2014 een
substantiële bijdrage geleverd aan het verschaffen van onderwijs aan 244 kansarme meisjes en 1250 familieleden
via de URDT Girls’ school. De school heeft als doel om de meiden uit kansarme gezinnen vaardigheden en kennis
bij te brengen waardoor zij als competente leiders en ondernemers de hele familie uit de neerwaartse
armoedespiraal kunnen trekken. Samen met hun ouders krijgen ze les in moderne landbouw, preventieve
gezondheidzorg, leiderschap, sparen en krediet en leren ze om samen aan een doel te werken. De school is leuk,
want je krijgt niet alleen les in de klas, maar je hebt je eigen moestuin, er is een sport veld, je doet samen je
huiswerk, je slaapt met zijn vieren in een kamer, en je kunt lid worden van allerlei clubs. Bijvoorbeeld de
educatieve theatergroep die de regio in gaat om dorpelingen en hun leiders te onderwijzen. Het succes van de
school is te meten uit het feit dat er nu meer inkomen is bij de studenten thuis, ze worden niet meer ziek van
slecht drinkwater en iedereen heeft nu genoeg te eten.
Het onderwijs dat wordt geboden heeft daarom effect op drie niveaus: het ontwikkelt de leerling, haar familie en
de gemeenschap, en uiteindelijk Uganda. Deze twee-generaties benadering is uniek in Afrika en daarom heeft de
school al meerdere prijzen gewonnen.
In 2014 is er ook een bijdrage gegeven aan de Community school Kanywamiyaga (CSK). De CSK is ook de twee
generatie onderwijs methode aan het invoeren. De school geeft lager onderwijs aan 85 meisjes en 65 jongens. De
financiële steun werd mogelijk gemaakt door een fondsenwerving actie met de Stichting Kansrijk. Een van de SEF
vrijwilligers is nauw bij betrokken geweest bij het maken van een financieringsvoorstel. Het ligt in de bedoeling dat
voor in elk geval 3 jaar deze school op jaarlijkse basis een bijdrage van de stichting Kansrijk krijgt van ongeveer
5.000 €.
Voor meer informatie over de activiteiten en impact: zie de jaarverslagen van beide scholen op de Elimu website.
3.

BESTUUR

In 2014 had SEF de volgende bestuursleden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel:
Prof. Jaap de Wilde
Mevr. Betty Radstok
Dhr. Fred Bakema
Mevr. Mariëlle Feenstra
Mevr. Laurien Willemse

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Daarnaast waren ook andere vrijwilligers direct betrokken bij het uitvoeren van SEF taken. Dit waren onder
andere:
 Alida Boon
fondsenwerving en website
 Corien Radstok
fondsenwerving
 Reint Bakema
website
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Het Elimu bestuur heeft in 2014 regelmatig contact gehad via email en telefoon. Beslissingen over de giften aan
genoemde scholen zijn unaniem genomen via email.
4.

FONDSENWERVING

In 2014 zijn er de volgende fondsenwerving strategieën gebruikt:
1.
2.
3.
4.
5.

Directe donaties door individuen (vaak vaste donateurs) en acties door bestuursleden
Acties met partnerorganisaties
Schenkingen via notariële aktes
Website
Gebruik social media, zoals Twitter en Facebook

Een van onze vrijwilligers ter plekke Alida Bakema – Boon, heeft via het schrijven van voorstellen en direct contact
met (potentiële) supporters ter plekke ook nog de nodige middelen voor de URDTGS binnengehaald.
5.

FINANCIËN

In 2014 is er totaal 40.589 € gedoneerd door acties. Dit is een verlaging van inkomsten meer dan 35.000 € ten
opzichte van 2013, waar er een totaal van 77.027 € was behaald. Van een aantal in 2013 ontvangen donaties,
bleek een deel voor 2014 bestemd te zijn. Daardoor geven deze beide jaren een vertekend beeld.
Echter de doelstelling om op jaarbasis in elk geval 25.000 € binnen te krijgen is ruimschoots behaald.
Van de opbrengsten is in 2014 35.000 € aangewend voor de URDT Girls’school en 7.731 € voor de Community
school Kanywamiyaga. De rest van de opbrengsten is gereserveerd voor donaties voor 2015.
In 2014 is de mijlpaal van een half miljoen euro voor de URDT sinds te oprichting van SEF bereikt. Dit is een
fantastisch resultaat, waarvoor we al onze donateurs in de afgelopen jaren dankbaar zijn. Daarnaast is het een
enorme stimulans om door te gaan met onze projecten.
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CONCLUSIE

De Stichting heeft voor 2014 haar doelstellingen bereikt. De resultaten zijn zo veelbelovend om met dezelfde
projecten door te gaan.
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