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1. Inleiding 
 
Het doel van de stichting A voor Afrika is het ondersteunen van projecten ten behoeve van 
welzijn en welvaart van mensen en dieren in Afrika. Het bestuur zal steeds weer passende 
nieuwe projecten selecteren om ondersteuning te bieden. De stichting wil haar doel 
bereiken door het inzamelen van geld. Dit wordt gedaan door het verkopen van 
zelfontworpen sleutelhangers en het ontvangen van donaties. Alle onkosten worden door 
het bestuur vergoed, waardoor de gehele opbrengst van donaties en verkoop naar de te 
ondersteunen projecten gaat. 
 
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Op dit moment loopt de aanvraag voor een ANBI status voor 
de stichting A voor Afrika.  
 
 
 

2. Algemene gegevens 
 
Oprichting: Stichting A voor Afrika is op 18 april 2019 opgericht door Notaris Mr. Guido 
Pieter Nikolai van der Brug van Bolscher Brug Deijl Notarissen te Amersfoort.  

 
Statutaire naam: Stichting A voor Afrika 
 
Kvk nummer: 74639544 

 
RSIN: 859977249 
 
Activiteiten: Het financieel ondersteunen van projecten voor welzijn en welvaart van 
mensen en dieren in Afrika 

 
Adres: Westsingel 11B, 3811BA Amersfoort 
 
Bankrekeningnummer: NL27 RABO 0341 6043 72 
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3. Missie en visie  
 
Stichting A voor Afrika is bedacht door Anaïs van der Vat (geboren op 19-08-2010). Na een 
reis door Tanzania in 2017 en het bezoek aan de Mayoka Primary School in de buurt van 
Lake Manyara, besloot zij zich in te willen zetten voor deze gemeenschap. Uiteindelijk is dit 
doel verbreed. Na het zien van beelden op het Jeugdjournaal over de orkaan in 
Mozambique, besloot Anaïs dat meer mensen en dieren in Afrika steun kunnen gebruiken. 
Vanuit deze gedachte is de stichting A voor Afrika opgezet.  
 
De missie van stichting A voor Afrika is om steeds weer projecten in Afrika te selecteren, die 
financiële steun kunnen gebruiken om welzijn en welvaart van mensen en/of dieren te 
verbeteren. Op dit moment zijn hiervoor twee projecten geselecteerd: De Mayoka Primary 
School en noodhulp na de orkaan in Mozambique. 
 

4. Doelstelling 
Het doel van de stichting A voor Afrika is het ondersteunen van projecten ten behoeve van 
welzijn en welvaart van mensen en dieren in Afrika. Het bestuur zal steeds projecten 
selecteren om hieraan te voldoen. Op dit moment gaat het om het ondersteunen van twee 
projecten. Er wordt met verschillende organisaties gesproken over nieuwe projecten voor de 
toekomst. 
 
3.1. Mayoka Primary School Tanzania  
Mayoka is een landelijke gemeenschap in het Manyara-district van Tanzania, dichtbij Lake 
Manyara. De gemeenschap heeft een bevolking van ongeveer 7.000 mensen. Er is geen 
gemeenschapscentrum, de enige openbare infrastructuur is een school en een kliniek, welke 
beide steun ontvangen van de Africa Foundation. Er is geen elektriciteit of watervoorziening 
in dit dorp. Bewoners lopen lange afstanden om water te halen uit onbeveiligde open 
bronnen. Om de leefomstandigheden van de gemeenschap te verbeteren, is het belangrijk 
om de jonge generatie goed op te leiden. Door ze scholing te geven hebben ze meer 
perspectief op een baan en kunnen zij hun gemeenschap later helpen met het verbeteren 
van de infrastructuur en voorzieningen. 
 
Mayoka Primary School werd opgericht in 1973 en biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 
12 jaar. Sinds de oprichting heeft de school steun gekregen van een aantal donateurs. De 
school bestaat nu uit 10 klaslokalen en een beheerdersblok. Nadat het gratis basisonderwijs 
in Tanzania werd geïntroduceerd, nam vooral de schoolinschrijving aanzienlijk toe in de 
armere, meer landelijke gebieden. Hierdoor groeien de klassen. Op de Mayoka Primary 
School zitten inmiddels 557 kinderen en er werken 8 leerkrachten. Dit zorgt voor een 
leerling-leraar ratio van 70:1. 
 
Onlangs heeft Africa Foundation de Mayoka Primary School ondersteund met het bouwen 
van extra accommodatie voor leraren. Extra leraren accommodaties hebben als doel de 
school in staat te stellen meer personeel te werven, met name leraren die van buiten de 
regio komen. Het uiteindelijke doel is verminderde klassengrootte en verbetering van de 
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kwaliteit van onderwijs. Inmiddels is de Africa Foundation begonnen aan de bouw van 2 
woningen. 
 
Een andere zorg van de school, die ontstaan is als gevolg van het toegenomen aantal 
leerlingen, is het tekort aan toiletten. Momenteel heeft de school 12 toiletten. Volgens het 
Ministerie van Onderwijs zou een school van deze omvang 24 toiletten moeten hebben. 
Africa Foundation zamelt geld in om de bouw van 12 extra toiletten te realiseren. Deze extra 
toiletten zorgen voor betere hygiëne en minder verspreiding van ziektes, en zorgt er ook 
voor dat de lessen minder verstoord worden doordat leerlingen lang in de wachtrij staan bij 
de toiletten.  
 
De kosten voor de bouw van 12 toiletgebouwen bedragen $8612,-. Inmiddels heeft de Africa 
Foundation al $3702,- ingezameld. Stichting A voor Afrika probeert de overige $4910,- in te 
zamelen. Het ingezamelde geld zal worden overgemaakt naar de Africa Foundation. Zij zullen 
ervoor zorgen dat het gebruikt wordt voor de bouw van de toiletten.  
 
3.2. Noodhulp na orkaan in Mozambique  
Op 14 maart 2019 heeft Orkaan Idai in Mozambique grote verwoestingen aangericht. Ook de 
daaropvolgende overstromingen eisen hun tol. Door de harde wind en overstromingen zijn 
gebouwen en bruggen ingestort en wegen onbegaanbaar. Daardoor zijn veel plaatsen 
onbereikbaar. Stichting Save the Children biedt hulp in de zwaarst getroffen gebieden van 
Mozambique, de provincies Tete, Manica, Sofala en Zambezia. Ze zorgen voor water, 
voedsel, medicijnen en onderdak. Kinderen die in de chaos hun familieleden zijn 
kwijtgeraakt worden opgevangen en beschermd en zo snel mogelijk herenigd met hun 
familie. Ook wordt geprobeerd om het verspreiden van ziektes te voorkomen.  

Stichting A voor Afrika wil financiële steun bieden na de orkaan in Mozambique, zodat er 
nog meer hulp geboden kan worden. Daarvoor is er inmiddels een bedrag van 3000,- 
overgemaakt naar Stichting Save the Children. Deze stichting zal ervoor zorgen dat er met dit 
bedrag hulp wordt verleend.  
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4. Strategie 
De stichting verzamelt op twee manieren geld; door middel van de verkoop van 
zelfontworpen sleutelhangers en het ontvangen van donaties. Zowel de verkoop van de 
sleutelhangers als de donaties gebeuren via de website www.a-voor-afrika.nl. De activiteiten 
van de stichting worden gepromoot op Facebook en door mond-op-mond reclame. 
 
4.1. Verkoop Sleutelhangers 
Voor deze sleutelhangers tekende grondlegger van de stichting, Anaïs van der Vat, de 
BunnyDog. Een fantasiefiguur bestaande uit een hond en een konijn. Deze BunnyDog staat 
symbool voor de stichting. Voor de start heeft de stichting 2000 sleutelhangers ingekocht. 
De productiekosten zijn door het bestuur uit eigen zak vergoed, waardoor de gehele 
opbrengst van 15,- per sleutelhanger ten goede komt aan de te ondersteunen projecten. 
 
4.2. Donaties 
Donaties kunnen gedaan worden door een bankoverschrijving te doen naar de rekening van 
de stichting. Donateurs kunnen zelf het te doneren bedrag uitkiezen, hieraan zit geen 
minimum of maximum verbonden. Donateurs kunnen bij hun donatie een voorkeur 
doorgeven voor het project dat ze willen ondersteunen. Het bestuur zal er in dit geval voor 
zorgen dat dit bedrag bij het voorkeursproject terecht komt. Mocht dit door onvoorziene 
omstandigheden niet mogelijk zijn, zal hierover contact opgenomen worden met de 
donateur en alleen na toestemming zal de donatie naar een ander project gaan dan het 
voorkeursproject van de donateur. 
 

5. Organisatie & Bestuur 
 
5.1. Winstoogmerk 
Stichting A voor Afrika kent geen winstoogmerk. Alle ontvangen donaties en inkomsten van 
verkoop worden volledig aangewend om de geselecteerde projecten te financieren. 
Onkosten worden vergoed door het bestuur. 
 
5.2. Onafhankelijk Bestuur 
De onafhankelijke besluitvorming van Stichting A voor Afrika wordt gewaarborgd door een 
bestuur van 3 personen met gelijkheid van stemmen. De bestuursleden ontvangen geen 
beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur vergadert 2 maal per jaar en is 
verantwoordelijk voor het beleid, de financiën en overige bestuurlijke zaken. Er zijn geen 
mensen in loondienst of op enige andere vergoeding werkzaam bij de stichting.  
 
5.3. Bestuursleden 
Het vrijwillige bestuur bestaat uit 3 leden: 
- Mw. Nienke Bootsma; Voorzitter 
- Dhr. Maarten van der Heide; Secretaris 
- Dhr. Michael van Ekeren; Penningmeester 
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5.4. Activiteiten bestuur 
Het bestuur komt tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden 
notulen opgemaakt. De bestuurswerkzaamheden bestaan uit het selecteren van te 
ondersteunen projecten, de financiële ondersteuning van deze projecten en het toezien op 
een goede afronding van deze projecten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond 
financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer: 
 - Het jaarlijks opstellen van een begroting 
 - De jaarrekening vaststellen en goedkeuren 
 - Het beheren van de gelden 
 - Het besteden van de gelden 
 
 
 
 


