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Stichting African Hope       Beleidsplan 2021 

 
DOELSTELLINGEN 
 
De Stichting African Hope is per 1 mei 2013 opgericht en heeft als statutair doel:  
 
“het verlenen van hulp aan kinderen in Afrika, onder andere albino kinderen die door hun omgeving 
worden verstoten en straatkinderen, wier ontwikkeling in gevaar is, en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
van het woord”.  
 
Die doelstellingen worden in de praktijk als volgt geconcretiseerd. 
 
Straatkinderen 
In de nodige steden in Oeganda wonen veel kinderen, vaak niet ouder dan 10 jaar, zonder ouders of 
andere verzorgers op straat. Veelal verslaafd aan lijm, moeten zij in hun levensonderhoud voorzien 
door te stelen en/of door middel van prostitutie (zie bijvoorbeeld de uitzending van het tv 
programma “De Reünie” van zondag 17 februari 2013, 20.22 uur, NED1). 
 
Kinderen horen uiteraard niet op die manier te leven. Het primaire doel van de stichting is dan ook 
om deze kinderen van de straat te halen en onder te brengen in een veilig tehuis (veilige, vertrouwde 
en stabiele leefomgeving). Het secundaire doel van de stichting is om ervoor te zorgen dat de 
kinderen vervolgens onderwijs gaan volgen. Onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling en 
onafhankelijkheid van een kind en vergroot daarmee diens kansen in de toekomst. 
 
Albinokinderen 
In sommige delen van Afrika, waaronder Tanzania, worden magische krachten toegekend aan 
albino(kinderen).  Dat leidt ertoe dat sommigen van hen worden vermoord en hun lichaamsdelen 
verkocht worden. De ledematen worden vervolgens verkocht aan "tovenaars". Ook in 2021 worden 
nog altijd albino’s aangevallen (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Albinisme). 

Daarnaast worden Albino kinderen in Tanzania veelvuldig verstoten omdat zij heksen zouden zijn 
en/of ongeluk zouden brengen.  

Tenslotte geldt dat Albino kinderen veelal kampen met de nodige gezondheidsklachten. Zij dienen 
dienen zich extra goed te beschermen tegen de zon, aangezien zij een grote kans hebben op 
brandwonden door de zon. Zij moeten zich beschermen met hoeden, parasols en zonnebrand crème. 
Hierdoor kunnen zij brandwonden, veroudering van de huid en kans op huidkanker voorkomen, 
althans verminderen.  Zonnebrandcrème is bijna nergens te koop in Tanzania en erg duur. Daarnaast 
is er een gebrek aan kennis bij medici betreffende Albino kinderen, waardoor deze niet juist verzorgd 
of voorgelicht worden.  

Onze stichting wenst onderwijs projecten in Tanzania te financieren die zich ten doel stellen de 
kennis met betrekking tot albinisme te vergroten. De stichting wil op die manier een bijdrage leveren 
aan het verminderen van discriminatie en geweld tegen albino kinderen. 

Daarnaast zal de stichting projecten financieren die zich bezig houden met het verstrekken van  
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zonbeschermingsmiddelen aan albino(kinderen) in Tanzania.  
 
DOELGROEPEN 
De doelgroepen zijn straatkinderen in Oeganda (en eventueel in Tanzania) en albino kinderen in 
Tanzania. 
 
WERKWIJZE 
 
Straatkinderen 
Het is niet eenvoudig straatkinderen zo ver te krijgen dat zij de straat verlaten en in een tehuis gaan 
wonen. Dat komt mede doordat de kinderen – door eerdere ervaringen – volwassenen veelal 
wantrouwen. 
 
De stichting werkt dan ook samen met één of meerdere organisaties ter plaatse die in de loop der 
tijd hebben bewezen betrouwbaar en professioneel te zijn. 
 
De voorzitter en de secretaris van de stichting zijn in het najaar van 2013 gedurende 3 weken 
afgereisd naar Oeganda en Tanzania teneinde een bestaande lokale organisatie te vinden die 
financieel kan worden ondersteund door de stichting.  
 
Voorafgaand aan de reis is het nodige voorwerk verricht door contact te leggen met gerenommeerde 
Nederlandse organisaties die zich bezighouden met de onderhavige problematiek. Via die 
organisaties is geprobeerd contact te leggen met lokale organisaties en zijn er van tevoren 
bezoekafspraken gemaakt. 
 
We zochten in Oeganda en/of Tanzania een lokale organisatie: 

- die haar sporen reeds had verdiend en; 
- die kon toezeggen dat het geld dat afkomstig is van onze stichting zal worden gebruikt om 

extra kinderen van de straat te halen en; 
- die het liefst ook kon zorgen voor onderwijs aan de kinderen nadat ze van de straat zijn 

gehaald; 
- die bereid was periodiek financiële verantwoording af te leggen met betrekking tot de 

bedragen die door de stichting worden verschaft. 
 
Stichting Doingoood voldeed aan deze voorwaarden en Stichting African Hope steunt deze stichting 
dan ook financieel sedert 2013.  
 
Albino kinderen  
Tijdens bovengenoemde reis werd tevens getracht een geschikt project te vinden in Tanzania dat zich 
bezighoudt met: 

- het vergroten van de kennis omtrent albinisme; 
- ervoor zorgen dat zonbeschermingsmiddelen terecht komen bij albinokinderen. 

 
Ook hier werd het nodige voorwerk voor verricht door contact te leggen met gerenommeerde 
(Nederlandse) organisaties die zich bezighouden met de onderhavige problematiek. Er werden dan 
ook voorafgaand aan de reis de nodige bezoekafspraken vastgelegd bij lokale organisaties. 
 
We zochten in Tanzania een lokale organisatie: 

- die haar sporen reeds heeft verdiend en; 
- die kon toezeggen dat het geld dat afkomstig is van onze stichting zal worden gebruikt voor 

onderwijs mbt albinisme en/of om zonbeschermingsmiddelen te verschaffen aan 
albinokinderen. 
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- die bereid is periodiek financiële verantwoording af te leggen met betrekking tot de 
bedragen die door de stichting verschaft zijn. 

 
Tot op heden heeft Stichting African Hope nog geen organisatie kunnen vinden die aan deze 
volwaarden voldoet.  
 
FINANCIEEL KADER 

Algemeen 
De stichting streeft absolute financiële transparantie na richting haar donateurs, mede omdat we 
menen dat zulks de bereidheid om bedragen te schenken aan de stichting zal vergroten. De stichting 
zal haar jaarstukken dan ook steeds uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar 
publiceren op haar website. 
 
Wij menen voorts dat de bereidheid om te schenken aan de stichting verder zal worden vergroot 
wanneer we donateurs kunnen toezeggen dat 100% van hun schenking rechtstreeks terechtkomt bij 
het goede doelen. 
 
De oprichters van de onderhavige stichting (Stichting African Hope) hebben in verband daarmee een 
tweede stichting opgericht: Stichting Ondersteuning African Hope. Die tweede stichting zal alle 
operationele kosten voor haar rekening nemen. Op die manier kunnen we donateurs van de Stichting 
African Hope toezeggen dat 100% van hun schenking naar het goede doel gaat zonder dat er maar 
een cent “aan de strijkstok” blijft hangen. De 2e stichting (Stichting Ondersteuning African Hope) zal 
volledig worden gefinancierd door (een deel van) het bestuur van die stichting. 
 
De bestuursleden van de onderhavige stichting (Stichting African Hope) krijgen geen vergoeding en 
er zullen – behoudens bijzondere omstandigheden -  geen onkosten worden gedeclareerd.  
 
Fondsenwerving 
Fondsen zullen geworven worden binnen het netwerk van de vijf bestuursleden.  De onderneming 
waar de voorzitter en de secretaris directeur grootaandeelhouder van zijn garandeert een 
maandelijkse schenking van € 500,- (€ 6.000,- per jaar). 
 
Beheer vermogen 
Alle donaties, schenkingen, etc. worden gestort op de bankrekening van de stichting 
(rekeningnummer NL85 RABO 0128 1358 16). De voorzitter en secretaris zijn gezamenlijk bevoegd 
om na goedkeuring door het bestuur bedragen naar projecten over te maken.  
 
 
De operationele kosten van de Stichting zullen worden gedragen door de ondersteunende stichting 
“Stichting Ondersteuning African Hope”. Zo kan voor 100% gewaarborgd worden dat alle donaties 
rechtstreeks worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het doel van de stichting.  
 
De financiële administratie zal bijgehouden worden door een boekhouder onder toezicht van de 
penningmeester.  De boekhouder zal kosteloos ter beschikking worden gesteld door (de 
onderneming van) de voorzitter en de secretaris.  
 
Minstens éénmaal per kwartaal zullen de voorzitter en de penningmeester de financiële stand van 
zaken bespreken. Tevens zal er tussentijds verslag worden gedaan per mail aan alle bestuursleden.  
 
Overeenkomstig de statuten zullen de gelden die in geval van liquidatie van de stichting nog op de 
rekening aanwezig zullen zijn, uitgekeerd aan een organisatie met een gelijksoortig ideëel doel.  
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Elk financieel boekjaar (1 januari t/m 31 december) zal er een jaarverslag opgesteld worden. Dit 
verslag zal besproken worden met het bestuur en vervolgens binnen 3 maanden (en derhalve 
uiterlijk op 31 maart) gepubliceerd worden op de website van de stichting. 
 
 
BESTUURSLEDEN 
Het bestuur van de Stichting African Hope bestaat uit vijf bestuursleden, te weten: 

- mr. drs. A.M. Seebregts  (voorzitter) 
- mevr. mr. I. Saey  (secretaris) 
- mr. A.C. Bosch   (penningmeester) 
- mr. M.C.J. Teurlings  (algemeen bestuurslid) 
- mr. H. Raza   (algemeen bestuurslid) 

 
CONTACTINFORMATIE 
Stichting African Hope 
Mathenesserlaan 214 
3021 HM Rotterdam 
Tel. 010 2411511 
 
Kamer van Koophandel 
De Stichting African Hope is per mei 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
57584289. 
 
 


