Beleidsplan Stichting Tanzania Support

1. Inleiding
Stichting Tanzania Support is een zogeheten Klein Particulier Initiatief en is opgericht in 2009
door Marianne en Johan Groenewoud. Dit werd ingegeven door de wens om vanuit de eigen relatief luxe - leefsituatie ondersteuning te bieden aan mensen die minder bevoorrecht zijn. De
stichting ondersteunt mensen in Tanzania op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg,
hygiëne en water. De stichting richt zich in het bijzonder op het dorp Selela, gelegen in de Riftvallei, in de buurt van de Ngorongoro krater.
Marianne was in 1994 al eens in dat gebied en destijds ook door Selela gereden. Ze was ontdaan
door het feit dat er veertien jaar later geen zichtbare verbeteringen waren. Dat gevoel heeft
uiteindelijk geleid tot de oprichting van een stichting ter ondersteuning van ontwikkeling.
Tanzania Support werkt niet aan ontwikkelingshulp voor de korte termijn maar investeert liever
in ontwikkelingssamenwerking op langere termijn. In overleg met de plaatselijke bevolking wordt
bepaald welke initiatieven op welke wijze gezamenlijk te ontplooien, waarbij men zelf
verantwoordelijk is.
2. Het doel van Stichting Tanzania Support
De stichting heeft ten doel het werven van fondsen (gelden en goederen) teneinde de
navolgende doelen te bereiken:
- het (op projectbasis) bieden van hulp aan mensen woonachtig in Tanzania (Afrika) en meer in
het bijzonder de bevolking van Selela; met name het bieden van hulp op het gebied van de
gezondheidszorg, hygiëne en onderwijs;
- personen in Nederland bewust te maken van het feit dat de sub a. bedoelde personen hulp
kunnen gebruiken;
- het ondersteunen van Nederlandse en buitenlandse rechtspersonen met een vergelijkbaar
doel;
- alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
3. Werkzaamheden van Stichting Tanzania Support


Strategie en realisatie van het doel
De strategie van Tanzania Support is om via de bestaande contacten in Tanzania vast te
stellen wat de grootste knelpunten/noden zijn. Vervolgens wordt dit via onze
informatiekanalen (website, nieuwsbrieven e.d.) gedeeld en getracht middelen en financiën
bijeen te brengen. Hiermee kan in Tanzania concrete support gegeven worden.



Projecten en/of schenkingen
De projecten worden op ad hoc basis, in overleg met de contactpersonen in Tanzania,
bepaald. Het kan variëren van kleinschalige zaken als het verdelen van gedoneerde
schoolkrijtjes onder de verschillende scholen, tot en met het realiseren van gebouwen (of
delen daarvan). De gerealiseerde projecten worden vermeld op de website van de stichting
onder de rubriek "Resultaten".



Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten
Er worden alleen projecten gekozen waarvan vaststaat dat er voldoende algemeen draagvlak
voor bestaat onder de plaatselijke bevolking.



Overzicht van toekomstige projecten
Biogaskeuken
Bij de basisschool in Mbaash zijn in de afgelopen jaren twee slaapzalen gebouwd, zodat de
kinderen die van ver moeten komen lopen (tot wel 23 km enkele reis) op school kunnen
overnachten. Per 3 oktober 2018 wordt de school door de Tanzaniaanse overheid officieel
erkend als 'boarding school'. Dat betekent onder meer dat de overheid zorg draagt voor de
maaltijdverstrekking aan alle kinderen op school (ca. 400). Er wordt al dagelijks een warme
lunch bereid op een houtgestookt fornuis. Dagelijks moeten de leerlingen daarvoor enkele
stokken meebrengen naar school. Hout is erg schaars in het gebied, daarom is er de wens om
een biogaskeuken te realiseren. Dan kunnen de leerlingen dagelijks een portie koemest (of
mest van andere dieren) meenemen, wat in een speciale installatie wordt omgezet in gas
waarop gekookt kan worden. Aan mest is geen gebrek in het gebied, aangezien de Maasai in
hoofdzaak veehoeders zijn. Tanzania Support hoopt bij te kunnen dragen aan een dergelijke
keukeninstallatie.
Vergroening
De school van Mbaash ligt in een droge, stoffige vlakte met heel weinig bomen en struiken.
Tanzania Support wil bijdragen aan vergroening van het gebied. De schoolleiding heeft dit
idee omarmd en is al begonnen met het aanplanten van enkele honderden (gestekte) jonge
boompjes en struikjes. Ook wordt een leraar en een dorpsleider naar een speciale training
gestuurd om de fijne kneepjes van het stekken en onderhouden van jonge aanplant te leren.
Met een groenere omgeving wordt hopelijk een barrière gecreëerd tegen het stof en komt
langzaam maar zeker een wat ander microklimaat tot stand.
Computerlokaal
Medio 2015 is het elektriciteitsnet naar Selela gerealiseerd. De Oltinga middelbare school is
nog altijd aanvullende middelen aan het zoeken voor de kosten van aansluiting en installatie
in alle gebouwen. Dat moet namelijk vanuit het - altijd krappe - schoolbudget worden
betaald. Enkele jaren geleden is een klaslokaal reeds voorbereid als computerlokaal. Het
computernetwerk zal worden geïnstalleerd door stichting Viafrica en gefinancierd door
Tanzania Support.
Waterleiding Ndinyika basisschool
Naar de Oltinga middelbare school loopt een waterleiding, afkomstig vanuit het dorp, ca.
twee kilometer verderop. In 2016 is via Tanzania Support een vijftal voorraadtanks van
10.000 liter elk geïnstalleerd. Circa drie kilometer verderop is de Ndinyika basisschool, een
school met bijna 300 leerlingen en 8 leraren. Daar is geen watervoorziening, men heeft
alleen de beschikking over een kleine voorraadtank van 1.500 liter, welke steeds gevuld moet
worden met behulp van een tankwagen. Dat is relatief duur, de vrachtwagen is nogal eens
kapot en er zijn wel vaker problemen, waardoor de school dan verstoken is van drinkwater.
Ook de kinderen, die veelal van veraf naar school komen lopen, hebben dan de hele dag
geen water om te drinken. De oplossing is om de pijpleiding vanaf de Oltinga school af te
takken naar de Ndinyika school en daar een tank van 10.000 liter te installeren. De totale
kosten daarvoor bedragen ruim € 6.000, waarvoor financiering wordt gezocht.
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Medische verbrandingsoven
Bij de medische hulppost in Mbaash is behoefte aan een 'incinerator', een gemetselde
verbrandingsoven waar medisch (deels organisch) restmateriaal veilig kan worden verbrand.
Dat is vooral van belang om verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. Een ouddeelneemster aan een 'bouwreis' van de Hanzehogeschool Groningen (in 2016) heeft zich
hiervoor ingespannen en een belangrijk deel van de financiering gegenereerd. Tanzania
Support wil proberen het ontbrekende deel van het benodigde bedrag bij te dragen.
Overig
Overige projecten vinden plaats op ad hoc basis, meestal op verzoek van de lokale
gemeenschap. Verzoeken komen binnen via een van de contactpersonen of bij eigen verblijf
ter plekke (2 à 3 maal per jaar). Het bestuur beoordeelt of het haalbaar lijkt hiervoor een
wervingsactie te beginnen of beschikbare financiële middelen in te zetten.
4. Organisatiestructuur
Het bestuur van Stichting Tanzania Support bestaat uit:
mw. M.H.P. Groenewoud - Jeremiasse (voorzitter)
dhr. drs. J.J. Groenewoud (secretaris)
mw. J.R. van Dijk - van der Geest (penningmeester)
mw. J.A. Celosse (lid)
dhr. dr. P.Q. Reinsch (lid)
dhr. mr. N.G. Staal (lid)
5. Financiering en schenkingsbudget
Er wordt geen belangrijk vermogen opgebouwd. Wel is er een kleine financiële reserve, onder
meer opgebouwd uit de bijdrage van vaste donateurs van de stichting, waarmee onverwachte
bestedingen (buiten de gekozen projecten om) worden gedekt. De gelden uit donaties e.d.
worden zoveel mogelijk direct besteed in Tanzania.
Er is geen specifiek bestedingsbeleid. Alle bestedingen worden ad hoc gekozen, waar het geld
naar mening van het bestuur het meest nodig is.
Er is geen jaarlijks budget voor schenkingen. Alle ontvangen gelden worden ingezet in Tanzania
t.b.v. de projecten. Ontvangen goederen worden getransporteerd naar Tanzania of verkocht
(o.m. op rommelmarkten), waarbij de opbrengst als donatie wordt beschouwd.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Er zijn geen huisvestings- of
reiskosten. Incidenteel worden daadwerkelijke gemaakte onkosten van vrijwilligers in Tanzania
vergoed.
6. Vermogensbeheer
Het - bescheiden - vermogen van Stichting Tanzania Support is ondergebracht op een rekening
courant (NL77 RABO 01.54.80.31.03) en een bedrijfsspaarrekening (NL29 RABO 34.61.73.93.16)
bij Rabobank Randmeren. Geld dat tijdelijk niet wordt gebruikt staat 'geparkeerd' op de
spaarrekening in afwachting van het moment waarop het daadwerkelijk aan een specifiek project
besteed kan gaan worden. Het gehele vermogen van de stichting is vrij beschikbaar voor de
projecten.
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Het vermogen van de stichting dient direct te kunnen worden gebruikt indien een bepaald
project dat vereist. Daarom wordt het niet vastgezet in bijvoorbeeld deposito's, maar uitsluitend
tijdelijk op de spaarrekening gezet. Er is geen beleggingsstatuut.
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7. Bijlagen

Bijlage 1: Statuten van Stichting Tanzania Support (notariële akte d.d. 3 mei 2011)
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Bijlage 2: Beknopte jaarrekening Stichting Tanzania Support
Jaarrekening 2017
Algemeen
De Stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen (gelden en goederen) teneinde de navolgende
doelen te bereiken:
a. Het (op projectbasis) bieden van hulp aan mensen woonachtig in Tanzania (Afrika) en meer in
het bijzonder de bevolking van Selela; met name het bieden van hulp op het gebied van de
gezondheidszorg, hygiëne en onderwijs;
b. Personen in Nederland bewust te maken van het feit dat de onder sub a. bedoelde personen
bedoelde hulp kunnen gebruiken;
c. Het ondersteunen van Nederlandse en buitenlandse rechtspersonen met een vergelijkbaar doel;
d. Alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd onder fiscaalnummer: 8214.94.016.

Bestuur
Het bestuur bestaat in 2017 uit de volgende personen:
 voorzitter: mw. M.H.P. Groenewoud-Jeremiasse
 secretaris: dhr. drs. J.J. Groenewoud
 penningmeester: mw. J.R. van Dijk-van der Geest
 lid: mw. J.A. Celosse-Lorwa
 lid: dhr. dr. P.Q. Reinsch
 lid: dhr. mr. N.G. Staal

Resultaten 2017
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 9.357.
De belangrijkste (financiële) gebeurtenissen van Stichting Tanzania Support in 2017 waren:
Credit
 Van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé uit Leeuwarden werd een donatie ontvangen van
€ 1.000, wat een bijdrage betrof voor de verlichting en stroomvoorziening via zonne-energie op/in
de slaapzalen en een gebouw met klaslokalen en kantoor van de basisschool van Mbaash.
 Van de Hanzehogeschool Groningen werden diverse donaties ontvangen, in totaal bedroeg dit
ruim € 9.300. Dit geld was deels nog een nabetaling voor de bouw van de tweede slaapzaal in
'subvillage' Mbaash, behorend tot Selela, deels een storting t.b.v. het 'Mbaash fonds', een
initiatief van deel van de deelnemers aan de bouwreis in oktober 2016. Hieruit zullen in overleg
diverse - meest kleinere - projecten in Mbaash worden betaald.
 Een donatie van € 1.500 werd ontvangen van een deelnemer aan de bouwreis van oktober 2016,
naar aanleiding van zijn pensionering. Dit bedrag is ook gerelateerd aan het Mbaash fonds.
 Van de Hanzehogeschool Groningen werden donaties ontvangen ter grootte van bijna € 4.700,
dit betrof de slotbetaling voor de sponsorreis (reis-/verblijfkosten) in oktober 2016.
 Van Dame Alice Owens School uit Londen kwam een sponsorbedrag ter grootte van bijna
€ 2.200. Dit bedrag is besteed aan reparatie van een partij stapelbedden voor de
jongensslaapzaal bij de Oltinga middelbare school.
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Een bijdrage van in totaal € 1.050 werd ontvangen van een deelnemer aan de bouwreis van
oktober 2016, wat is bedoeld voor de bouw van een 'incinerator' (medische verbrandingsoven) bij
de medische hulppost van Mbaash.

Debet
 Een bedrag van bijna € 2.500 werd besteed aan de reparatie van een partij stapelbedden voor de
jongensslaapzaal bij de Oltinga middelbare school. Deze hadden oorspronkelijk houten
bedbodems, welke kapot waren gegaan (meest door termieten), maar welke zijn gerepareerd met
gelaste metalen bodems.
 Voor de solar installatie van de medische hulppost in Mbaash werd een bijdrage van ruim € 550
betaald, zodat daar verlichting is in enkele behandelkamers en de wachtruimte op de veranda.
 Een bedrag van € 550 is betaald voor de aanschaf van voedsel (maïs en bonen) voor de
schoolkinderen van Mbaash die in de slaapzalen verblijven. Dit in afwachting van het moment dat
de overheid de school formeel aanwijst als 'boarding school' en daarmee ook de formele
voedselvoorziening als taak op zich neemt.
 Verder waren er enkele verrekeningen voor de bouwreis van oktober 2016, bij elkaar was dit
bijna € 10.000.

Verantwoording
De gegevens uit de jaarrekening zijn samengesteld door Van der Geest Administratieve Dienstverlening, te Putten (Nederland).
Valuta
Alle bedragen in de jaarrekening zijn in euro's.

Banken
Alle gelden van de Stichting staan ter vrije beschikking, zowel van de betaalrekening met IBAN
NL77RABO 01.54.80.31.03 als van de spaarrekening met IBAN NL29RABO 3461.739.316 (beide
Rabobank Nederland) en zijn dagelijks opneembaar.
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Van der Geest Administratieve Dienstverlening / Stichting Tanzania Support

EXPLOITATIE 2017
2017

2016

€

€

BATEN

Eenmalige donaties
Vaste donateurs
Inkomsten t.b.v. sponsorreizen

17.192,56
660,00
4.684,38

56.054,45
660,00
12.785,49

Totaal baten

22.536,94
2017

69.499,94
2016

LASTEN
€

€

Kantoorkosten
w.v.
Drukwerk
Kantoorartikelen
Portokosten

0,00

57,43

0,00
0,00
0,00

57,43
0,00
0,00

Algemene kosten
w.v.
Transportkosten goederen
Administratie-/bestuurskosten

0,00

1.560,83

0,00
0,00

1.560,83
0,00

188,51

241,11

Inkoop
w.v.
Materialen in/ voor Tanzania
Uitgaven t.b.v. sponsorreizen

12.991,26

73.119,34

8.306,88
4.684,38

62.537,16
10.582,18

Totaal lasten

13.179,77
2017
€

74.978,71
2016
€

Rente en kosten bank

RESULTAAT
Voordelig of nadelig saldo
Resultaat:
Totalen:
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BALANS

2017

2016

BALANS
DEBET
€
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Lening J.J. Groenewoud
Langlopende schulden
Kas
Rabobank NL77RABO 01.54.80.31.03
Rabobank NL29RABO 3461.739.316
Liquide middelen

DEBET
€

KREDIT
€

23.764,34
23.764,34

14.407,17
14.407,17

819,39
819,39

819,39
819,39

845,83
17.469,78
6.593,02
24.908,63

Nog te ontvangen bedragen
Tussenrekeningen
Voorraad attenties
Voorraad

KREDIT
€

845,83
1.313,34
4.559,58
6.736,75
430,00
430,00

105,10
105,10

8.384.71
8.384,71
105,10
105,10

Resultaat:
Totalen:
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Bijlage 3: Uitreksel Kamer van Koophandel
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