
 

BELEIDSPLAN STICHTING KAAMBA NEERE 2020-2021 

 Doelstellingen 

De s%ch%ng Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Onze statutaire doelstelling is 
het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. Een belangrijk 
streven is het vergroten van de weerbaarheid en zelfstandigheid van kinderen. 
Speerpunt van onze s%ch%ng is dan ook de sponsoring van schoolkinderen.  

Onderwijs kan heel veel bijdragen aan het zelfvertrouwen en de onaGankelijkheid 
van een kind en diens kansen voor de toekomst. Zelfs wanneer een kind door 
omstandigheden zijn of haar schoolcarrière zou moeten aJreken (wat wij natuurlijk 
proberen te voorkomen) dan nog beschouwen we onze investering niet als verloren 
geld. Elk jaar dat een kind naar school gaat levert immers iets posi%efs op. 

Daarnaast willen we ook op andere manieren bijdragen aan het verbeteren van de 
leefomstandigheden van de Burkinabe, bijvoorbeeld door het doen van kleine giNen 
en leningen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het doen van een schenking voor de 
aanschaf van een naaimachine, waardoor een vrouw zelfstandig inkomen kan 
verwerven. Een ander voorbeeld is de betaling van een fiets, waardoor iemand zijn of 
haar goederen makkelijker naar de markt kan vervoeren. Een rela%ef kleine financiële 
bijdrage kan een wereld van verschil maken.  

We willen directe hulp bieden, met zo min mogelijk formaliteiten. Transparant naar 
onze donoren en laagdrempelig voor degenen die onze hulp zoeken.  

Doelgroepen 

Op dit moment richten wij ons alleen op de sponsoring van scholieren en studenten.  

We werken voornamelijk in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso.  



Werkwijze 

Alle projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de organisa%e Songui 
Koomba Neere, onze partner in Burkina Faso. De voorziTer van de s%ch%ng, Karen 
Kort, en de voorziTer van Songui Koomba Neere, Rasmata Touré, hebben elkaar in 
1996 ontmoet %jdens een stage in Ouagadougou. Door de jaren heen  hebben ze 
samen een aantal kleine projecten opgezet. Zo heeN voorziTer Karen Kort, samen 
met een groep vrienden en familie, drie schoolgaande kinderen ondersteund. 
Daarnaast is er bijvoorbeeld een handfiets aangeschaN voor een gehandicapte vrouw. 
De financiële en prak%sche afwikkeling van deze projecten is al%jd via Rasmata Touré 
gelopen. Zij heeN zich een efficiënte en betrouwbare samenwerkingspartner getoond.  

Omdat we de samenwerking verder wilden uitbreiden en professionaliseren, is in 
2008 de s%ch%ng Kaamba Neere in het leven geroepen. Rasmata Toure heeN in 2010 
Songui Koomba Neere opgericht. Doelstellingen van deze organisa%e zijn onder meer 
het verbeteren van het welzijn van kinderen en het bevorderen van de par%cipa%e 
van vrouwen.  

S%ch%ng Kaamba Neere heeN vanaf de oprich%ng elk jaar meer schoolkinderen 
kunnen helpen door hun schoolgeld en andere bijkomende kosten te betalen. We zijn 
vanaf het schooljaar 2009-2010 gegroeid van 12 naar 21 kinderen. Helaas hebben we 
daarna niet verder kunnen uitbreiden. We hebben zelfs het aantal gesponsorde 
jongeren terug gebracht naar 17 in 2017. Gelukkig kunnen we, dankzij een grote 
sponsorac%e en meer donateurs, sinds het schooljaar 2018-2019 weer 20 kinderen 
ondersteunen. We willen dit aantal scholieren de komende jaren gelijk proberen te 
houden. 

Sponsoring schoolkinderen 

Bij de sponsoring van schoolkinderen richten wij ons op kinderen en jongeren, die 
anders niet naar school kunnen of bij wie de kans groot is dat ze binnenkort zullen 
moeten stoppen omdat de ouders het niet meer kunnen opbrengen. We hopen ze zo 
lang als ze willen en kunnen door te laten leren.  

Het gaat bij de sponsoring niet alleen om het schoolgeld, maar ook om zaken als een 
schooluniform, boeken, pennen, geld om tussen de middag te eten en soms een fiets 
om naar school te rijden. Er blijN niets aan de strijkstok hangen; al het geld, met 
uitzondering van een kleine onkostenvergoeding voor het bestuur van Songui 
Koomba Neere en een aantal opera%onele kosten in Nederland, wordt aan de 
kinderen besteed.  

De kinderen worden geselecteerd op hun eigen mo%va%e, maar ook op de bereidheid 
van hun ouders om ze daarin te ondersteunen. Het bestuur van Songui Koomba 
Neere spreekt met de kinderen en hun ouders, financiert de betaling van het 



schoolgeld, koopt boeken en schriNen voor ze en bekijkt aan welke andere zaken 
behoeNe bestaat. De financiën worden door Songui Koomba Neere beheerd en 
verantwoord aan het bestuur van de s%ch%ng. Ook worden de schoolrapporten van 
de gesponsorde kinderen doorgestuurd naar het bestuur van de s%ch%ng. De 
schoolresultaten zullen ook op de website vermeld worden. We proberen steeds 
meer kinderen een beroepsopleiding te laten volgen, omdat dit in onze visie de 
meeste mogelijkheden biedt voor een betaalde baan. Op dit moment volgen twee 
scholieren een beroepsopleiding.  

S%ch%ng Kaamba Neere maakt het sponsorgeld over naar een bankrekening, waartoe 
de voorziTer van Songui Koomba Neere toegang heeN. De transac%ekosten worden 
op deze manier zo laag mogelijk gehouden.  

Jaarplanning 

We stellen ons tot doel minimaal twee keer per jaar een sponsorak%e te organiseren. 
Afgelopen jaar is dit er om diverse redenen (waaronder het corona-virus) niet van 
gekomen.  

Verder hebben we de volgende plannen voor het komende (school)jaar: 

Augustus-december 2020: 

- Werving nieuwe bestuursleden; 

Februari t/m mei 2019: 

- Scholen zoeken voor sponsorac%es; 
- Voorbereiding nieuwe sponsorac%es (scholen/verenigingen); 
- Onderzoek fondsen; 

Mei t/m juli 2018: 

- Werving nieuwe donateurs 
- Voorbereiding kerstpakkeTenac%e. 
- Voorbereiding lotenverkoop VV Alexandria 

Financieel kader 

Fondsenwerving 

Fondsen worden in eerste instan%e geworven via een e-mail ac%e onder vrienden, 
familie en bekenden. Aan de ontvangers wordt verzocht de mail door te zenden naar 
al hun contacten, zodat een grote groep aan poten%ële donateurs wordt bereikt. 



S%ch%ng Kaamba Neere heeN het afgelopen jaar vrijwel al zijn private donateurs 
weten te behouden.  

We zullen ook in de toekomst blijven zoeken naar nieuwe sponsoren en manieren van 
fondsenwerving. Eenmalige ac%es, zoals sponsorlopen en kerstpakkeTenac%es, zullen 
gecombineerd moeten worden met langdurigere verbintenissen met bedrijven en 
par%culieren. Dit laatste is van groot belang in verband met de con%nuiteit van onze 
ac%viteiten.  

Beheer vermogen 

De dona%es, leningen, schenkingen e.d. worden gestort op de bankrekening van de 
s%ch%ng. Er worden voorschoTen verstrekt aan s%ch%ng Songui Koomba Neere. Deze 
organisa%e zal van elke betaling zo veel mogelijk een bewijsstuk aan de s%ch%ng 
toezenden. 

Minimaal één keer per jaar bespreekt het bestuur de financiële stand van zaken. 
Daarnaast vindt tussen%jdse verslaglegging plaats (per mail) door de voorziTer aan 
de bestuursleden en hebben de voorziTer en de penningmeester tussen%jds overleg. 
Aan elke uitgave/betaling ligt een geldig bestuursbesluit ten grondslag. Conform de 
statuten zullen de gelden die in geval van liquida%e van de s%ch%ng nog op de 
rekening aanwezig zullen zijn, uitgekeerd aan een organisa%e met een ideëel doel.  

Daarnaast vindt, voor zover mogelijk, één maal per twee jaar (financieel) overleg 
plaats tussen de voorziTer van s%ch%ng Kaamba Neere en de voorziTer van de 
burkinese organisa%e Songui Koomba Neere.  



BIJLAGE 

Bestuursleden: 

Karen Kort    VoorziTer 

Quincy Kendall   Secretaris 

Marjolijn Halk    Penningmeester 

ContacLnformaLe: 

S%ch%ng Kaamba Neere 

 Mathenesserdijk 309a 

3026 GB RoTerdam 

Tel. 010 465 365 7 

kaambaneere@hotmail.com 

www.kaambaneere.org 
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