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1. Inleiding
Stichting Okapi-kids heeft een meerjarig beleidsplan gemaakt. Dit om inzicht te geven in de manier waarop de
stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.
Het plan zal jaarlijks geactualiseerd worden en indien nodig worden bijgesteld.
Stichting Okapi-kids zet zich in voor weeskinderen, tienermoeders en kansarme gezinnen in Congo.
De stichting wil deze kinderen en gezinnen hetgeen schenken, wat voor jou en mij vanzelfsprekend is zoals
onderdak, eten, kleding, onderwijs, veiligheid en gezondheidzorg.
In de toekomst wil de stichting hulp bieden aan startende kleine zelfstandige ondernemingen in de vorm van
microkrediet.
In dit beleidsplan worden de visie, missie en doelstellingen van de stichting uiteen gezet. Verder worden ook
activiteiten met betrekking tot het bestuur beschreven.

1.1 Wie we zijn ?
Wij zijn een team van mensen met verschillende achtergronden met als doel het verbeteren van
leefomstandigheden van de “kansarme bevolkingsgroepen ”in Congo.
Sinds december 2020 zijn we al bezig om via sociale media zoals Marktplaats en Facebook kleding, speelgoed,
babyvoeding en knuffels in te zamelen. Hiervoor hebben we onze eigen financiële middelen gebruikt.
Een van onze vrijwilligers is zelf geboren in Congo.
Na haar adoptie uiteindelijk naar Nederland gekomen en spreekt uit ervaring over de situatie in Congo. Met de
ervaring vanuit het verleden en nu, hebben we besloten om Stichting Okapi-kids op te richten die volledig
gerund wordt door een groep vrijwilligers, die zich voor 100% inzetten om de kansarmen in Congo te helpen.

2. Doelstellingen van Stichting Okapi-kids zoals in arti.l 2.1 van de statuten is geformuleerd
De stichting heeft ten doel: Het (doen) ondersteunen van weeskinderen, tienermoeders en kansarme gezinnen
in Congo, zulks in de meest ruime zin van het woord
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
• het (doen) ondersteunen van programma’s op het gebied van huisvesting, voedselvoorziening,
gezondheidszorg en onderwijs.
• het (doen) bieden van hulp aan(startende)zelfstandige ondernemingen om de armoede cyclus te
doorbreken door middel van microkrediet.
• het (doen) inzamelen van benodigdheden om het doel te bereiken, zoals kleding, sanitaire producten,
speelgoed, schoolbenodigdheden.
• het (doen) maken van diverse producten, zoals kleding ten behoeve van de verkoop hiervan;
• het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.
• het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door
gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media.
• samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
• het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
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3. Visie en Missie
Stichting Okapi-Kids vindt dat ieder kind recht heeft op onderwijs en dat iedereen in de wereld zowel een
eerlijke kans verdient, als een minimale levensstandaard welke hoog genoeg is voor zijn/haar
levensonderhoud.
Stichting Okapi-Kids wil een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor weeskinderen; zelfontwikkeling en
zelfredzaamheid van tienermoeders en kansarme gezinnen in Congo. Dit om de vicieuze armoedecirkel te
doorbreken. Door samen te werken met lokale stichtingen, bedrijven en geld in te zamelen wil de stichting haar
projecten realiseren.

4. Ambitie
Stichting Okapi-kids richt zich op de verbetering van de levensomstandigheden van kansarme
bevolkingsgroepen in Congo.

5. Projecten
5.1 Familiezorg/Onderdak
Een veilige omgeving, een veilig onderdak of een warm gezin horen zeker bij de primaire basisbehoeften van
elk kind. Wij werken met een weeshuis in Congo om hiervoor te zorgen.
De meeste kinderen die opgenomen worden in de weeshuizen komen van de straat of na het overleden van de
ouders en afgestoten zijn door de familie.
Ook is er een fenomeen van "les enfants sorciers", onschuldige kinderen, zelfs baby’s worden beschuldigd van
hekserij. Wij willen deze kinderen met hart en ziel helpen.
Na opgevangen te zijn in een weeshuis, wordt per kind gekeken naar zijn of haar situatie. Wat is de beste
oplossing voor het kind? Sommige kinderen worden in pleeggezinnen geplaatst, anderen blijven in het
weeshuis. Daarnaast wordt gezocht naar biologische familie, op die manier kunnen de kinderen, onder
begeleiding, opgroeien bij hun familie.

5.2 Voeding
Voedsel is een primaire levensbehoefte. In Nederland hebben we elke dag wat te eten en zijn er stichtingen die
families in nood helpen, zoals ‘De Voedselbank’. U kunt zich bijna niet voorstellen dat er kinderen zijn die soms
dagen niks te eten hebben. Met het ingezamelde geld wordt voedsel gekocht zoals zakken rijst, bonen, suiker,
babyvoeding, olie, cassave- of maismeel. Stichting Okapi-Kids gaat met de hulp van ‘Mon Kitunga’ en E-mart.cd
(supermarktketen) voedsel leveren aan weeshuizen in de vorm van voedselpakketten.

5.3 Onderwijs
Elk kind verdient een betere toekomst. Okapi-Kids helpt, in samenwerking met andere lokale hulpverleners,
weeskinderen in Congo naar school te gaan. Dit doen wij door te zorgen voor de betaling van een opleiding en
schoolmaterialen. Denk hierbij aan schriften, potloden, schooltassen en uniformen. Een beter onderwijs draagt
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bij aan een betere toekomst van de kinderen. Stichting Okapi-Kids ziet onderwijs als de meest duurzame vorm
van ontwikkeling

5.4 Kind sponsoring
Wilt u een kind sponseren zodat deze een opleiding kan volgen? Dat is mogelijk via Stichting Okapi-Kids. Het
kind wordt dan gekoppeld aan de sponsor. Op deze manier weet de sponsor wie hij/zij sponsort, de
schoolresultaten worden dan ook, indien gewenst, met de sponsor besproken.

5.5 Tienermoeders
De stichting gaat werken met het opleidingscentra waar de tienermoeders opgeleid zullen worden tot
kledingontwerpers en naaisters.
Door hun eigen gemaakte kleding te verkopen, kunnen ze voor hun kinderen en eigen levensonderhoud
zorgen. Dit zorgt ervoor dat zij weer hun eigenwaarde terug krijgen.

5.6 Microkredieten
Microkrediet is een lening en geen donatie
Onze stichting is van mening dat het verstreken van microkredieten een van de beste manier is om de
tienermoeders en kansarme families een kans te geven om op eigen benen te staan. Geld lenen in plaats van
geven zal het zelfvertrouwen verhogen bij deze mensen.
Door families die in armoede leven te steunen voorkomen we dat hun kinderen, straatkinderen worden en
hiermee proberen we deze cyclus te doorbreken.
Wij geloven dat met een lening écht een duurzame impact kan worden gemaakt.
De stichting opereert als non-profitorganisatie. De winsten uit de leningen zullen worden gebruikt om meer
mensen te helpen.

6. Verantwoording
Ons financiële jaarverslag met inkomsten en uitgaven zal vanaf 2022 jaarlijks op onze website gepubliceerd
worden. Daarnaast zullen de coördinatoren van de projecten in Congo maandelijks een rapportage schrijven
over de gang van zaken.
Ook zullen we verhalen en interviews met de tienermoeders online publiceren.

7. Donaties en fondsenwerving
Stichting Okapi-kids streeft ernaar om in de komende 3 jaar geld in te zamelen door middel van:
• crowdfunding
• lezingen geven op de plaatselijke middelbare school,
• vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,
• een suppletie aanvragen bij Wilde Ganzen,
• Het verkopen van artikelen op de website,
• Naamsbekendheid via jaarmarkten
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8. Strategie/Werkwijze
De boven genoemde missie en visie van de stichting Okapi-kids worden werkelijkheid door de samenwerking
met andere stichtingen/ bedrijven en het financieren van de huisvesting, educatie, opleiding en arbeid
initiatieven in Congo. Dit met als doel het verbeteren van leefomstandigheden van de “kansarme
bevolkingsgroepen ”in Congo.
Stichting Okapi-kids biedt hulp met een structureel karakter. Dat wilt zeggen dat de stichting alleen projecten
ontwikkelt of aanneemt die een lange termijn effect hebben.
De projecten van Stichting Okapi-kids zijn relatief kleinschalig. De bestuursleden zullen de projecten 1 keer per
jaar bezoeken. De lokale vertegenwoordigers (vrijwilligers in Congo) zullen regelmatig de projecten bezoeken
om de voortgang te controleren en te rapporteren aan de bestuursleden.

De stichting werkt volgens 4 stappenplan:
8.1 Donaties en fondsenwerving voor projecten:
Bestuurders O.P. Potma en L. Nobels zullen zich de komende 3 jaar gaan richten op de inzet van sociale media
ten behoeve van de fondsenwerving. Zij zullen ondersteund worden door vrijwilligers.
De bestuursleden zullen deelnemen aan markten en multiculturele festiviteiten met ondersteuning van
vrijwilligers.
Bestuurder R. Helders met ondersteuning van vrijwilligers zal zich de komende 3 jaar bezighouden met geven
van lezingen op scholen.

8.2 Communicatie:
Door middel van e-mails en telefoon zal er gecommuniceerd worden. Deze communicatiemiddelen worden
zowel intern als extern gebruikt. Intern door iedereen die betrokken is bij de projecten zoals de bestuursleden,
vrijwilligers en het weeshuis ‘Maison de l’Espoir’. Extern met bijvoorbeeld de families van de tienermoeders
(deze taak ligt bij de coördinator van de projecten in Congo).

8.3 Samenwerking:
Samenwerken met andere stichtingen in Nederland en hulpverleners in Congo is heel belangrijk. Zo kun je voor
elkaar krijgen wat alleen niet lukt, omdat de visie en missie van Stichting Okapi-Kids dan overeen komt met die
van de andere hulpverleners. Deze samenwerking is bijvoorbeeld van toepassing op werkgebieden als
onderwijs en arbeid.

8.4 Projectvoortgang en verantwoording
Voor het realiseren van de doelstelling is de stichting betrokken in de vorm van begeleiding van projecten en
financiële ondersteuning. Projecten zijn gebaseerd op lokale initiatieven.
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Het initiëren van nieuwe projecten zal in samenwerking met lokale agentschappen in Congo gedaan worden.
Maar zij kunnen ook worden gestart door de stichting zelf en daarna ter plekke gemanaged worden door onze
lokale vertegenwoordigers en vrijwilligers. Zodat de lokale kwaliteiten optimaal worden benut.
Een keer per jaar zullen enkele bestuursleden naar Congo afreizen om de voortgang van projecten te bekijken
en te bespreken.

8.5 Bestuurlijke zaken
Om vrijwilligers te vinden zal er voornamelijk gebruik gemaakt worden van oproepen via Facebook,
vrijwilligerswebsites en marktplaats.
Ons jaarverslag zal jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd worden op onze website.

9. Beheer van het vermogen
Stichting Okapi-kids heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.
Voorzitter: Dhr. O.P.Potma; voorzitter@okapi-kids.com
Secretaris: Dhr. R. Helders; secretaris@okapi-kids.com
Penningmeester: Mevr. L. Nobels; penningmeester@okapi-kids.com

10. Activiteiten bestuur
10.1 Vergaderen
Het bestuur komt minimaal 1 maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen
opgemaakt.

10.2 Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
• Het opzetten en begeleiden van projecten;
• Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

10.3 Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
• Jaarlijks een begroting opstellen
• Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren
• Beheren van de gelden
• Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen
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10.4 Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden conform artikel 3.5, onkosten
gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

10.5 Raad van advies en Directie
De statuten bepalen in respectievelijk artikel 12 en 13 dat het bestuur kan besluiten een Raad van Advies in te
stellen en een directie te benoemen.

10.6 Publicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.okapi-kids.com

11. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Okapi-kids
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden.
Voor Stichting Okapi-kids geldt dat de organisatie- en administratiekosten zo laag mogelijk moeten blijven. Dit
om ontvangen schenkingen en donaties te besteden aan de projecten.
Ons streven is om €. 9000,00 aan donaties binnen te halen eind 2022.
Dit geld zal als volgt besteed worden:
Opleiding voor 8 tienermoeders kosten €. 150,00 per tienermoeder.
Maandelijks het weeshuis voorzien van voedselpakketten a € 300,00 per maand
Vrijwilligers in Congo zullen een kleine vergoeding ontvangen vanuit de stichting en hun onkosten zullen
worden vergoed.
6 keer per jaar sturen wij goederen zoals kleding, babyvoeding, luiers naar Congo de geschatte kosten: €.
1.200,00 per jaar
Microkredieten tot maximaal € 100 per project.

12. Bestemming Liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 15.5 van de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve
van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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13. Contactgegevens
Meer weten over het werk van Stichting Okapi-kids:
• Volg ons via social media.
• Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.
• Breng een bezoek aan onze website.
• Doneer geld, tijd of start een actie om ons te steunen.
Stichting Okapi-kids
Oortjesburg 5-12
3437 SX Nieuwegein
Voorzitter: Dhr. O.P. Potma
Secretaris: Dhr. R. Helders
Penningmeester: Mevr. L. Nobels
Tel: +31 (0) 30 8785619
Mob: +31 (0) 6384923
I: www.okapi-kids.com
E: info@opkapi-kids.com
KvK: 82214085
RSIN: 862378928

Bijlagen:
Statuten van de “Stichting Okapi-kids”
Kopie inschrijving KvK
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