
Beleidsplan Foundation Saidia Kwale, 26-01-2021 
 
 
De missie van de Stichting Foundation Saidia Kwale is: 
 
De missie van de stichting is om de basis leefomstandigheden van enkele gemeenschappen 
in de Kwale county (provincie in zuidoost Kenia) te verbeteren. Dit door het niveau van 
zelfvoorziening te verbeteren en daarmee hun kwaliteit van leven. 
 
Dit door het voorzien in o.a. gezondheidszorg, scholing, watervoorziening en landbouw. 
 
Middelen kunnen komen van donaties voor specifieke projecten, het aanbieden van kennis 
of elke andere manier die de missie kan helpen realiseren. 
 
Prioriteiten zullen worden bepaald in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen, 
aangezien we ervan overtuigd zijn dat dat een belangrijke succesfactor is. Goede inbedding 
in de gemeenschap is van het grootste belang. 
 
Fondsenwerving zal in principe plaatsvinden in Nederland. 
 
 
 
De vertaling naar het beleidsplan voor 2021, leidt tot de volgende agenda voor 2021: 
 
Op korte termijn focus op twee dorpen, te weten Bang’a en Kasemeni. 
 
Voor Kasemeni zijn de korte termijn prioriteiten: 

Na intensief overleg met de dorps-en stamoudsten zijn de volgende projecten als erg urgent 
gedefinieerd:  

1. Gezondheidszorgpost. De dichtstbijzijnde post is op een dag loopafstand. Zorg is 
daardoor beperkt beschikbaar, urgente zorg al helemaal niet. Afgelopen jaar stierven 
hierdoor alleen al ca. 75 mensen onnodig op een totaal van 7500;  

2. Er zijn enkele grote watertanks in Kasemeni. Ze verkeren echter allemaal in 
deplorabele staat. We ambiëren om deze allemaal op te knappen en daardoor beter 
en schoner drinkwater beschikbaar te hebben voor de inwoners van de 
gemeenschap;  

3. Veel kinderen krijgen maar beperkt te eten vanwege het gebrek aan voedsel en een 
keuken. We willen graag een nieuwe keuken bouwen op het schoolterrein;  

4. Het aantal kinderen per klaslokaal ligt gemiddeld boven 70. We willen graag drie 
lokalen bijbouwen om onder de 50 te komen;  

5. Voedselvoorziening en economische activiteit zijn twee onderwerpen die de 
bevolking echt vooruithelpen in hun streven naar zelfvoorziening. De armste 
inwoners zijn hierbij de primaire doelgroep. We gaan in overleg hoe dit aan te 
pakken;  



7. De docenten van school verblijven in lemen hutten, zonder voorzieningen. We 
ambiëren een aantal verblijven te bouwen, waardoor ze op fatsoenlijk niveau hun 
privétijd kunnen doorbrengen. Kasemeni wordt hierdoor ook aantrekkelijker voor de 
docenten als plaats om te gaan werken;  

8. Het fenomeen micro-krediet is nog niet bekend in Kasemeni. We willen dat hier 
graag introduceren; er is nergens een locatie voor volwassenen om bij elkaar te 
komen. Vroeger was er een ‘shade’, door een harde storm is die grotendeels 
verwoest. Herbouw hiervan is dringend gewenst.  

 
Voor Bang’a zijn de korte termijn prioriteiten: 

1. We zullen, na gebleken succes, een aantal business managementtrainingen gaan 
verzorgen;  

2. Voor de meisjes van klas 8 is dringend een slaapzaal nodig om hen een veilige en 
hygiënische mogelijkheid te bieden hun lessen te volgen;  

3. Het geografische gebied van Bang’a is groot. De loopafstand naar school kan oplopen 
tot meer dan 5 km. Voor kleine kinderen is deze afstand te ver om te kunnen lopen. 
Aan de andere kant van het dorp zijn twee klaslokalen gebouwd voor hen, maar dat 
zijn er drie te weinig. Ze gaan daarom nu maar halve dagen naar school. De 
dorpsoudsten vragen dringend om drie extra lokalen;  

4. Tekort aan water is een groot probleem. Volgens de dorpsoudsten het grootste 
probleem voor Bang’a. We gaan met hen en de lokale overheid in gesprek hoe dit 
moet worden aangepakt;  

5. De burgemeester identificeert (het gebrek aan) gezondheidszorg als het grootste 
probleem. We gaan overleggen met belanghebbenden en deskundigen hoe dit moet 
worden aangepakt;  

6. Voedselvoorziening en economische activiteit zijn twee onderwerpen die de 
bevolking echt vooruithelpen in hun zelfvoorziening. De armsten zijn hierbij de 
primaire doelgroep. We gaan in overleg hoe dit aan te pakken;  

7. Er zijn enkele microkrediet vrouwengroepen. Zo helpen ze elkaar hun bedrijfjes te 
laten groeien. De kas is echter beperkt. Aanvulling van de pot is daarom gewenst.  

 
De mate waarin we bovenstaande behoeftes kunnen realiseren is sterk afhankelijk van het 
succes van de fondsenwerving. Sommige projecten zijn nog niet kaar voor realisatie in 2021 
(bv waterprobleem in Bang’a), andere kosten erg weinig (bv managementtrainingen). We 
hebben echter bewust een portfolio aan projecten om donateurs zo de keus te kunnen 
bieden. 
 
 
Fondsen werving: 
 
Prioriteiten voor fondsenwerving zijn als volgt: 

• Middelgroot en grotere bedrijven die zich verbonden voelen met onze missie en het 
leveren van een bijdrage als een manier zien om ook een bijdrage te leveren aan de 
maatschappij; 



• Privé donoren die onze doelen onderschrijven en bereid zijn om minimaal voor een 
periode van vijf jaar een bedrag van € 500,- per jaar bij te dragen; 

• Sociëteiten zoals Lions, Rotary, etc; 
• Grotere stichtingen die kleine stichtingen nodig hebben voor het actief managen van 

projecten in ontwikkelingslanden; 
• Incidentele giften. 

 
 

 
 
 
 
Financiering van projecten zal alleen dan worden toegezegd als voldoende middelen 
beschikbaar zijn. Dit zal naar verwachting resulteren in beperkte reserves op de 
bankrekening. Het kan nooit worden aangemerkt als winst, aangezien de stichting geheel 
werkt voor de gedefinieerde goede doelen. Er is geen winstoogmerk. Bestuursleden krijgen 
de in redelijkheid gemaakte onkosten vergoed. Andere vergoedingen zijn niet van 
toepassing. 
 


