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Beleidsplan Stichting Amani 

     

Inleiding  

Stichting Amani biedt hulp aan (zeer) arme families in (omgeving) Nyeri, Kenia. De stichting 

ondersteunt daar families in hun primaire levensbehoeftes, zoals voedsel, gezondheid en onderwijs. 

Wie welke hulp krijgt, verschilt per familie. 

Het doel van de stichting is om ervoor te zorgen dat de gezinnen die worden ondersteund op den duur 

zelfvoorzienend worden, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en hulp van de 

stichting niet meer nodig is. Om die reden is het financieren van onderwijs voor de kinderen van de 

gezinnen die ondersteund worden een belangrijke pijler van de stichting. Ook worden projecten 

rondom landbouw/veeteelt en klein ondernemerschap ondersteund om via die weg de gezinnen aan 

eigen voedsel te helpen, maar vooral ook aan eigen inkomsten.  

De doelstellingen van de stichting worden behaald door het inzamelen van fondsen, met name onder 

particulieren. Dit gebeurt in de vorm van vaste (maandelijkse) donaties, maar ook door deelname aan 

evenementen waarbij de deelnemers zich laten sponsoren en op die manier geld wordt ingezameld. 

De fondsen worden overgemaakt op een Keniaanse bankrekening, gevestigd bij de Barclays Bank in 

Nyeri, op naam van de voorzitter van de stichting. De Keniaanse coördinator – Patrick Gikonyo – die is 

verbonden aan de stichting heeft middels een bankpas toegang tot deze bankrekening. De coördinator 

inventariseert op regelmatige basis welke uitgaven nodig zijn en overlegt dit met de bestuursleden in 

Nederland. Als deze akkoord geven voor de voorgestelde uitgaven, wordt het geld dat hiervoor nodig 

is overgemaakt van de Nederlandse bankrekening van de stichting op de Keniaanse bankrekening van 

de stichting. De betaalbewijzen van de uitgaven worden door de coördinator per post en soms per 

mail verstuurd naar de bestuursleden in Nederland. 

Termijn en financiën 

De stichting heeft als doel om mensen zelfvoorzienend te maken. Onderwijs is een van de pijlers om 

dit doel te bereiken. Dit betekent dat kinderen soms van kleuterschool tot college ondersteund 

moeten worden om onderwijs te kunnen volgen en een diploma te kunnen behalen waarmee ze een 

(goede) baan kunnen vinden. Dit betekent dat onze visie ook niet is toegespitst op een korte periode 

maar juist een lange termijn visie betreft. Hier houden wij in onze budgettering en fondsenwerving 

ook rekening mee. Er moeten voldoende fondsen binnen komen en ook overblijven als reserve op de 

Nederlandse bankrekening om aan deze lange termijn visie te kunnen voldoen. Dit is mogelijk door 

goed in beeld te brengen wat de jaarlijkse en kwartaalkosten zijn en voor eenmalige grote uitgaven 

een aparte actie tot fondsenwerving op te zetten. 

Missie 

Stichting Amani is opgericht in 2008 nadat zussen Glenda en Jelly Raap, oprichters en bestuurders van 

de stichting, als vrijwilliger een aantal maanden in een kindertehuis hebben gewerkt in de regio Nyeri. 

Door deze indrukwekkende ervaring besloten zij een aantal families in Nyeri en omgeving structureel 

te ondersteunen. Op 21 april 2008 was Stichting Amani een feit en sindsdien worden jaarlijkse vele 

gezinnen ondersteund door de stichting.  
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Visie 

De missie van de stichting is om ervoor te zorgen dat de gezinnen die worden ondersteund op den 

duur zelfvoorzienend worden, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en hulp van de 

stichting niet meer nodig is. Om die reden is het financieren van onderwijs voor de kinderen van de 

gezinnen die ondersteund worden een belangrijke pijler van de stichting. Ook worden projecten 

rondom landbouw/veeteelt en klein ondernemerschap ondersteund om via die weg de gezinnen aan 

eigen voedsel te helpen, maar vooral ook aan eigen inkomsten.  

De ondersteuning  van de stichting is soms helaas noodzakelijk, maar moet niet langer duren dan 

nodig. Het ontneemt mensen het gevoel van trots en eigenwaarde als ze afhankelijk zijn van anderen. 

Met de ondersteuning wordt juist geprobeerd mensen (weer) onafhankelijk en zelfstandig te maken, 

hoop en vertrouwen te geven en mogen ze trots zijn op wat ze hebben bereikt en het feit dat ze voor 

zichzelf en hun families kunnen zorgen. Kortom, het doel van de stichting is om de vicieuze cirkel waar 

de gezinnen nu door hun armoede in zitten doorbreken.  

Strategie 

Onderwijs is een van de pijlers om de visie van de stichting – zelfvoorzienendheid voor (kans)arme 

mensen – te bereiken. Ook worden projecten rondom landbouw/veeteelt en klein ondernemerschap 

ondersteund om via die weg de gezinnen aan eigen voedsel te helpen, maar vooral ook aan eigen 

inkomsten.  

Daarnaast wordt ook budget vrijgemaakt voor hulpverlening die op korte termijn nodig is, 

bijvoorbeeld door het geven van voedselpakketten en financieren van medische hulp en medicijnen. 

Doelstelling 

De doelstelling van de stichting kan worden behaald door het inzamelen van fondsen, met name 

onder particulieren. Dit gebeurt in de vorm van vaste (maandelijkse) donaties, maar ook door 

deelname aan evenementen waarbij de deelnemers zich laten sponsoren en op die manier geld wordt 

ingezameld. 

Huidige situatie  

Stichting Amani bestaat nu ruim 10 jaar en heeft in deze jaren haar missie waar weten te maken. Er 

zijn vele gezinnen ondersteund en er hebben zelfs al een heel aantal gezinnen afscheid kunnen nemen 

van de geboden financiële steun doordat zij dankzij de ondersteuning nu in hun eigen 

levensonderhoud kunnen voorzien. Hierdoor zijn er ook weer nieuwe gezinnen toegevoegd. 

Gemiddeld wordt tegelijkertijd aan tussen de 10 en 15 gezinnen (variërend in omvang van 3 tot 8 

personen per gezin) gelijktijdig hulp geboden. Op deze wijze blijft de hulpverlening beheersbaar en 

financierbaar, ook op de lange termijn. 

Activiteiten/fondsenwerving  

De doelstellingen van de stichting worden behaald door het inzamelen van fondsen, met name onder 

particulieren, maar ook via kerken en scholen. Dit gebeurt in de vorm van vaste (maandelijkse) 

donaties, maar ook door deelname aan evenementen waarbij de deelnemers zich laten sponsoren en 

op die manier geld wordt ingezameld. 

Een van de evenementen waar de stichting al jaren aan deelneemt is de Amsterdam Marathon. In 

2019 wordt voor de 10e keer deelgenomen en een speciale lustrumeditie georganiseerd. Jaarlijks doen 

tussen de 25 en 50 deelnemers mee die met hun deelname geld inzamelen voor de stichting. 
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Voor eenmalige grote uitgaven worden aparte acties tot fondsenwerving opgezet, dit kan via een 

aparte mailing over een bepaald project, maar ook door het verkopen van speciaal – kosteloos – voor 

de stichting ontworpen kalenders of door de UvA gesponsorde chocoladerepen van Tony’s 

chocolonely. 

Organisatie 

Contactgegevens en informatie 

- Pauwenstraat 39 te (1211 PX Hilversum) 

- www.stichtingamani.nl 

- info@stichtingamani.nl  

- Kamer van Koophandel nummer 34300572 

- RSIN/fiscaal nummer 819346408 

Bestuursleden 

- voorzitter: Glenda Raap 

- secretaris: Rixt Wolters  

- penningmeester: Jelly Raap 

- algemeen bestuurslid: Angelo Roga  

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. 

Werknemers 

De stichting heeft geen werknemers in dienst en werkt uitsluitend samen met vrijwilligers voor het 

behalen van de doelstelling. Deze vrijwilligers ontvangen – anders dan een onkostenvergoeding – geen 

vergoeding voor hun werkzaamheden en kunnen niet beschikken over het vermogen van de stichting.   
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