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Beleidsplan 2021-202

Gegevens
Naa
schoo
RSI
Postadre

: Stichting Kamaria naar
: 85848855
: Plantage 4
: 3742 DM BAAR

Mailadre
Webadre
KvK-numme
Ban

: info@kamarianaarschool.nl
: www.kamarianaarschool.nl
: 7086119
: NL51 ABNA 0813 2163 1

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten Judith Roeleveld (voorzitter), Barbara Grims
(secretaris) en Cristel Weber Penningmeeste

Inleidin
In dit beleidsplan beschrijven wij de plannen voor de komende twee jaar. Het is een dynamisch plan
zodat wij kunnen blijven anticiperen op ontwikkelingen in zowel Nederland als Kenia. Op dit moment
gaan er dankzij de stichting 14 tienermeisjes (inclusief meisjes die al examen hebben gedaan) naar de
middelbare school waar ze verblijven op het internaat. Qua schoolgeld betekent dit dat de kosten niet
alleen hun onderwijs behelst, maar ook hun levensonderhoud. Wij zetten ons zoveel mogelijk in zodat
er nog meer meisjes onderwijs kunnen volgen.

Aanleiding oprichtin
In september 2016 zijn Judith Roeleveld en Cristel Weber als vrijwillig reporters naar Kenia geweest
om verslag te doen van lokale hulpverleningsprojecten. Tijdens een bezoek aan een Masai-dorp
hadden zij een toevallige ontmoeting met een tienermeisje dat uitgehuwelijkt zou worden, omdat haar
ouders in nanciële nood waren. Dit meisje, ‘Kamaria’ wilde graag haar middelbare school afmaken.
En later bleek, haar zusje ook. Judith en Cristel trokken zich het lot van deze meisjes aan, en besloten
het schoolgeld te betalen om zo vroegtijdige uithuwelijking te voorkomen. Lokale hulporganisatie
AJAM, met wie zij in dit Masai-dorp waren, maakte een stappenplan om dit in gang te kunnen zetten.
In september 2017 besloten Judith en Cristel vanuit Nederland een stichting op te zetten om het voor
meer meisjes in vergelijkbare omstandigheden mogelijk te maken om hun opleiding te volgen
Lokale samenwerkin
We werken samen met de Keniaanse hulporganisatie AJAM (Apostles of Jesus Aids Ministries) en
staan nauw in contact met father Firminus Shirima (directeur AJAM). Zij regelen alle zaken in Kenia:
ze kennen de meisjes die onze hulp kunnen gebruiken, zoeken de scholen uit, zorgen voor de
betaling van het schoolgeld en staan in contact met de meisjes die we steunen, en met de scholen

Doe
De stichting stelt zich ten doel
• Het realiseren en bevorderen van de mogelijkheden tot het volgen van onderwijs door
tienermeisjes in Kenia, die door armoede geen onderwijs kunnen volgen en het risico lopen
uitgehuwelijkt of uitgebuit te worden. Door onderwijs te volgen staan deze meisjes steviger in hun
schoenen voor nu en in de toekomst
De stichting tracht haar doel te bereiken
• In samenwerking met de lokale hulporganisatie AJA
• Door informatie en voorlichting op scholen en aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties te
geve
• Door sponsoracties te organiseren om geld te genereren voor het realiseren en bevorderen van
de mogelijkheden tot het volgen onderwijs van bovengenoemde tienermeisjes.
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Samenstelling van het bestuu
Voorzitte
Secretari
Penningmeeste

: mevrouw Judith Roelevel
: mevrouw Barbara Grim
: mevrouw Cristel Webe

Activiteite
De activiteiten van de stichting zijn er opgericht om betrokkenheid bij onze stichting te vergroten en
zodoende onderwijs voor tienermeisjes mogelijk te maken. We gaan concreet aan de slag met
• Mensen betrekken bij onze stichting via website, sociale media, geprinte media en mailing
• Donateurs en andere betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en verhalen van
de meisjes die dankzij de stichting naar school gaan
• Zorgdragen voor de continuïteit van de gestarte middelbare schoolopleidingen
• Scholen voor voortgezet onderwijs benaderen om informatie en voorlichting te geven over de
verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende culturen in onze wereld, en ook het
belang van onderwijs.
• Deelname aan lokale netwerkactiviteite
• Zoeken van samenwerking met basisscholen, voortgezet onderwijs, netwerkgroepen, fondsen en
andere organisaties om fondswervende acties op te zetten

Werving van gelde
De stichting is volledig afhankelijk van giften door fondswerving en van donateurs.
Donateurs
• Die een eenmalige donatie willen doe
• Die een structurele donatie willen geven per vastgelegde periode
• Die een speci ek meisje willen sponsoren
Donateurs kunnen zowel particulieren, bedrijven als organisaties zijn
Initiatieven van derden
• Donaties die voortvloeien uit initiatieven van derden, zowel particulieren, bedrijven als
organisaties
Fondsen
• We onderzoeken welke fondsen ons zouden kunnen steunen

Beheer en besteding van gelde
We streven ernaar de kosten zo laag mogelijk houden zodat het grootst mogelijke deel van de
inkomsten ten goede komt aan onze doelstelling. We zoeken hierbij samenwerking, incidenteel en
structureel, op vrijwillige basis en/of met gesloten beurs.
De ontvangen inkomsten - bedoeld voor de kosten die het onderwijs van de door ons gesteunde
tienermeisjes met zich brengen - worden rechtstreeks overgemaakt naar AJAM, onze
samenwerkingspartner in Kenia. AJAM zorgt voor de betaling van de schoolgelden
Stichting Kamaria naar school en daarmee het aantal meisjes dat we kunnen steunen, is geheel
afhankelijk van giften. Op basis van de giften bepalen we hoeveel meisjes we kunnen sponsoren.
Voor de continuïteit van het nastreven van onze doelstellingen reserveren we jaarlijks een bedrag van
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De stichting heeft uitdrukkelijk niet tot doel om winst te maken

minimaal € 2500,00. Zodoende kunnen we de gesponsorde meisjes de garantie geven dat een
gestart onderwijstraject ook vervolgd kan worden
Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen beloning voor haar werk. Dit geldt ook
voor andere vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting. Dit is vastgelegd in de statuten van de
stichting
Geen van de bestuursleden kan afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. De
bestuursleden zijn allen bevoegd met betrekking tot de bankrekening, en hebben te allen tijde inzicht
in de nanciën. In het huishoudelijk reglement, waarin afspraken staan als aanvulling op de statuten,
is vastgelegd dat uitgaven boven € 1000,00 door het voltallige bestuur geautoriseerd moeten worden.
Dit is ook in het internetbankieren geregeld.
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