
Beleidsnota 2015  Stichting Afrika 2007 Zwolle. 
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2) Samenwerking met partijen in Nederland en in de projectlanden Zuid Afrika, Zambia en 

Rwanda. 

3) Communicatie extern in Nederland. 

4) Financieel plan. 

5) Project aanvragen vanuit projectlanden. 

6) Project groep(en) voor 2015. 

7) Aandachtspunten en ideeën voor de verdere toekomst 

 

1) Bestuur: 

Voorzitter:   Kees Kloosterman 

Secretaresse:  Willemien Massier 

Penningmeester: Edwin Vetkamp 

Lid:   Rein van den Esker 

Lid:   Gerrie Kok 

 

In 2015 zal Kees Kloosterman aftredend zijn en is dan niet herkiesbaar.  

 

2) Samenwerking in Nederland en in de projectlanden. 

De doelstelling van de stichting is om eenmalige kortlopende projecten te doen in landen 

van het sub Saharan gedeelte van het continent Afrika. 

Deze projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de lokale organisaties die 

de aanvraag hebben ingediend. De eerste fase is het inventariseren  en analyseren van de  

projectvragen die uit de Afrikaanse gebieden komen. Gevolgd door een korte periode van 

intensief overleg. En na afloop /afronding van projecten wordt contact gehouden om de 

lokale organisatie te ondersteunen met advies en de succeskans van uitgevoerde projecten 

te vergroten. 

Voor 2015 staat een bezoek aan Rwanda gepland (door Kees en Greet Kloosterman). Dit zal 

gecombineerd worden met de projectreis Medische Post waarover meer in deze 

beleidsnota. 

In Februari en mogelijk Juli zal Erna Arnold, met wie de Stichting een jeugd-

ontwikkelingsproject uitvoert, bezoeken brengen aan Zambia om de verstevigde organisatie 

van dit Kukwatankana Youth Project verder vorm te geven in samenwerking met de 

Reformed Church of Zambia.  

 



Als Stichting willen wij graag de goede samenwerking met de Wilde Ganzen voortzetten 

evenals met Cordaid en mogelijk Kerk in Actie. Afhankelijk van de aanvragen uit Afrika en het 

type vraag kan voor een bepaalde organisatie gekozen worden. 

Wij ervaren veel steun vanuit het lokale bedrijfsleven en de contacten vanuit de achterban 

van diverse projectleden (kerken, bedrijven).  

 

3) Communicatie extern in Nederland. 

 In Augustus 2014 is besloten om met een nieuwe projectgroep 2014/2015 aan de slag te 

gaan om het project Medische hulppost in Rwanda te realiseren. In Juli 2015 zullen 8 

personen voor een periode van 3 weken naar Sholi in Rwanda gaan om bij de uitvoering te 

helpen. 

In 2014 zijn enkele personen bereid gevonden om de Stichting te helpen om publicaties in de 

Stentor te krijgen en is er een ingang gevonden naar Weblog Zwolle. Ook zijn er goede 

contacten met het wijkblad AAKWAA wat verspreid wordt in de wijk de AA-landen in Zwolle.  

In 2014 is er een nieuw logo ontwikkeld voor de stichting, dit heeft een positief effect op de 

uitstraling (fris en actief). 

 

4) Financieel plan. 

In het jaar 2014 is de benodigde financiële buffer van de Stichting weer op het gewenste 

niveau gebracht door middel van de voorjaarsactie. De acties van de nieuwe projectgroep 

zijn gestart en de opbrengsten daarvan liggen goed op schema. 

De samenwerking met de Rabobank Foundation voor het Koffie was station in Rwanda is erg 

positief geweest en dit heeft er zelfs toe geleid , dat zij  ook in 2015 iets samen met de 

stichting willen ondernemen. De eerste gesprekken daarvoor zullen in januari 2015 

plaatsvinden. 

De Stichting is financieel gezond. 

 

 

5) Project aanvragen vanuit de projectlanden. 

Zuid Afrika: 

Vanuit Zuid Afrika is er in 2014 een verzoek gekomen, om ondersteuning bij een community 

/landbouw project (met weinig water groente kweken). Echter de lokale organisatie heeft 

geen concrete plannen en doelstellingen kunnen overleggen, zodat daar geen uitvoering aan 

gegeven kan worden. 

 

Zambia: 

Na het succes in 2013 kwam er vanuit Zambia een verzoek om een bijdrage voor uitbreiding 

van het dripline systeem. Hiervoor is in 2014 een geldbedrag ter beschikking gesteld. 

 

 

 



Rwanda: 

Vanuit Rwanda kwamen twee verzoeken. Ten eerste om een voorziening te maken voor 

elektriciteit van het Koffie was station , omdat men nu met de zaklamp in de mond de 

koffiebonen moet sorteren ’s avonds. Ten tweede wil men een hygrometer hebben voor het 

station om daarmee het vochtgehalte van de bonen te kunnen meten (moet 11% zijn). Voor 

beide verzoeken wordt geprobeerd particuliere fondsen te vinden en dan wordt dit mogelijk 

geïntegreerd in het project 2015 Rwanda. 

Het verzoek om een medische hulppost te maken in het dorp Sholi (waar ook het Koffie Was 

station staat) is gehonoreerd. Om dit project te realiseren is een projectgroep van 8 

personen geformeerd. Deze groep krijgt ondersteuning bij de acties van zo’n 25 extra 

vrijwilligers die helpen om de acties voor te bereiden en uit te voeren. 

 

6) Vorming van projectgroep(en) voor 2015 en de daarbij horende de 

fondswerving. 

Helaas is het niet gelukt om voldoende jonge mensen te vinden , die bereid zijn om een 

flinke hoeveelheid vrije tijd in een project te stoppen.  Daarom bestaat de projectgroep 2015 

uit volwassenen in de leeftijd van 45 tot 65 jaar. 

Bij toekomstige projecten willen wij opnieuw proberen meer jongeren te mobiliseren. 

 

7) Aandachtspunten en ideeën voor de toekomst. 

In 2015 gaan wij op zoek naar een nieuwe voorzitter/ster. 

Middels presentaties en aanwezigheid op conferenties willen wij de stichting meer 

bekendheid geven (Wilde Ganzen, Rabobank Foundation, Chr. Hogeschool Windesheim, 

Deltion College). 

In 2015 zal de nadruk liggen op een goed vervolg van de organisatie opbouw in Zambia en 

het project Rwanda. 

Voor 2016 is er een idee gelanceerd om een kleinschalig waterpomp project op te zetten. ( 

dit zou prima passen in Zambia, maar ook andere landen met een stabiele structuur zouden 

interesse kunnen hebben) 

 

 

Namens het bestuur van Stichting Afrika 2007 Zwolle: 

C. Kloosterman (voorzitter) 


