Beleidsplan
Stichting Yagana World
for the poor in Gambia

Inleiding

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World.
Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw
Vennep. Alhoewel we actief bezig zijn met diverse projecten vanaf
2000.
Conform de statuten dient er een beleidsplan te worden opgesteld en
periodiek te worden geactualiseerd.
Dit beleidsplan is tevens noodzakelijk voor het behouden van de
status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het plan geeft inzicht in:
•de doelstelling van de Stichting.
•het bestuur en uitvoering
•de werkzaamheden van de Stichting
•selectie en voorwaarden deelnemende kinderen
•de manier waarop de Stichting geld werft.
•communicatie (Nieuwsbrief, Facebook, Website).
•de besteding van het vermogen van de Stichting.
•toekomst

De doelstelling van de Stichting
Stichting Yagana World zet zich sinds 2000 in voor kansarme mensen in Gambia
die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Wij houden ons bezig met kleinschalige projecten zoals:
Onderwijs en scholing
Gezondheidzorg, medische zorg
Directe noodhulp
Tuinprojecten
Maar het schoolsponsor project is de belangrijkste activiteit van de stichting.
Nog steeds gaan tientallen miljoenen kinderen in de wereld niet naar school.
Ook in Gambia, omdat ouders bijvoorbeeld het schoolgeld niet kunnen betalen of het
belang van onderwijs niet inzien.
Veel kinderen, vooral op het platteland, kunnen daardoor niet naar school en blijven thuis
om hun ouders te helpen met huishoudelijke taken of werken op het land.

Het belang van onderwijs voor ontwikkeling is nauwelijks te onderschatten.
Kinderen die de school hebben afgemaakt, slagen er beter in om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien: het verband tussen onderwijs en armoede is sterk.
Voor meisjes is het belang van onderwijs zo mogelijk nog groter. Geschoolde
vrouwen krijgen minder kinderen. Hun kinderen zijn bovendien gezonder en beter
geschoold dan kinderen van ongeschoolde vrouwen.
Yagana World laat zien hoe er met weinig middelen kleine stappen gezet worden
die positieve gevolgen hebben. Dankzij een kleinschalige en persoonlijke aanpak
wordt dat bereikt. Op deze manier kan ieder kind naar school.
Yagana World heeft als doel om zo veel mogelijk kansarme kinderen te geven
waar zij recht op hebben: Scholing, voeding, kleding, medische verzorging en een
dak boven hun hoofd.
Daar zetten wij ons voor in.

Het bestuur/medewerkers en uitvoering.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Dinemarie Langereis
Benno Langereis
Ans Bol
Radbout du Croix
Stichting Yagana World werkt intensief samen met een team van lokale
medewerkers in Gambia.

Zij zijn sinds 2005 werkzaam voor de stichting.
De medewerkers in Gambia ontvangen een lokaal gerelateerd salaris.
Er wordt maandelijks vanuit Gambia gerapporteerd aan het bestuur.
Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten, een weergave van de individuele
schoolprestaties en een absentielijst van de kinderen.
Het bestuur en de samenwerkingspartners onderhouden indien noodzakelijk
e-mail en telefonisch contact.
Twee a drie keer per jaar reist 1 van de bestuursleden naar Gambia om de
persoonlijke relaties te onderhouden en ondersteuning te bieden in de uitvoering.

Bestuur Nederland en Gambia
De stichting is zowel in Nederland als in Gambia geregistreerd.

Benno Langereis
Dinemarie Langereis
Ans Bol
Radbout du Croix

Kebba Kujabi
Junior Manneh
Yousufa Sonko

Tijdens deze bezoeken wordt het beleid, de stand van zaken en de plannen voor de
toekomst uitvoerig besproken met de samenwerkingspartners.
Andere werkzaamheden tijdens het bezoek zijn o.a.:
· bezoeken van de (nieuwe) kinderen en gezinnen
. bezoeken van de deelnemende scholen, en alle sponsorkinderen
· bezoeken van de medische en tuin projecten
. het uitgeven onder de projecten van medisch, school en individueel materiaal.
In juni/juli worden de kosten voor de opleiding en schoolmaterialen betaald.
De kinderen krijgen naast hun schoolmaterialen, schooluniform, schooltas, kleding en
schoenen en een klein cadeautje.

Elk jaar worden er een foto`s van de kinderen gemaakt voor de sponsors en de kinderen
zelf.
Daarnaast ontvangen de kinderen in voorkomende gevallen medische
hulp of tandheelkundige hulp.

54 kinderen (stand per juni 2013) volgen het onderwijsprogramma. De kinderen
zijn tussen de 6 en 19 jaar. Nadat het kind van school komt zal beoordeeld
worden wat de snelste weg naar werk is, of dat zei een vervolg opleiding kunnen volgen.
Het wel of niet volgen van een beroepsopleiding wordt per kind en situatie beoordeeld.

Selectie en voorwaarden deelnemende kinderen
De drie medewerkers in Gambia zijn verantwoordelijk voor de selectie van kinderen voor
het schoolsponsoring project.
Het selecteren van kinderen is vaak een groot dilemma. Er zijn altijd meer kinderen die
naar school willen dan het aantal beschikbare plaatsen. Dat betekent dat we keuzes moeten
maken, hoe moeilijk dat ook is. We kunnen echt alleen de allerarmste gezinnen helpen.”

Armste en kwetsbaarste kinderen.
De meest kwetsbare kinderen en de kinderen die onze hulp het hardst nodig hebben,
komen in onze projecten terecht. Sommigen volgden in het verleden onderwijs, maar
moesten wegens verscheidene redenen school verlaten.

Wegens het verlies van familieleden, zoals een moeder of vader, maar ook vanwege
ziekten en het gebrek aan voedsel hebben geleid tot het noodgedwongen stoppen met het
volgen van onderwijs. De kinderen hebben veel te lijden gehad wegens deze
omstandigheden.

Criteria
Om projectwerkers te helpen in de beslissing welke kinderen ze toelaten, heeft Yagana
World de volgende criteria opgesteld
• geen onderscheid in religie;
• zowel jongens als meisjes;
• de familie heeft een laag inkomen en weinig middelen;
• het kind kan zonder Yagana World hulp niet naar school;
• het vooruitzicht is dat het kind niet op korte termijn vertrekt;
• niet meer dan drie kinderen uit één gezin.
• het kind mag niet meer werken in de huishouding of op het land
• voorkeur voor weeskind, of uit één ouder gezin komt.
Er worden nooit meer dan drie kinderen per gezin opgenomen in het project, zodat de
hulp kan worden verspreid over verschillende gezinnen in de omgeving.

Communicatie (Nieuwsbrief, Facebook, Website).

Communicatie is voor ons een middel om een groter doel te realiseren, namelijk
transparantie.
De website www.yaganaworld.com is een belangrijk communicatiekanaal voor
(potentiële) donateurs en vrijwilligers.
Op de website is informatie te vinden vanaf 2006 t/m heden, over alle projecten, ons
transport, de achtergronden en de deelnemende kinderen.
Op de homepage wordt het actuele nieuws getoond.
Het is mogelijk om online donateur te worden.
De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.
Nieuwsbrief.
Minimaal 3 keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief die aan alle
belangstellenden verstuurd wordt en tevens op de website en Facebook pagina geplaatst
wordt. https://www.facebook.com/Stichting.Yagana.World
De stichting komt regelmatig in de pers, zowel in Nederland als in Gambia, zeker als er
activiteiten georganiseerd worden, of bij donaties aan onze projecten.

Ons project draagt bij aan Millenniumdoelen 2:
alle kinderen naar school.
Al een paar jaar hebben wij uit handen van Burgemeester Wetering
van de gemeente Haarlemmermeer het predicaat gekregen
dat onze stichting Millenniumproof is.

De manier waarop de Stichting geld werft.
De activiteiten van Yagana World worden gefinancierd door giften, sponsoring
en donaties.
De Stichting werft donateurs , die regelmatig een vrijwillige gift of voor een
bepaald bedrag per maand een bijdrage geven door nieuwsbrieven toe te
zenden.
Daarnaast komen er regelmatig donaties binnen naar aanleiding van
bedrijfsjubilea, bruiloften en verjaardagen
Achter elk kind die aan het onderwijsprogramma deelneemt, zit een sponsor die
garant staat voor het schoolgeld wat betaald moet worden.
Waarom zouden donateurs vooral voor Stichting Yagana World moeten kiezen?
Stichting Yagana World laat zien hoe er met een kleine bijdrage, in geld of in
specifieke materialen, een hoop goede dingen te doen zijn, via een snelle en
directe manier.
De kinderen hebben onze hulp echt nodig, en via Yagana World bieden we hen
mogelijkheden die anders buiten hun bereik blijven.
Alle kleine beetjes helpen is het argument om donateurs te werven.

De besteding van het vermogen van de Stichting

De bestuursleden/medewerkers van stichting Yagana World genieten geen vergoeding bij
het uitoefenen van de activiteiten namens de stichting.
De medewerkers in Gambia ontvangen een lokaal gerelateerd salaris.

Yagana World financiert middelen die onderwijs, gezondheid,tuinprojecten en individuele
projecten ten goede komen, maar geeft nooit contant geld.
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op uitgaven als
bankadministratie en overboekingkosten, inschrijving Kamer van Koophandel de kosten
van de website, opslagkosten en transportkosten.

Toekomst.
De prognose is dat de groei van het aantal kinderen dat deelneemt aan het
school sponsor programma toeneemt.
In 2013 deden er 54 kinderen aan het onderwijs programma mee.
Dit groei van deelname is uiteraard afhankelijk van de sponsors die gevonden
worden voor de kinderen.
De aanpak van Yagana World is erop gericht dat de kinderen, na afronding van
hun opleiding, een baan vinden en een beetje betere toekomst kunnen
opbouwen.

Kinderen hebben recht op een toekomst
De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt
de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Gambia:
zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs (bijna)
geen werk.
Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor
diens familie en hun land.

Stichting Yagana World
Palmestein 65
2151 HL Nieuw Vennep
info@yaganaworld.com
www.yaganaworld.com
https://www.facebook.com/Stichting.
Yagana.World
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