Meerjarenbeleidsplan African Hope Foundation
Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van de Stichting African Hope Foundation te Doetinchem. Dit
beleidsplan is bedoeld als leidraad voor de jaren 2020, 2021 en 2022 en geeft een beeld over de
geplande activiteiten, de wijze waarop aan de doelstellingen wordt gewerkt, nieuwe plannen,
werving van fondsen, besteding van financiën.
Doelstelling
De Stichting African Hope Foundation is opgericht met als doel om mensen van jong tot oud in
Ghana op de diverse levensgebieden te helpen en te ondersteunen.
Visie en missie
Met onze stichting willen we graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van
leven van mensen in Ghana. Daarnaast willen ook een signaal geven dat de welvaart beter en
eerlijker verdeeld moet worden.
Uitvoering
De interventies en ondersteuning moeten praktisch, haalbaar en zo kort mogelijk zijn. Dit doen we
op verschillende manieren. We bieden ondersteuning in zowel materiële als immateriële zin. Dit
doen we door het geven van geld, goederen, advies, psycho-sociale ondersteuning. De lijn die we de
afgelopen jaren hebben ingezet willen we in 2020, 2021 en 2022 voortzetten. Zo hebben we de
afgelopen jaren onder andere geld gegeven voor scholing, gezondheidszorg, opstarten bedrijfjes,
ondersteuning van een opvanghuis, sponsoring van een lokale school We hebben goederen gekocht
en weggeven zoals fietsen, computers, telefoons en huisraad (koelkasten, matrassen,
schoolmeubilair, etc). We hebben mensen geholpen aan een woning en/of onderdak.
Nieuwe plannen
Schooltje
Voor de komende jaren willen we doorgaan op de ingeslagen weg. Echter hebben we ook nieuwe
plannen. Namelijk om een schooltje op te richten. Dit blijkt een kostbare aangelegenheid te zijn en
we zijn en gaan de komende jaren opzoek naar de benodigde fondsen en contacten die ons met dit
plan op weg kunnen helpen. De gedachte is om eerst te starten met een kinderdagverblijf en een
kleuterklas. Na een eerste voorzichtig onderzoek is gebleken dat er behoefte bestaat aan
kwalitatieve kinderopvang. Ook voor de kinderen zou het beter zijn om opgevangen te worden door
een kwalitatief goede kinderopvang met gekwalificeerd personeel. We vinden het een goede
ontwikkeling dat ouders steeds meer waarde beginnen te hechten aan kwalitatief goede opvang,
scholing en begeleiding van hun kinderen. We willen dan ook bekijken op welke manier we ons
steentje bij kunnen dragen.
Werk
Waar we de komende jaren ook stil bij willen staan is om na te denken en een begin te maken met
projecten waar mensen een inkomen in kunnen verwerven. Het opstarten van een
kinderdagverblijf/schooltje zou daar er eentje van kunnen zijn.
Farming
Een ander idee wat op de plank ligt is om grond te beschikking te stellen zodat mensen op kleine
schaal en dicht bij huis wat kunnen verbouwen wat dan verkocht of zelf gebruikt kan worden. Het

idee van back-yard farming is niet nieuw en zou ons inziens een hele goede en praktische manier
zijn om een bijdrage te leveren om een extra inkomen te verwerven.
Bezoekers
Af en toe krijgen we vragen en verzoeken van mensen uit Nederland die Ghana willen leren
kennen. Indien mogelijk ontvangen we deze mensen graag. Zo hebben we bezoek gehad van twee
verpleegkundige die met een specifieke vraag Ghana wilde bezoeken. We hebben twee weken
gereisd. We hebben diverse ziekenhuizen bezocht en met artsen en verpleegkundige gepraat. Onze
Stichting heeft inmiddels veel contacten in Ghana en we kunnen deze contacten inzetten om uw
bezoek of reis tot een succes te maken. Met een rondreis door Ghana helpt u natuurlijk ook meteen
de plaatselijke bevolking want u zult ergens moeten overnachten en moeten eten. Daarnaast is het
ook een reis met en naar uzelf. U wordt geconfronteerd met een andere cultuur, andere waarden en
normen en dat geeft stof tot nadenken. Een reis naar Ghana is daarom een absolute win-win situatie.
Financiën
De Stichting African Hope Foundation is volledig afhankelijk van donaties. Mensen geven geld
maar soms ook goederen zoals kleding, telefoons en laptops die dan op de diverse missiereizen mee
worden genomen en uit worden gedeeld. Alle financiën worden besteed aan de uitvoering van de
diverse projecten. Het bestuur en mensen die af en toe iets doen voor de stichting doen dit geheel
vrijwillig en ontvangen hier geen salaris voor. De financiële verantwoording wordt gedaan door
administratie en advieskantoor Lageschaar te Lichtenvoorde.
Publicatie
De African Hope Foundation heeft de ANBI status. Vanwege deze stautus dienen er een aantal
zaken gepubliceerd te worden. Alle relevante en vereiste informatie wordt gepubliceerd om de
website van de African Hope Foundation (www.africanhopefoundation.eu). Het afgelopen jaar zijn
we geswitcht van ICT-er. De website wordt nu beheerd door Meneer Wassink uit Doetinchem. Op
de website is een pagina gereserveerd voor logo sponsoren. Daar kunnen bedrijven die de Stichting
African Hope Foundation een warm hart toedragen hun logo plaatsen.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door dhr. ML Hendriks (voorzitter), dhr. JCF Derksen
(secretaris/penningmeester), dhr. AJ Obbink (algemeen lid) en mevr. L Wassink. Het bestuur krijgt
geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Eventueel is een onkosten vergoeding mogelijk.
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