Outline Beleid Stichting J’Africa 2015-2016
1.Stichting J’Africa
Stichting J’Africa heeft als doel jonge mensen in Malawi, na het behalen van hun middelbare school
opleiding, financieel te ondersteunen bij het volgen van een vervolgopleiding in Malawi. Hierdoor zijn
zij in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Om dit mogelijk te maken, ontvangt Stichting
J’Africa donaties van particulieren en het midden –en klein bedrijf in Nederland.
Ten minste 97,5% van de inkomsten die J’Africa ontvangt, komt ten gunste van de studenten in
Malawi. De studenten die worden ondersteund, volgen een opleiding aan één van de
opleidingsinstituten in Malawi waar Stichting J’Africa mee samenwerkt. De stichting streeft ernaar om
jaarlijks gemiddeld 40 studenten gelijktijdig te ondersteunen.
De bestuursleden hebben regelmatig contact met de studenten en de opleidingsinstituten. Zij zijn
daardoor goed op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen. Met behulp van nieuwsbrieven en
de website van Stichting J’Africa worden donateurs hierover geïnformeerd. Daarnaast ondersteunt
Stichting J’Africa haar studenten bij het vormen van een netwerk waarmee zij op hun beurt elkaar
ondersteunen en, na afloop van de studie, een actieve rol vervullen voor de studenten in het
verbeteren van de leefomstandigheden in Malawi binnen hun scope.
Jaarlijks actualiseert het bestuur het beleidsplan van Stichting J’Africa. Dan controleert het bestuur
ook of de Stichting voldoet aan de eisen die aan ANBI’s worden gesteld. Om ervoor te zorgen dat
Stichting J’Africa in lijn met deze eisen kan opereren, heeft het bestuur in het eerste kwartaal een
herijking van de oprichtingsakte uitgevoerd en, daar waar nodig, laten aanpassen. Indien gewenst zijn
de oprichtingsakte, het huishoudelijk reglement en de J’Africa procesbeschrijvingen opvraagbaar bij
de voorzitter.

2. Resultaten 2015
In 2015 bestond Stichting J’Africa dertien jaar. Sinds de start hebben 213 jonge mensen in Malawi de
kans gekregen een opleiding te volgen, een diploma te halen en een baan te zoeken in Malawi. In
2015 zijn er 5 NRC studenten, 5 Salima Tech studenten, 4 Saint John of God studenten en 4 DAPP
studenten met een opleiding gestart. 12 studenten (8 Lilongwe Technical College, 3 Chanchellor
College en 1 NRC) die hun opleiding hebben afgerond. Een grote diversiteit aan donateurs heeft het
mogelijk gemaakt deze studenten in Malawi te ondersteunen. Ook in 2015 variëren deze donaties in
omvang en regelmaat. De inkomsten van J’Africa zijn in te delen naar: eenmalige financiële giften van
particulieren en MKB organisaties (50%), evenementen die J’Africa organiseert (20%) of
gecommitteerde 5 jarige ondersteuning o.b.v. een notariële akte (30%).

3. Opleidingsinstituten in Malawi
Stichting J’Africa werkt samen met 6 opleidingsinstituten in Malawi. Zie hiervoor tabel A. Deze
instituten zijn door de Stichting geselecteerd omdat de Stichting van mening is dat studenten die deze
opleidingen hebben gevolgd, daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van
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deze studenten, hun familie én de ontwikkeling van Malawi. Dit betekent zowel opleidingen op MBO,
HBO en universitair niveau op de vakgebieden land –en tuinbouw, onderwijs en techniek. Voor
Stichting J’Africa is het belangrijk dat de opleidingen die de samenwerkende instituten aanbieden,
goed aansluiten op de behoefte aan vakmensen in Malawi. Daarnaast is het voor de stichting van
belang dat deze instituten zich conformeren aan het beleid van J’Africa, zodat wij kunnen waarmaken
wat wij onze donateurs beloven. Ook in 2016 zal een evaluatie van de opleidingen plaatsvinden en
worden onderzocht of er andere opleidingsmogelijkheden zijn die interessant kunnen zijn voor de
ontwikkeling van het land.
Instelling

Omschrijving

Chancellor College

Dit is een van de grootste universiteiten van Malawi met vijf
verschillende faculteiten, te weten: Humanities (talen, kunst &
communicatie), Science (biologie, scheikunde, e.a.), Law, Social
Science (economie, psychologie, politicologie e.a.) en Education.

DAPP (Ontwikkeling van

DAPP is aangesloten bij de internationale HUMANA Movement.

People to People in Malawi)

DAPP heeft in Malawi als doel om de sociale en economische
ontwikkeling te bevorderen. De mensen die zich bezighouden met
de ontwikkeling van initiatieven DAPP zijn opgeleid en uitgerust
met tools en kennis zodat ze hun dromen om te zetten en wensen
voor een beter leven in praktische acties.

NRC

Heeft als doelstelling om een toonaangevend en zelfvoorzienend
landbouw, milieu en natuurlijke hulpbronnen “management center
of excellence” in Malawi te zijn.

Lilongwe Technical College

Deze school wil een uitstekende technische beroepsopleiding zijn
voor de mensen in Malawi, zodat zij zich kunnen voorbereiden op
een werkend bestaan (zelfstandig of in loondienst). De opleidingen
die de studenten volgen zijn ‘hands on’ en heel divers. Lilongwe
Tech heeft bijvoorbeeld opleidingen voor automonteur, loodgieter
en meubelmaker.

Salima Technical College

Dit College wil: "Om het leven lang survival skills aan het publiek
voor de loon-en zelfstandig ondernemerschap om bij te dragen
aan de economische en sociale ontwikkeling van de natie"

Saint John of God

SJOG Community Health Services is onderdeel van de Hospitaller
Order of Saint John of God. SJOG biedt community based
geestelijke gezondheidszorg en opleidingen, verpleegkunde
opleidingen en hulp voor mensen met handicaps.

Tabel A: onderwijsinstellingen waar J’Africa mee samenwerkt

4. De studenten
De studenten die door Stichting J’Africa worden geselecteerd, worden voorgedragen door één van de
opleidingsinstituten waar Stichting J’Africa een overeenkomst mee heeft afgesloten. De studenten zijn
over het algemeen allen tussen de 16 en 21 jaar oud. Zowel jongens als meisjes. Voor de studenten
geldt als criteria dat zij veelbelovend zijn, zelf niet genoeg middelen hebben om de opleiding te
betalen en gemotiveerd zijn. Dit moet blijken uit de brief, de cijferlijst en het essay dat ze, bij hun
aanmelding, overleggen. Het bestuur van de Stichting maakt vervolgens een keuze welke studenten
in aanmerking komen voor sponsoring. Deze keuze wordt voorgelegd aan onze coördinator in Malawi
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en hem wordt gevraagd ons te adviseren. Dit leidt uiteindelijk tot een definitief besluit van het J’Africa
bestuur.
Stichting J’Africa verwacht van de studenten dat zij:
•

regelmatig communiceren met de contactpersoon van J’Africa

•

de stichting informeren over hun voortgang door hun cijferlijsten toe te sturen

Omdat de studenten over het algemeen door J’Africa worden aangenomen, nadat zij reeds hun eerste
studiejaar succesvol hebben doorlopen, is er veel vertrouwen dat deze studenten over de talenten en
het doorzettingsvermogen beschikken om hun studie succesvol af te ronden.
De opleidingsinstituten zijn bekend met de aanmeldingsprocedure en beschikken over de
aanmeldingsformulieren. Zodra Stichting J’Africa heeft besloten om een student te ondersteunen,
wordt deze samenwerking door een Granting Letter bekrachtigd. In dit document, die door Stichting en
student wordt ondertekend, staan de werkwijze en de verplichtingen beschreven.
In 2015 werden door Stichting J’Africa 48 studenten financieel ondersteund.
Instituut

# studenten

Opleiding

Chancellor

4 studenten

Educational science, public administration

DAPP

10 studenten

Teaching

NRC

11 studenten

Agricultural science

Lilongwe Tech

5 studenten

Technical science

Saint John of God

4 studenten

Nursing

Salima

14 studenten

Deze studenten zullen allen in 2017 afstuderen.

Tabel B: studenten die in 2015 door Stichting J’Africa worden ondersteund

Stichting J’Africa verwacht dat er in 2015 10 studenten afstuderen. Daarnaast is de verwachting, op
basis van de beschikbare financiële middelen, er 15 tot 20 nieuwe studenten kunnen worden
geselecteerd. Het definitieve aantal is afhankelijk van het benodigde budget. Dit budget is afhankelijk
van het type opleidingsinstituut, studierichting en de studieduur.

5. Financiën
De kostenstructuur van J'Africa is eenvoudig: er zijn geen mensen in dienst, alle bestuursleden
werken op vrijwillige en onbezoldigde basis. De kosten blijven beperkt tot bankkosten, notariskosten
en dergelijke. Gemiddeld genomen bedragen de kosten niet meer dan 5% van de schenkingen.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. In overeenstemming met de richtlijnen die
de belastingdienst voor ANBI’s voorschrijft, wordt in de eerste helft van het jaar een jaarrekening over
het voorgaande samengesteld en door het bestuur goedgekeurd. Een verkorte versie van de
jaarrekening is via de website van Stichting J’Africa in te zien.
Op basis van daadwerkelijk ontvangen donaties en giften worden nieuwe studenten aangenomen. De
verplichting die J’Africa hiermee aangaat, soms voor meerdere jaren, komt tot uiting in reserveringen
voor gedane toezeggingen. Toezeggingen die gebaseerd zijn op een meerjarige notariële akte worden
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niet meegerekend bij het aangaan nieuwe verplichtingen met de scholen omdat de ontvangst ervan
niet
met zekerheid vaststaat. De schenking is afhankelijk van het in leven zijn van de schenker. Het bedrag
dat is toegezegd aan studenten alswel het nog beschikbare budget voor het aannemen van
studenten, staan op een ASN spaarrekening. Het saldo is direct opvraagbaar en er wordt rente over
ontvangen. Er wordt niet belegd.
Op 1 januari 2015 was er 24.484 euro sponsorgeld te besteden. Op dat moment was hiervan bijna
38% gereserveerd voor het betalen van de reeds toegezegde opleidingsfees. Het overige deel betrof
bedragen die aan het einde van het voorgaande jaar zijn ontvangen. Veel contractuele schenkingen,
waar nog geen studenten voor waren geselecteerd.
Op 1 januari 2015 is er 29.327 euro sponsorgeld te besteden. Hiervan is meer dan ruim een derde
gereserveerd. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren, heeft het J’Africa bestuur de ambitie
uitgesproken om in 2016 ten minste € 10.000 aan sponsorgelden te ontvangen.

6. Fondsenwerving
Jaarlijks wordt er een activiteitenkalender vastgesteld waarbij voor verschillende doelgroepen
activiteiten worden ingepland. Hoogtepunten op de evenementenkalender in 2015:
J’Africa Academie
Ook in 2015 hebben een aantal professionals workshops voor ons verzorgd. Deze workshops gaven
de deelnemers de gelegenheid kennis te maken met iets waar men in dagelijkse praktijk niet
automatisch mee in aanraking komt. Hun deelname maakte het mogelijk dat er nieuwe studenten
konden worden geselecteerd én dat de activiteiten van J’Africa onder de aandacht kon worden
gebracht.
Kroatische wijnproeverij
Ook in het najaar van 2015 waren er wederom ca. 35 mensen bij J’Africa te gast. Om de Kroatische
wijnen te proeven, wijn te kopen en voor de liefhebbers verschillende sieraden. Een groot succes dat
het budget voor de aanname van een nieuwe student heeft opgeleverd.
J’Africa Ondernemersdiner
Meer dan 50 ondernemers waren bij dit bijzondere diner op Boerderij Lagerlust in Amsterdam. Tijdens
het diner stimuleerde Paul de Ruijter, gespecialiseerd in scenarioplanning, alle aanwezigen om na te
denken over de toekomst van J’Africa en Malawi. Het resultaat was een waterval van ideeën,
strategieën en mogelijkheden voor J’Africa. Deze avond heeft meer dan 4000 euro opgeleverd,
waardoor we nog meer jonge Malawianen financieel kunnen ondersteunen bij het volgen van een
opleiding. We bedanken alle deelnemers, en in het bijzonder Paul de Ruijter, Boerderij Langerlust en
de Alliander Foundation die deze avond mogelijk hebben gemaakt.
Fondswervingskalender 2015
In 2016 wil J’Africa in elk geval €10.000 ontvangen (nieuwe donaties). Hierbij streeft J’Africa naar:
•

een meer stabiele, terugkerende inkomstenstroom (40% ‘vaste donaties’)

•

50% van de donaties komt van particulieren
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•

50% komt van zakelijke donateurs (ZZP en MKB)

•

Dit vraagt om een majeure uitbreiding van het bestand met (potentiele) donateurs

•

Events die J’Africa organiseert, zijn ondersteunend aan fondswerving. Deze worden ingezet
als promotie en/of donateurs te bedanken.

•

Events die J’Africa organiseert, zijn kleinschalig, maar leveren het maximale op. Dit vraagt om
een business-case en projectplan.

7. Communicatie
De communicatie uitingen van Stichting J’Africa hebben als doel om:
-

awareness te creëren waardoor het netwerk wordt vergroot

-

fondswerving

-

donateurs op de hoogte houden

-

studenten en het netwerk in Malawi informeren.

Drie maal per jaar wordt er voor de verschillende doelgroepen een nieuwsbrief samengesteld. In deze
nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in Malawi, de voortgang van de studenten
en de activiteiten van Stichting J’Africa. Daarnaast is de website van J’Africa voor de donateurs
beschikbaar. Hier is alle informatie over de studenten, de scholen, de werkwijze van de Stichting en
de activiteiten te vinden.
Social Media zoals Facebook en Twitter worden actief ingezet om (potentiële) donateurs te informeren
over de activiteiten van J’Africa en de voortgang van onze studenten. Dit jaar zal wordt het accent
nadrukkelijk gelegd op een (langdurige) sponsorship van J’Africa. Zowel particulieren als ondernemers
gelden hierbij als doelgroep. Daarnaast zal de ontwikkeling van de ‘studentencommunity’ op
Facebook verder gestalte krijgen.

8. Het bestuur
Het bestuur van Stichting J’Africa wordt gevormd door Carien de Vries (voorzitter), Rianne Heijboer
(financiën), Cora Baas (communicatie), Auke de Ruiter (studenten), Taco van Lier (studenten), Andrea
Blokpoel (webmaster en studentenadministratie) en Christy Visser (projecten). Alle bestuursleden zijn
verantwoordelijk voor fondswerving. De bestuursleden en alle andere betrokkenen werken geheel
vrijwillig en zonder vergoeding mee.
In Malawi treedt de heer Daulos Mauambeta, tot voor kort directeur van Wildlife & Environmental
Society Malawi, als contactpersoon op voor Stichting J’Africa. Hij is een betrouwbare en waardevolle
drijvende kracht achter de contacten met de scholen en studenten in Malawi.
In de statuten en in het huishoudelijk reglement staan de verantwoordelijkheden en werkwijzen van
het J’Africa bestuur beschreven.
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