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Inleiding 
In dit eerste beleidsplan van onze stichting geven we inzicht in de 
manier waarop wij als stichting ons werk uitvoeren om onze 
doelstelling te bereiken. Het plan is meerjarig en wordt voortschrijdend 
aangepast aan de actualiteit. Het bevat informatie over het werk dat 
wij doen, de manier 
waarop wij geld werven 
en het beheer en 
besteding van de 
middelen. We doen dat 
werk onder de naam 
Stichting Vrienden van 
Amani. Deze naam is 
bewust gekozen. AMANI 
betekent VREDE in het 
Swahili, de landstaal in 
Tanzania. In het woord 
“vrede” komen veel 
doelen samen die we 
nastreven in het belang van straatkinderen in Tanzania: veiligheid, 
geen misbruik en geweld, goede opvang en verzorging en veilig en 
beschut kunnen werken aan een perspectief voor een vreedzaam 
leven. Er zijn in Tanzania meerdere organisaties, o.a. in Morogoro, die 
zich bekommeren om straatkinderen en kinderen met een beperking 
die ook de  naam AMANI gebruiken. En dat is niet voor niets! 

 

 

Doelstelling 
 

De stichting stelt zich ten doel het aantal straatkinderen in Tanzania te 
verminderen en hun kansen te vergroten om zo volwaardig mogelijk 
deel te nemen aan de Tanzaniaanse samenleving door bij te dragen 
aan hun ontwikkeling, onderwijs te laten volgen, door huisvesting te 
bieden voor zolang noodzakelijk en door te ondersteunen bij 
hereniging met hun familie indien mogelijk.  

De stichting tracht haar doel te bereiken door geld in te zamelen voor 
organisaties die zich inzetten voor straatkinderen in Tanzania. We 
geven bekendheid aan het werk van deze organisaties en proberen 
zoveel mogelijk informatie te verspreiden over het lot van 
straatkinderen in Tanzania én over de activiteiten van organisaties die 
zich inzetten ter verbetering van de positie van de straatkinderen.  

 

Organisatie 
De stichting bestaat uit een bestuur die onderling verschillende 
portefeuilles of aandachtsvelden hebben verdeeld. Uiteraard is er een 
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voorzitter, een penningmeester en een secretaris en verder hebben 
enkele bestuursleden een meer algemene portefeuille. De stichting 
werkt samen met een aantal vrijwilligers die specifieke 
deskundigheden hebben o.a. op het gebied van communicatie, teksten 
schrijven etc. 

We onderscheiden wat betreft de taakverdeling de volgende 
aandachtsvelden: 

• Communicatiemiddelen (website, presentaties, foldermateriaal) 
• Voorlichting over de situatie van straatkinderen in Tanzania en 

over organisaties die zich voor hen inzetten 
• Fundraising grote fondsen 
• Fundraising particulieren 
• Organisatie donatiebijeenkomsten 
• Communicatie met NGO’s in Tanzania. 

 

 

Communicatie 
Onze activiteiten op het gebied 
van communicatie richten zich 
op het informeren van zoveel 
mogelijk burgers, bedrijven en 
instanties in Nederland. De 
middelen die we daarvoor 
inzetten zijn o.a.: 

• De opzet van de website 
• Folders 
• PP-presentaties 
• Adverteren 
• Voorlichtingsbijeenkomsten. 
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Financieel beleid 
De kernactiviteit van de stichting is fondsenwerving. DE stichting bezit 
de ANBI-status. Alle activiteiten staan in het teken van 

fondsenwerving, alle middelen 
worden doorgeleid naar NGO’s 
die actief zijn ten behoeve 
van de straatkinderen. We 
streven naar generieke 
donaties, en in  voorkomende 
gevallen verzamelen we ook 
geld ten behoeve van 
specifieke projecten of 
voorzieningen. Dit kan ook 
aan de orde zijn als we willen 
aansluiten bij specifieke 
thema’s die in Nederland in 

de belangstelling staan (b.v. thema’s rond derdewereldproblematiek, 
armoedebestrijding, ondersteuning sport- en vrije tijdsvoorzieningen) 
en waar we op willen aansluiten om projecten die passen bij deze 
specifieke thema’s financieel te ondersteunen. 

De hoogste prioriteit is het tot stand brengen van vaste periodieke 
donaties door fondsen, bedrijven en particulieren. Daarmee ontstaat 
meer zekerheid voor de NGO’s 
met betrekking tot de te 
verwachten inkomsten. Op 
thematische basis kunnen 
eveneens eenmalige giften aan de 
orde zijn. 

Onze stichting benadert voor 
donaties o.a.: 

• Nationale fondsen voor 
goede doelen incl. loterijen 

• Regionale en lokale fondsen 
• Bedrijven, instellingen en 

instanties 
• Particulieren 

 

 

 

 

 

 

 

 



5	
	

Ter ondersteuning van de 
fondsenwerving organiseert de 
stichting benefietconcerten, 
voorlichtingsbijeenkomsten en 
overige activiteiten die organisaties 
en burgers kunnen stimuleren te 
doneren.  

De stichting heeft geen 
winstoogmerk. De middelen die wij 
genereren  worden afgedragen aan 
de betrokken NGO’s. De stichting 

bouwt geen eigen vermogen op en de bestuursleden verrichten hun 
werkzaamheden vrijwillig zonder vergoeding. Mocht de stichting 
ophouden te bestaan, worden de eventueel overblijvende middelen 
besteed aan een ANBI-instelling met een gelijk doel als onze stichting 
en/of aan NGO’s 1die zich bekommeren om het lot van straatkinderen 
in Tanzania.   

  

																																																													
1	Het	betreft	NGO’s	die	uitsluitend	of	nagenoeg	uitsluitend	het	algemeen	nut	beogen	en	die	een	
soortgelijke	doelstelling	hebben	als	onze	stichting.	
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Activiteiten   
Welke activiteiten onderneemt onze stichting concreet om onze doelen te 
bereiken? Hieronder een overzicht daarvan. 

1. Voorlichting over de problematiek van de straatkinderen in 
Tanzania. Dit doen we via onze website, door perspublicaties en 
spreekbeurten; 

2. Faciliteren van het doneren voor Ngo’s die werken voor 
straatkinderen in Tanzania door Nederlandse burgers, 
bedrijven en instanties. We vormen een kanaal voor 
fondsenwerving  via onze giro-/bankaccount en houden de 
administratie rond donoren en donateurs bij, inclusief het 
verstrekken van informatie over de fiscale aspecten. Tevens werven 
we fondsen ten behoeve van specifieke projecten en ondersteunen 
de informatieverstrekking daarover aan de donateurs en 
sponsoren; 

3. Actieve fondswerving. Dit doen we door het actief benaderen van 
individuele burgers, instanties, kerken, bedrijven, scholen en alle 
andere potentiële donateurs. Tevens ondersteunen we anderen die 
zich willen inzetten voor straatkinderen in Tanzania met raad en 
daad; 

4. Netwerkbevordering. We leggen de contacten in Nederland op 
basis waarvan mensen van een NGO hun promotieactiviteiten in 
Nederland ook direct kunnen versterken, bijvoorbeeld het 
organiseren van ontmoetingen tussen bedrijven en instellingen met 
vertegenwoordigers van een Ngo.de NGO-directeur; 

5. Bijdrage aan strategie en beleid NGO De stichting is 
gesprekspartner voor de NGO’s waar het gaat om het algemeen 
beleid, het geven van strategische feedback op basis van expertise 
van de stichting en het adviseren over de strategie van het 
fondsenwerven. 

In bijlage 1 worden de activiteiten verder uitgewerkt. 
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BIJLAGE 1:  

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2017-2018 

 

Actie: Termijn: 
Opzet kleurenfolder  1e KW 2017 
Opzet PP-presentatie  1e KW 2017 
Opzet website-onderdeel  
voor Online-donaties 
(Ideal/Pay-pal) 

 

Bijeenkomst met 
Tanzaniagangers 
(netwerkvorming, 
fundraising) in Nederland 

1e KW 2017 

Bijeenkomst met 
potentiële sponsoren  

1e KW 2017 

Netwerkvorming rond 
individuele bestuursleden 
gericht op fundraising 

Doorlopend 

Twee 
bestuursvergaderingen, 
tussentijdse 
afstemmingsmomenten 

Doorlopend 

Opstellen financieel 
overzicht, Jaarverslag 

1e KW t+1 ieder jaar 

Sponsorconcert m.b.v. 
Trio Aleotti te Gouda  

12 maart 2017 

Opzetten 
fundraisingprogramma in 
samenspraak met 
professionele fundraisers 

3e KW 2017 

Benaderen 
fundraisingsorganisaties  

3e KW 2017 

Benaderen bedrijfsleven 
en overige relevante 
instellingen 

4e  KW 2017  

Jaarlijkse 
fundraisingbijeenkomsten 

doorlopend 
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BIJLAGE 2:  

INFORMATIE OVER DE BESTUURSLEDEN 

Wilma Goppel (voorzitter)  

Wilma (’45) kon via haar studie niet-westerse sociologie haar wens om in de 
ontwikkelingssamenwerking actief te zijn verwezenlijken: allereerst in Senegal (UNESCO, 
vrijwilliger buurthuiswerk in Dakar) en in ’76 bij het UNFPA regionale kantoor aldaar. Sindsdien 
heeft zij bij dit bevolkingsfonds van de V.N. gewerkt in New 
York, regionale kantoor in Tanzania, regionale kantoor in 
Dakar. Van ’95-‘97 bevorderde zij als beleidsmedewerker 
van de Indonesische regering (BKKBN) de Zuid-Zuid 
samenwerking tussen een aantal Afrikaanse landen en 
Indonesië op het gebied van bevolkingsvraagstukken. 
Vervolgens verhuisde zij naar Brussel om namens UNFPA 
leiding te gegeven aan een door de EEG gesteund 
programma voor seksuele gezondheid zorg voor jongeren in 
7 minst bedeelde landen van Zuid-Oost Azië, uitgevoerd 
door lokale NGO’s in samenwerking met Europese NGO’s. 
Sinds haar pensionering in 2005, is Wilma als vrijwilliger actief binnen en buiten Nederland: o.a. 
voorzitter van Wijkraad De Naald in Apeldoorn, secretaris van de Kemperstichting (onderwijs aan 
dove kinderen in Senegal), coördinator van Solarcooking Kozon (promoten van zonne-koken in 
de Sahel). Door 6 jaar Tanzania is zij maar al te bekend met de noodzaak en context van het 
werk voor straatkinderen in Tanzania.  

John Vaneman (secretaris)  

John (’57) is organisatiesocioloog. Hij was van 2007 tot 2017 werkzaam 
als directeur- bestuurder van MEE Drenthe, cliëntondersteuners voor 
mensen met een beperking. Vóór 2007 heeft hij 26 jaar bij de 
rijksoverheid gewerkt. Bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was 
hij beleidsmedewerker en daarna  Rijkshoofdinspecteur bij de toenmalige 
Rijksverkeersinspectie en hoofd Handhaving bij de Rijksdienst voor 
Radiocommunicatie. Ook was hij hoofdinspecteur bij de Arbeidsinspectie 
en adjunct-regiodirecteur Noord bij de VROM-inspectie. John is lid van 
de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie Wierden en 
Borgen te Bedum en van het onderwijsadviesbureau CEDIN te Drachten. 
Hij heeft inmiddels een viertal keer Tanzania bezocht waarbij hij de 
laatste keer uitgebreid op bezoek is geweest bij AMANI in Moshi. In zijn 
vrije tijd is John actief als saxofonist, fanatiek motorrijder en is hij 

voorzitter van de lokale dorpsvereniging van zijn woonplaats Tinallinge (Groningen). John is 
getrouwd en heeft twee zonen van resp. 35 en 29 jaar oud.  

Alex Smidts (penningmeester)  

Alex (’51) is civiel ingenieur en vanaf ’79 medewerker geweest van Raadgevend 
Ingenieursbureau DHV, waar hij zeer uiteenlopende functies heeft vervuld: project manager Rural 
en Urban Development Buitenland, Laadauditor, Interface- en Contract manager van 
Infrastructurele projecten Nederland, Directievertegenwoordiger VGM, Kwaliteit en Auditing BV, 
Strategisch Adviseur. Zijn werkterrein lag, behalve in Europa (Nederland, België, Duitsland, 
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Frankrijk, UK, Denemarken) ook in het Midden Oosten (Israel, Saoudi Arabia, Dubai), Azië 
(Bangladesh, India, Indonesië, Vietnam) en Afrika (Tanzania, Rwanda, Burundi, Kenia, Nigeria).  

Naast zijn rol als vader van Walter en Ingeborg, en echtgenoot van Aleid 
(overleden in 2011), is Alex altijd zeer actief geweest in het 
verenigingswerk, hetzij op het gebied van de kerk, sport, onderwijs, 
Rotary, of van professionele organisaties, zoals KIVI-NIRIA en de 
Kwaliteitskring kwaliteitsmanagers Ingenieursbureaus.  

Alex’ affiniteit met het helpen van minder bedeelde jeugd komt voort uit 
zijn Tanzaniaanse ervaringen toen hij voor DHV 4 jaar aan de uitvoering 
van een waterproject gewerkt heeft. 

Paul van Koppen (bestuurslid evenementen)  

Paul (’59) is ingenieur civiele techniek en werkt sinds 2007 als 
zelfstandig adviseur op het gebied van programma 
management, beleid en strategie en (persoonlijke) ontwikkeling 
in de context van internationale samenwerking, met name 
drinkwatervoorziening en sanitatie (WASH). Cliënten zijn zowel 
non-profit (NGOs/stichtingen), Nederlandse overheid (mn 
MinBuZa) als bedrijven (grootbedrijf en MKB-ers). Na zijn studie 
werkte hij tot ’03 bij Haskoning en IWACO, waar hij opklom tot 
directeur buitenland. Hij woonde in deze periode in totaal 6 jaar 
in Indonesië. Van ’03-’07 was Paul directeur-bestuurder van 
IRC International Water and Sanitation Centre in Delft. 

Paul is ook actief als trainer en coach voor jonge professionals 
die in het kader van het Young Experts Programme (YEP) van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgezonden worden 
naar het buitenland. Hij is nu bestuurslid bij Water for Life en bij 

WASTE, een stichting voor sanitatie in ontwikkelingslanden. Daarvoor ook andere (internationale) 
bestuurlijke rollen gehad.  

Jan-Peter Stolte (bestuurslid social media)  

Jan-Peter Stolte is 47 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Na 
zijn opleiding tot maatschappelijk werker heeft hij zich in de afgelopen 
25 jaar binnen via verschillende functies ingezet ter bevordering van 
de inclusie (meedoen mogelijk maken) van mensen met een 
(verstandelijke) beperking.  

Een aantal jaren geleden heeft hij zijn master social work behaald en 
is hij gaan werken als beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Ede én 
als parttime docent aan de Christelijke Hogeschool Ede.  

 


