Beleidsplan Stichting SHARE te Apeldoorn
voor de periode 2013 - 2017
1. Inleiding.
Dit is het eerste beleidsplan van de Stichting SHARE. Daarom wordt hieronder kort
ingegaan op de werkwijze tot 2013.
De stichting is opgericht in het jaar 2001 door de heer A.J. Froeling te Apeldoorn.
Vanaf de oprichting tot heden zijn veel grote en kleine projecten financieel
ondersteund.
Voorwaarde voor het ondersteunen van projecten is steeds geweest :
 het project moet vanuit de lokale gemeenschap worden aangedragen;
 het project moet bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg, het
onderwijs of
 de leefomstandigheden in het algemeen van de lokale bevolking;
 na realisatie van het project kunnen de exploitatiekosten door de lokale
gemeenschap worden gedragen;
 lokaal moet een betrouwbaar en deskundig persoon (“trekker”) aanwezig zijn die
zorgt voor de nodige informatie over het project en de voortgangsrapportage.
Voorts moeten bestuursleden van SHARE door eigen informatie of door geverifieerde
informatie van derden de zekerheid hebben dat een project voorziet in een behoefte
van de lokale bevolking
In de periode 2001 – 2006 zijn diverse, relatief
kleine projecten in Kenia, Zuid Afrika en
Tsjetsjenië ondersteund. Het betrof een
bijdrage voor resp. een apotheek, een
vrachtwagen voor een technische school, een
ambulance, een kinderthuis en een
vluchtelingengezin dat terugging naar hun
vaderland.
Vanaf 2006 is SHARE vooral actief geweest in
Mulot, Kenia. Daar heeft zij financieel
bijgedragen in de kosten voor de bouw en
inrichting van leslokalen t.b.v. de Bishop Colin
Davis lagere school en later ook t.b.v. lokalen en
inrichting voor de middelbare school. Verder
heeft zij de aanleg van een geboorde waterbron
(borehole), bouw van kassen, biolatrines en de
installatie voor het opwekken van biogas
financieel mogelijk gemaakt.
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Tijdens perioden van grote droogte in de voorgaande jaren heeft SHARE geld
overgemaakt voor lokale aankoop van voedsel voor de scholieren, die anders niet naar
school konden komen.
In de meeste gevallen was de Stichting Wilde Ganzen medefinancier van deze projecten.
Bovendien is nauw samengewerkt met de Stichting Weeshuis der Hervormden te
Schiedam, die ook een aantal lokalen en faciliteiten t.b.v. de Bishop Colin Davis school
heeft gefinancierd.
Eén en ander is in Mulot gecoördineerd en begeleid door pastor Patrick Nkaai van het
bisdom Ngong. Verder zijn de voorzitter en andere betrokkenen ca. één maal per twee
jaar ter plaatse geweest om de gang van zaken te beoordelen en te overleggen met
pastor Patrick Nkaai.
In 2012 is uit Kilgoris (Kenia) een aanvraag bij ons binnen gekomen voor een geboorde
waterbron (borehole) en toebehoren. Deze bron is hard nodig om de plaatselijke school en de
snel groeiende gemeenschap van ca. 4000 mensen van schoon drinkwater te voorzien.

Schoon en voldoende drinkwater is ook een basisvoorwaarde om het in verval geraakte
plaatselijke ziekenhuis nieuw leven in te kunnen blazen.
Momenteel moet meerdere malen per week schoon drinkwater per auto worden
aangevoerd.
In 2012 is prioriteit gegeven aan de financiering van deze aanvraag voor aanleg van een
geboorde waterbron in Kilgoris boven ook noodzakelijke, aanvullende voorzieningen in
Mulot. Reden daarvoor is, dat tijdens droge periodes de bewoners hun water moeten
halen uit vervuilde poeltjes op grote afstand van het dorp. Met alle nadelige gevolgen
voor de gezondheid.
2. Doel.
Het doel, waarvoor de Stichting SHARE is opgericht, is in de statuten als volgt verwoord:
“Het verlenen van aanvullende steun aan projecten, instellingen en/of natuurlijke
personen die zich bezighouden met het verrichten van maatschappelijke hulp- en
dienstverlening, bij voorkeur in andere landen dan in Nederland.”
3. Visie.
SHARE wil projecten financieel ondersteunen, die gedragen worden door de lokale
bevolking, leiden tot een duurzame ontwikkeling op het gebied van gezondheid en
onderwijs en waarvan de continuïteit vanuit de lokale bevolking is verzekerd.
4. Werkwijze.
Naast de al in de inleiding genoemde voorwaarden voor ondersteuning van een project,
geven wij de voorkeur aan het steunen van organisaties (en in zeer geringe mate
natuurlijke personen).
Deze organisaties dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 Degelijke bestaande structuur met voldoende openheid en transparantie;
 Geworteld in de lokale samenleving;
 Kennis om een project te begeleiden.
2

Daarbij hanteert SHARE geen top-down benadering vanuit Nederland. Initiatieven van
de doelgroep krijgen prioriteit.

5. Financiën.
Kosten SHARE
De Stichting SHARE draait geheel op de inzet van vrijwilligers, die zonder enige
vergoeding hun bijdrage leveren. Ook het bezoeken van onze projecten in Kenia wordt
door de betreffende vrijwilliger zelf betaald.
Alleen enige overheadkosten, zoals bankkosten, kosten van mailings, e.d. komen ten
laste van de ontvangen giften en dotaties.
Fondsenwerving
SHARE krijgt haar inkomsten in hoofdzaak door het houden van acties, benaderen van
donoren en het via media bekendheid geven aan projecten, waardoor giften en donaties
binnenkomen.
De samenwerking met de Stichting Wilde Ganzen maakt het mogelijk om grotere
projecten te realiseren. Deze stichting beoordeelt aan haar voorgestelde projecten en
levert bij goedkeuring een financiële bijdrage in de kosten. Voor de hoogte van deze
bijdrage hanteert Wilde Ganzen een z.g. “vermeerderingsfactor”.
6. Prioriteiten in de jaren 2013 -2017.
De komende jaren ligt in Mulot de nadruk op het afronden van projecten:
 De middelbare school in Mulot heeft materialen en kennis nodig om een goede
invulling te geven aan het beroepsgerichte- en praktijkonderwijs;
 Het ondersteunen van de afgestudeerden van de middelbare school, die niet
kwalificeren voor HBO of universiteit, zodat zij een eigen beroep of vak kunnen
beginnen;
 Verbetering van huisvesting van alleenstaande ouders (gemiddeld met 5 kinderen
per gezin). We overwegen, daarbij Nederlandse jongeren te betrekken.
 Verder willen wij bijdragen in de kosten van het verbeteren van de schoon
drinkwatervoorziening in afgelegen gebieden binnen het bisdom Ngong.
In 2013 is gestart met de werving van de nodige gelden voor het boren van een
waterbron met toebehoren in Kilgoris. (zie voor uitgebreide informatie onze website).
Ook hier zal de Stichting Wilde Ganzen een deel van de kosten meefinancieren. E.e.a. op
basis van hun “vermeerderingsfactor”.
3

7. Accent verschuivingen.
De afgelopen jaren wist de Stichting SHARE zeer grote bedragen beschikbaar te stellen,
dankzij de steun van onze donoren, o.a. van Nederlandse stichtingen (waaronder de
Wilde Ganzen) en particulieren. De verwachting is, dat SHARE de komende jaren met
een beperkter budget zal worden geconfronteerd. Dit onder andere door de heersende
economische malaise.
Verwachte accentverschuivingen:
 Het tempo van investeren zal wellicht iets lager zijn dan in de voorgaande
periode;
 Zo mogelijk moeten de ouders van de schoolkinderen zelf meer gaan bijdragen,
omdat SHARE een kleiner deel van de investering in de school kan financieren.
Overigens leveren de investeringen in biogas, watervoorziening en groenteteelt niet
alleen een kostenbesparing op maar ook nog extra inkomsten. Hiermee kunnen nieuwe
investeringen (deels) uit lokale middelen gefinancierd worden.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 oktober 2013.
Voorzitter,

Secretaris,

P. Bijl

J. Weppelman

Voor uitgebreidere informatie: zie onze website www.stichtingshare.com .
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