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Inleiding
Stichting Masechaba Nederland zet zich in voor kansarme en kwetsbare kinderen in de regio Bethlehem
Zuid-Afrika. Met onze ondersteuning bieden wij deze kinderen een kans op een beter leven. Met de
gezamenlijke inspanning van het bestuur en een klein team van vrijwilligers wordt er gewerkt om de
best mogelijke opvang, zorg en toekomst voor deze kansarme kinderen te realiseren. Dat doen we in
samenwerking met onze partnerorganisatie Foundation Masechaba in Zuid-Afrika. Voor ons
oogmeetproject werken we samen met Stichting Zienderogen. Voor het voedselprogramma met lokale
boeren en supermarkten.
In de afgelopen tien jaar hebben we vele honderden kwetsbare kinderen via onze projecten kunnen
helpen en een kans geboden op een beter leven en toekomst.
In dit beleidsplan omschrijven we de goede voornemens voor de komende vijf jaar (2019-2024).

Visie - Missie en doelstelling
Visie Wij vinden dat elk kind recht heeft op een thuis, bescherming, eten en onderwijs.
Missie Stichting Masechaba zet zich in om kwetsbare kinderen in de regio Bethlehem in Zuid-Afrika
een kans te bieden op een beter leven en toekomst.
Door middel van dagopvang, faciliteren van onderwijs, voedselprogramma en medische zorg. Dit doen
wij in samenwerking met onze partnerorganisatie Foundation Masechaba South Afrika.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het initiëren , stimuleren, organiseren, creëren, ontwikkelen, bevorderen,
coördineren, ondersteunen, financieren, exploiteren en beheren van projecten, voorzieningen en (
fundraising) activiteiten die nuttig, nodig, wenselijk en/ of vereist zijn voor de opvang , huisvesting,
opvoeding en – medische verzorging van kansarme kinderen woonachtig in Zuid-Afrika (hierna te
noemen “de doelgroep”) en die gericht zijn op de bevordering van het algeheel welzijn en ontwikkeling
van de doelgroep
Doelgroep
Kansarme en kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika
• Weeskinderen tussen 3 en 7 jaar in de regio Bethlehem in Zuid-Afrika
• Kinderen met een leerbeperking of handicap tussen 3 en 18 jaar in Zuid-Afrika
• Scholen en zorgcentra in regio Bethlehem in Zuid-Afrika
Onze manier van werken
Stichting Masechaba werkt samen met partnerorganisatie Foundation Masechaba South Africa. Zij
dienen jaarlijks een aanvraag en begroting in voor ondersteuning. Voor ons oogmeetproject werken
wij samen met Stichting Zienderogen. Voor het voedselproject werken wij samen met lokale boeren en
supermarkten. Het oogmeetproject en voedselprogramma worden gesponsord door donateurs en uit
zowel Nederland als Zuid-Afrika. Het inzamelen en verschepen van hulpgoederen wordt
georganiseerd en gefinancierd uit fondsen vanuit Masechaba Nederland

Wat doet Stichting Masechaba
Stichting Masechaba zet zich in voor kansarme kinderen in de regio Bethlehem Zuid Afrika.
Belangrijkste onderdeel is onze dagopvang Masechaba Day Care Centre. In dit schoolcentrum krijgen
weeskinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar onderwijs, eten en drinken, medische begeleiding, liefdevolle
aandacht en een veilige haven. Sommige weeskinderen zijn besmet met HIV en hebben extra zorg
nodig.
Daarnaast ondersteunen wij kinderen met een leerbeperking of handicap door scholen en zorgcentra
te faciliteren met educatieve materialen, hulpmiddelen of goederen waar te tekort aan is.
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Ook zorgen we dat ruim ca 1000 arme kinderen dagelijks op school een gezonde maaltijd
krijgen via ons voedselprogramma.
Via onze projecten geven wij kwetsbare en arme kinderen een kans op een beter leven en toekomst.
Waarbij de primaire focus ligt op Masechaba Day Care Centre, een dagopvang voor weeskinderen
Sommige weeskinderen zijn besmet met HIV en erg ziek.
Dit doen wij in samenwerking met onze partnerorganisatie Foundation Masechaba in Bethlehem in ZuidAfrika. Alle activiteiten van onze stichting worden volledig gedragen door vrijwilligers
Huidige projecten zijn:
•

Masechaba Day Care; dagopvang 60 weeskinderen – Masechaba Day care project

•

Voedselprogramma; dagelijks verse maaltijd voor ca 1000 kinderen op scholen en zorgcentra
in de regio Bethlehem.

•

Maluti Hoogland Skool; ondersteuning educatieve materialen aan kinderen met een
leerachterstand of beperking.

•

Containerproject; inzamelen en verschepen van educatieve en medische hulpmiddelen of
goederen waar een tekort aan is.

•

Oogmeetunit; oogmeting en bril voor arme slechtziende kinderen in de regio in samenwerking
met Stichting Zienderogen

Huidige situatie
In de afgelopen tien jaar hebben wij al honderden kwetsbare kinderen een beter leven en kans op een
toekomst kunnen geven. De projecten zijn goed opgezet, er zijn goede contacten met de onze
partnerorganisatie Foundation Masechaba in Zuid-Afrika. De jaarlijkse werkbezoeken dragen bij aan
initiëren van nieuwe projecten, verbeteringen en/of eenmalige hulpacties.
In het voorjaar 2018 is de Zuid-Afrikaanse regering gestopt met het financieel steunen van NCPorganisaties. De Hospice waarmee Stichting Masechaba nauw mee samenwerkt kon hierdoor haar
werkzaamheden voor onze dagopvang niet voortzetten. Een onzekere periode voor onderwijzers,
verpleegkundigen maar vooral voor de weeskinderen van Masechaba Day Care (MDCC). Vrijwilligers
van Foundation Masechaba South Africa hebben de coördinatie van de Hospice overgenomen. Gevolg
is dat er vanaf 2019 er extra budget nodig is om onderwijs en zorg voor de weeskinderen te waarborgen.
Na een jaar zijn we tevreden- hoe de onderwijzers, medewerkers en manager van MDCC met deze
verandering zijn omgegaan. Vanwege de huidige capaciteit kunnen er maar 60 kinderen worden
opgevangen. Het streven is om in 2020 een extra onderwijzer aan te trekken zodat we 10 extra
kinderen kunnen opvangen en er meer tijd is voor persoonlijke en medische aandacht die deze
kinderen nodig hebben.

Doelstelling 2019-2024
Onze doelstellingen voor 2019-2024 hebben we verdeeld in de volgende thema’s:
• Continueren en uitbreiding huidige projecten
• Extra fondswerving in Nederland opzetten
• Onderzoek mogelijkheden voortgang containerproject
• Marketing en communicatie in Nederland

Continueren huidige projecten
In 2019 vieren we ons tienjarig jubileum. We zijn blij en dankbaar voor alles wat we hebben kunnen
doen in de afgelopen tien jaar, maar we zijn nog lang niet klaar. Ons werk en de onmisbare hulp van
onze donateurs blijven nodig. Door het wegvallen van overheidssteun van de Zuid-Afrikaanse regering
is er momenteel financiële ruimte om 60 weeskinderen op te vangen. We willen het aantal kinderen dat
we een kans bieden op een betere toekomst uitbreiden.
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In de periode 2019-2024
• In komende 3 jaar willen we de dagopvang uitbreiden van 60 naar 80 kinderen.
• Uitbreiden van het voedselprogramma zodat we ca 1500 kinderen van een dagelijkse maaltijd
op school kunnen voorzien i.p.v. 1000.
• Selectief inzamelen van goederen voor containertraject. Medisch- en/of educatief gerelateerde
goederen hebben de prioriteit boven andere spullen.
• Onderzoek naar nieuwe opslagruimte t.b.v. voortgang containerproject.
• Watertanks instaleren voor het opvangen van regenwater t.b.v. eigen groentetuin
voedselprogramma.
• Onderzoek naar zelfvoorziening d.m.v. opzetten viskwekerij

Fondswerving en acquisitie in Nederland
Stichting Masechaba is voor een groot deel afhankelijk van maandelijkse donateurs, die doorlopend
geven. Het CBF meldde in 2016 al dat de donaties aan goede doelen niet meer groeien en dat vooral
kleinere organisaties minder geld krijgen dan voorheen. Vooral de periodieke donaties blijven flink
achter. Daarom is het noodzakelijk om de benodigde gelden op een andere manier binnen te krijgen.
Gelukkig zijn er nog veel meer mogelijkheden, die we in de komende jaren wil verkennen:
•
•
•
•

Donateurs aantrekken via social media
Online doneren verbeteren
Relaties met bedrijfsleven, scholen en Rotaryclubs verder uitbouwen.
Aandacht te vragen voor Stichting Masechaba bij lokale evenementen, zoals een gala of
veilingavond georganiseerd, al dan niet door onszelf.

Marketing en communicatie in Nederland
Door het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe website, het vergroten van onze aanwezigheid
op sociale media, een nieuw ontwerp voor onze jaarlijkse e-mailnieuwsbrief hebben we afgelopen jaren
een aanzienlijke toename gezien in bezoekers van de website en sociale media. Deze positieve lijn
willen we door blijven zetten naar de toekomst, en hieruit voortvloeien de volgende doelstellingen:
• In 2024 bereiken we 300 abonnees met onze emailnieuwsbrief.
• In 2024 hebben we 1000 volgers op Facebook
• In 2024 is onze website nog effectiever en gebruiksvriendelijker.

Activiteiten en hulpacties organiseren
Regelmatig organiseren van extra hulpacties en zamelen geld in voor belangrijke behoeften voor de
allerarmste schoolkinderen. Zoals een inzamelactie om ondergoed en schoenen te kopen voor de
allerarmste kinderen die bij projecten van Masechaba zijn aangesloten. 90% van de kinderen zijn zo
arm dat zij geen ondergoed onder hun schooluniform dragen. Effect is dat nu ook meisjes meedoen met
gymles. Om de bestaande hulp blijvend en duurzaam te kunnen garanderen, willen we ons in de
komende jaren, naast onze reguliere werkzaamheden, nog meer richten op zelfredzaamheid.

Over Stichting Masechaba
Stichting Masechaba is een kleinschalig Waterlands project met een duidelijke focus. Er wordt nauw
samengewerkt met vrijwilligers van Foundation Masechaba in Zuid-Afrika! Die samenwerking
garandeert een zorgvuldige controle van besteding van de gelden en van de uitvoering van het
project. Het Masechaba project wordt volledig gedragen door vrijwilligers uit beide landen.
Inspiratie en motivatie
Onze motivatie komt voort uit dat wij – met eigen ogen- zien dat het werkt!. Beschadigde kinderen
bloeien op en prestaties op school verbeteren. Hele erge zieke kinderen kunnen wij een waardig
laatste levensfase bieden. Dit is mogelijk door onze duidelijke focus, de samenwerking met onze
partnerorganisatie Foundation Masechaba.
Zoals Nelson Mandela zei;
” We can change the world and make it a better place. It is in your hands to make a difference”.
Hij blijft voor ons een groot inspirator!
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Door de kleinschaligheid van onze projecten en dankzij inzet van onze vrijwilligers komt de opbrengst
direct ten goede van de weeskinderen en projecten.

Organisatie
Contactgegevens:
p/a Kaasmarkt 1
1441 BG Purmerend
Email: secr.masechaba@gmail.com
Website: www.masechaba.com
IBAN: NL41ABNA0816502560
KVK: 37157162
ANBI: Status
RSIN: 821425043

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Bert Koopman
Secretaris: Willem Ooms
Penningmeester: Rawi Gadjradj
De bestuursleden verlenen hun bestuurswerkzaamheden belangeloos en onbezoldigd.
Adviescommissie: Peter Ophoff
De werkzaamheden die nodig zijn om projecten te realiseren worden gedaan door vrijwilligers en met
hulp van sponsoren en donateurs. Samen kunnen we daadwerkelijk de toekomst voor deze
weeskinderen positief beïnvloeden.
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