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“The 2030 Agenda for Sustainable Development contains the blueprint of the common vision of society towards
which the world is trying to move. Inclusive and sustainable development not only is an end in itself but also
happens to be the best defense against the risks of violent conflict. The 2030 Agenda also contains the promise
to leave no one behind in the quest to build such societies.” Uit: Peacebuilding and sustaining peace, Report of the Secretary-General
of the UN, January 2018

1.

Inleiding

In 2018 werd de Stichting Mpilo Foundation opgericht.
Mpilo betekent ‘leven’. Leven dat voor een belangrijk deel afhankelijk is van de
bereikbaarheid van basisbehoeften.
De stichting richt zich voornamelijk op Zimbabwe.
Een derde van de huishoudens in Zimbabwe heeft elektriciteit, in de rurale gebieden is dit
slechts 10 procent. Bijna een derde van de huishoudens moet een half uur lopen om water
op te halen.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode augustus 2018 – december 2022.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten
van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
2.

Visie en Missie

2.1 Visie
Mpilo Foundation streeft naar het beter bereikbaar maken van basisbehoeften als water
en stroom en richt zich daarbij op het ondersteunen van (groepen van) mensen in
armoede c.q. mensen in de knel, op een zodanige wijze, dat deze, na een tijdelijke
ondersteuning, zelfredzaam worden en zonder verdere ondersteuning door de stichting
hun leven op zelfgekozen wijze kunnen voortzetten.
2.2. Missie
Mpilo Foundation realiseert een veilige watervoorziening en/ of duurzame stroom voor
kleine leefgemeenschappen in Zimbabwe.
De focus ligt hierbij op scholen, kinderhuizen en andere tehuizen voor
hulpbehoevenden. Ook dorpjes, verstoken van deze basisbehoeften, behoren tot onze
doelgroep.
Wij sluiten aan bij de behoeften van de doelgroep.
Jaarlijks willen we 2 projecten uitvoeren.
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3.

Ambities

De stichting tracht haar doel te bereiken door
a. Het inzamelen van financiële middelen en materialen voor water- en zonneinstallaties ten behoeve van kleine leefgemeenschappen;
b. Het stimuleren en bevorderen van (lokale) financiering en fondsenwerving;
c. Het aangaan en onderhouden van (lokale) contacten op
(semi)overheidsniveau ten behoeve van borging en medefinanciering;
d. Het (mede)financieren van lokale voorzieningen;
e. Het (mede)financieren van alle overige middelen die inwoners in staat stellen
in hun eigen onderhoud te voorzien;
f. Het ondersteunen van -, adviseren over – en initiëren van
gezondheidsprojecten, met name mHealth projecten.
g. Het uitoefenen van het bestuur over – en/of het oprichten van - en/of het
deelnemen in- en/of het samenwerken met (een) andere algemeen nut
beogende instelling(en);
En het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Onder ‘lokaal’ wordt verstaan: de plaatsen in landen in zuidelijk Afrika waar mensen in
situaties van armoede of uitzichtloosheid verkeren.

4.

Zo werken wij

Duurzame voorzieningen
Wij geven geen geld, maar steunen projecten met voorzieningen voor water en zonne-energie.
Daarbij gaan we altijd voor een duurzame oplossing.

Kleinschalige projecten
Wij bezoeken altijd eerst een project om ter plekke de waarde en noodzaak in te schatten.
Wij sluiten aan bij de behoeften van de doelgroep.
Daarbij kijken we ook naar de transparantie en stabiliteit van de projectorganisatie.

Lokale betrokkenheid
Bij voorkeur werken we samen met lokale leveranciers voor de voorzieningen. Ook zorgen
we voor lokale begeleiding bij de uitvoering.

Jaarlijkse bezoeken
Ieder jaar keren we terug naar onze projecten. Samen met de lokale organisatie bespreken we
de voortgang. Zo blijven we gemiddeld 3 tot 5 jaar betrokken bij een project.
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4.1 Projecten
In de eerste twee jaren van Mpilo Foundation gaan wij in twee dorpen in Zimbabwe een
waterpomp slaan. Wij stellen met de dorpsoudsten in de betreffende dorpen een
overeenkomst op, waarin de dorpsoudsten zich verantwoordelijk verklaren voor het goede
gebruik en het onderhoud en de eerlijke verdeling van het water. De pompen worden
geslagen door een lokale aannemer, waarmee een partnerorganisatie van Mpilo
Foundation al meerdere keren heeft samengewerkt.
Als derde project wordt gekeken naar de mogelijkheid een waterpomp te slaan bij een
Primary School in aanbouw, in Banket, Zimbabwe.
Bij genoemde projecten wordt eveneens gekeken naar de mogelijkheden voor duurzame
stroom via een zonne-installatie, bijv. zonnepanelen of een mini-grid.
Project 1: Dorpje “Hotel Village” in het district Hurungwe, Zimbabwe.
De ongeveer 700 dorpelingen hebben geen elektriciteit en geen water.
Om water de halen moeten ze (de vrouwen) 4-5 km lopen.
In drie nabijgelegen dorpen (Murimbika village, India village,
Waterpoint15) wonen ruim 2000 mensen in totaal. Mogelijk kunnen ook
deze mensen profiteren van de waterput (of een 2e waterput).
Project 2: Dorpje “Sibangani” in het Lupane district, Zimbabwe.
In Sibangani wonen ongeveer 500 mensen. De dorpsschool heeft ruim 300
leerlingen, die uit de wijde omgeving komen.
De enige watervoorziening is een ‘bron’ van drie meter diep. Er zijn
gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van dit water.
Project 3: ECD ‘Kidzone’, Banket, Zimbabwe
De drijvende kracht achter dit project is mevr. Maria Whitaker – van der
Heiden. De afgelopen jaren heeft zij (met deels eigen geld) een ECD-school
(Early Childhood Development) gerealiseerd. Nu heeft zij plannen voor een
basisschool (Junior School), waarvoor zij het terrein al heeft gekocht. Mpilo
Foundation helpt mevr. Whitaker fondsen te werven voor een waterput (met
pomp, mogelijk op zonne-energie).
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4.2 Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag,
dat wordt gepubliceerd op onze website.
Het jaarverslag omvat, naast (de voortgang van) alle projecten, informatie over de
(samenwerkings-)partners en donateurs en wordt gepubliceerd op onze website.
Toezicht op de voortgang van de projecten vindt (op afstand) continu plaats via e-mail
en/ of WhatsApp contact met het lokale project/ bestuur en/ of onze contactpersoon
voor Zimbabwe.
Jaarlijks bezoeken wij (bestuurder Nijland) de genoemde projecten. De kosten hiervan
komen niet ten laste van de stichting.
Ook streven we ernaar ons lopende project te publiceren in het Huis-aan-Huis blad van
onze gemeente.
Iedere donateur die meer doneert dan 100 Euro krijgt een persoonlijke bedankbrief.
In de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze stichting
waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende
sector is vastgesteld.
4.3 Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:
• Bekende donateurs aanschrijven;
• Lezingen geven voor de lokale Rotaryclub en Lionsclub,
• Lezingen geven op de plaatselijke basis- en middelbare scholen;
• Vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,
• Een suppletie aanvragen bij Wilde Ganzen;
• Zo nodig een crowdfunding-actie starten;
• Uit eigen middelen doneren;
• Sponsorovereenkomsten afsluiten (bedrijven); partnerschap realiseren.
• Lidmaatschap BIS (www.bureauinternationalesamenwerking.nl)
• De inzet van sociale media t.b.v. onze fondsenwerving wordt onderzocht.
• Een cursus crowdfunding en een cursus Fondsenwerving worden overwogen.
• Ook zal er gebruik gemaakt worden van de (gratis) Webinars die Nederland
Filantropieland (NLFL) op regelmatige basis aanbiedt.
De kosten voor fondsenwerving in Nederland komen ten laste van de stichting.
Mpilo Foundation; www.mpilofoundation.com; E: info@mpilofoundation.com
KvK nummer 72254750 RSIN-nummer 859048330
5

5.

Kansen & Bedreigingen

Kansen
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is de
aanwezige kennis van de landen in Zuidelijk Afrika (vooral Zimbabwe). Zowel de
cultuur, de mentaliteit als de leefomstandigheden zijn bekend.
De voorzitter heeft jarenlang als tropenarts gewerkt in Zimbabwe en Bophuthatswana
en heeft de afgelopen jaren als voorzitter van een andere stichting een twintigtal
projecten begeleid in Zimbabwe, Zambia, Kenia, Oeganda.
Doordat we de lokale situatie kennen en de taal spreken van de lokale bevolking kunnen
we goed aansluiten bij hun behoefte en gericht ondersteunen.
Terwijl we de elementaire voorzieningen als water en elektriciteit realiseren, kunnen
we tegelijkertijd verkennen wat er nodig is op het gebied van (m)Health.
Op 30 juli 2018 waren de presidentsverkiezingen in Zimbabwe. In november 2017 werd
dictator Mugabe na 37 jaar regime afgezet. De komende periode biedt kansen voor het
arme Zimbabwe.
Bedreigingen
Op 30 juli 2018 waren de presidentsverkiezingen in Zimbabwe. De komende periode
biedt naast kansen ook bedreigingen voor het arme Zimbabwe.
Als het niet lukt om hervormingen door te voeren, gericht op de gehele bevolking, heeft
het land geen toekomst.
Hoeveel te meer zal de bevolking lijden. De ondersteuning, die we graag willen geven,
zal dan een stuk moeilijker te realiseren zijn.
Een extra reden om ons te richten op primaire levensbehoeften.
Het werven van vaste donateurs en partners zal geen gemakkelijke taak blijken.
Het is gebleken dat de dorpelingen over het algemeen geen gevoel voor onderhoud
hebben. De bedreiging is dat door gebrek aan onderhoud de waterpompen onklaar en
in onbruik raken.
Het borgen van gerealiseerde projecten is een uitdaging en tegelijkertijd realiseerbaar
omdat we deze bedreiging kennen.
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6.

Strategisch stappenplan

Keuze van project
Kleinschalige projecten
Duurzame voorzieningen
Lokale betrokkenheid

Jaarlijkse bezoeken

Contactpersoon

Fondsenwerving

Publicatie

Extra

Wij bezoeken altijd eerst een project om ter plekke de waarde en
noodzaak in te schatten. Daarbij kijken we ook naar de transparantie
en stabiliteit van de projectorganisatie.
Wij geven geen geld, maar steunen projecten met voorzieningen voor
water en zonne-energie. Daarbij gaan we altijd voor een duurzame
oplossing.
Voor een waterput in een (kleine) leefgemeenschap zijn de volgende
voorwaarden van belang:
-installeren van een “watercommissie” (o.a. dorpsoudsten).
-de ‘watercommissie’ wordt (project) eigenaar.
-vaststellen eigen bijdrage bewoners.
-bewoners zorgen voor goede toegangsweg.
Voor een zonne-installatie wordt in kaart gebracht wat de (basale)
energiebehoefte is.
Bij voorkeur werken we samen met lokale leveranciers voor de
voorzieningen. Ook zorgen we voor lokale begeleiding bij de
uitvoering.
Ieder jaar keren we terug naar onze projecten. Samen met de lokale
organisatie bespreken we de voortgang. Zo blijven we gemiddeld 3
tot 5 jaar betrokken bij een project.
Naast een contactpersoon per project is de landelijke contactpersoon:
Mr. Joel Kasunungure.
Zijn gegevens:
Email: jkasunungure@yahoo.com & jkasunungure77@gmail.com
Telefoon: 00-263-7-73664996 & 00-263-7-74665458.
Voor aanvang van een project start een wervingsactie onder onze
donateurs en gaat er een nieuwsbrief (per mail) uit. De donateurs
worden 6-maandelijks op de hoogte gehouden van de voortgang.
Zie verder 3.3 Fondsenwerving
De start, de voortgang en het afsluitend rapport worden op de eigen
website geplaatst. Het eindrapport wordt ook geplaatst op
KleineGoedeDoelen.nl.
Dit laatste om het brede Nederlandse publiek voor te lichten over het
werk van kleine stichtingen.
De mogelijkheid projecten op het gebied van gezondheidszorg uit te
voeren dan wel te ondersteunen wordt onderzocht. Denk hierbij aan
een keten van perifere kliniekjes en aan de mogelijkheden van
mHealth.
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Projectvoortgang en verantwoording
Zie 4.2 Verantwoording.
Zie 6. Strategisch stappenplan.
Begroting 2018 (aug t/m dec) – verwachte inkomsten en uitgaven.
Fondsenwervende activiteiten:
-CBS de Schakel, zendingsproject
-AH emballagebonnen actie
-O.P.A. (Oud Papier Actie)

€ 800
€ 200
€ 1500

Samenwerkingspartner:
-LXP

€ 1500

Eigen middelen

€ 3000

Wilde Ganzen (1/3 budget)

€ 3500

Totaal inkomsten

€ 10.500

Huur, kantoorartikelen, overige
kosten

€

0

Borehole/ waterput boren,
inclusief locatie bepaling
($ 6210)
Installeren Bush Pump
($ 4666,29)

€ 5369

Reservering
Totaal

€ 1097
€ 9403

€ 4034

Bestuur & Bestuurlijke zaken
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Albert Nijland
Albertus Broeksema
Gerrit Jacobus van den Hoek

Conform de statuten ontvangt het bestuur geen beloning.
Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.
De jaarrekening wordt opgesteld en gepubliceerd voor 1 juli op onze website.
7.

Slot

Kernwaarden
Kernwaarden van onze stichting zijn: compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale
omstandigheden en samenwerking met lokale bestuurders. Bij alles wat wij doen verliezen wij onze
kernwaarden niet uit het oog.
Samenwerkingen en lidmaatschappen
Onze stichting is aangesloten bij de branchevereniging voor het Particuliere Initiatief in
Ontwikkelingssamenwerking Partin.
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