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Voorwoord
Voor u ligt de versie van het beleidsplan van stichting Wanda, dat in oktober 2003 werd opgericht. In
dit beleidsplan legt de stichting haar beleidsvoornemens voor de periode 2021-2025 neer. Het door
de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de regelen wetgeving en de beschikbare middelen in Sierra Leone. Indien deze factoren wijzigen, zal de
stichting daarop anticiperen, door haar beleidsplannen en projecten aan te passen. Een dynamisch
beleid.
Bij het uitzetten van de strategie concentreert de stichting zich op educatie/onderwijs-, landbouwen de ontwikkelingssamenwerkingsdoelen.
De stichting Wanda Foundation is een zelfstandige en a-politieke organisatie. Op dit moment
functioneert de stichting met behulp van bestuursleden en vijftal vrijwilligers. Ons bestuur is stabiel
en deskundig en wordt ondersteund door enthousiaste vrijwilligers. Diverse donateurs steunen de
stichting. Soms eenmalig, soms periodiek.
Stichting Wanda is sinds 2008 in het bezit van de ANBI-status en hierdoor door de belastingdienst
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
“Wij danken al onze donateurs, familie en vrienden in Nederland en onze partnerorganisatie en haar
medewerkers in Sierra Leone voor de bijdragen die wij hebben ontvangen en de mooie ervaringen.”
Team Stg.Wanda dec.2021
Bestuursleden van Stichting Wanda anno dec.2021
voorzitter : Josephine Smits
Secretaris : Bernice Dings
Penningmeester: Thomas Brink

Inleiding
Wanda, dat ‘het volk’ betekent, is een kleine stichting die jonge mensen in kansarme
leefomstandigheden helpt om hun dromen over een betere toekomst waar te maken door
ontwikkeling van bij hen aanwezige ambities te ondersteunen. De hulpvraag komt vanuit hen zelf.
De stichting, gefundeerd op betrokkenheid vanuit het hart van familieleden en vrienden, heeft zich
zo verder weten te ontwikkelen en zo anderen tot hulp te zijn.
Haar missie en intenties geven vorm en naam aan de huidige Wanda-foundation, die inmiddels meer
dan 1500 kinderen en jonge mensen heeft kunnen helpen om hun toekomst en die van hun
omgeving, duurzaam te verbeteren.
Op onze website www.wandafoundation.nl zetten we binnenkort de verhalen over onze projecten
en de opstartfasen. Een van onze projecten gaat o.a over het opstarten van het Innovation Technical
Institute en een voortgezet onderwijs in Dia Kissi Kama.
De enige middelbare school in de regio met meer dan 7000 inwoners. De school is in 2020 geopend.
Het draait zo goed, dat het momenteel 304 studenten heeft en een wachtlijst van meer dan 700
studenten. Het is onze missie om hen ook van onderwijs te voorzien.
Meerdere jaren van burgeroorlog, Ebola en nu Covid in het land leidden tot de verslechtering van het
onderwijssysteem. Meerdere interventies zijn al uitgevoerd. Uit verschillende onderzoeken kan
echter worden geconcludeerd dat: de nadruk lag tot nu toe op het basisonderwijs, en hoewel er
weinig steun werd gegeven aan het secundair en tertiair onderwijs, en in het bijzonder het hoger
onderwijs.
Wij verwachten van de ondersteunde project dat ze in hun leefomgeving met respect voor mens,
milieu en hun omgeving actief bijdragen leveren aan de leefsituatie van hun gemeenschap. Ze stellen
zich positief en als voorbeeld op om daarmee een olievlekwerking te creëren in hun omgeving. Dit
aspect maakt integraal onderdeel uit van onze werkwijze.

Het hoofddoel
Om de school uit te breiden en op te schalen om hoogwaardig middelbaar onderwijs te bieden aan
jongeren in de regio:
- het verlenen van hulp aan kinderen en volwassenen op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg, landbouw en duurzaamheid in Sierra Leone in Afrika
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- het verbeteren van de economische omstandigheid van de bevolking in Dia, Kissi Kama
gebied

Visie
De Stichting streeft ernaar dat mensen centraal en gerespecteerd worden in iedere menselijke
contact. Mensen zijn immers de fundamentele basis van ons werk. Wanda streeft naar een situatie in
Sierra Leone, afgezet tegen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen / sustainable development
goals, zoals die zijn opgesteld in 2015 door de VN / UN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_Ontwikkelingsdoelstellingen / https://sdgs.un.org/goals

Uitgangspunten
Samenwerking
Wereldwijd zijn er organisaties die klaar staan om hun krachten te bundelen en om die in te grijpen
om medemensen te helpen. Stichting Wanda wil die samenwerking verder uitbreiden om de
doelstellingen te realiseren. Ervan uitgaande dat er altijd mensen bereid zijn anderen te
ondersteunen en te helpen.
Publiciteit en promotie
In dit kader worden gedacht aan geven van presentaties, interviews op de radio, (online)kranten,
optredens in tv-programma’s en het gericht gebruik van social media. Hiernaast zullen de te geven
lezingen eveneens bijdragen aan de aandacht voor dit onderwerp.
Identiteit en kernwaarden
Identiteit
Stichting Wanda is een onafhankelijke en toegankelijke organisatie, die bereid is om samen te gaan
werken met instellingen, organisaties en overheden voor de verbeteringen van de situaties van haar
doelgroepen. In alle situaties blijft de stichting transparant, doelgericht, kritisch en onpartijdig in het
maatschappelijke verkeer.
Kernwaarden
De algemene kernwaarden van onze stichting zijn trouw zijn en blijven aan onze principes. We
vinden dat mensen rechten en plichten hebben jegens anderen en dat alle mensen waardig zijn.
Bovendien vinden we dat we de komende generatie kansen en mogelijkheden moeten geven hun
toekomst uit te bouwen en te waarborgen.

Actieve projectgroepen
Onze stichting bestaat uit een kernbestuur van drie personen met hun eigen identiteit en kwaliteiten.
Binnen het bestuur is sprake van saamhorigheid en gemeenschapszin, waar ieder actief is, elkaar
helpt, zelf initiatief neemt en eigen netwerk inzet. Dit willen we behouden en verder versterken.
Vrijwilligers die zich betrokken voelen, sluiten projectmatig aan.
Wij stimuleren de ontmoeting en verbinding tussen verschillende groepen in beide maatschappijen
en zetten in op een inclusieve samenleving. Dat beschrijven we in een projectplan. We proberen aan
de nodige voorzieningen te komen om dit te bewerkstelligen.
Projectgroep wordt gevormd door iemand uit het kernbestuur en donateurs.
Implementatie duurzame projecten met unieke waarden
Kwali- en kwantitatieve projecten met duurzaam resultaat vormen ons uitgangspunt. ‘Wat werkt’ in
die omgeving in Sierra Leone, met haar culturele aspecten en mogelijkheden. Zij zijn bedoeld om
mensen te ondersteunen en uit te voeren. De projecten beslaan ook altijd meerdere domeinen
(duurzaamheid, genderproblematiek, kinderopvang , kennisoverdracht, sociale en culturele
activiteiten), gekoppeld aan de ontwikkelingsdoelen van de VN. Er wordt ook getracht moderne
technologieën te introduceren in de verschillende activiteiten. We willen werkende voorbeelden van
projecten op de eerder genoemde vlakken implementeren. Dit is voor Stichting Wanda een
uitdaging, die we bereid zijn aan te gaan.

Samenleven en werken vanuit verbinding
Onze projecten leggen de nadruk op elkaar ontmoeten en samen tot een plan van aanpak te komen.
Door elkaar te leren kennen ontstaan verbindingen tussen groepen in de samenleving. Tussen jeugd
en oudere inwoners, maar ook tussen ondernemers en onderwijs, sport en sociaal werk worden
verbindingen gelegd. Deze (buurtgerichte) verbindingen vormen de basis voor gemeenschapszin,
saamhorigheid en het zorgen voor elkaar. Plekken waar onze projecten worden uitgevoerd, zijn
plaatsen waar iedereen mee kan doen en waarbij wordt samengewerkt aan een inclusieve
samenleving. Wij stimuleren dergelijke initiatieven van harte. Samen onderzoeken we hoe we
nieuwe technologieën als middel kunnen inzetten om deze verbindingen tot stand te brengen.
Actief eigenaarschap verder stimuleren
We doen steeds meer een beroep op actief eigenaarschap van deelnemers in de maatschappij.
Meer kennis en expertise van de deelnemers en maatschappelijk organisaties, onderwijs en
kennisinstellingen naar binnen halen en deze verbinden met de kennis en expertise binnen onze
eigen organisatie. We maken er een start mee om dat meer in kaart te brengen.
Taken, organisatie en middelen
Binnen het bestuur wordt gewerkt als vrijwilligers op het gebied van projectondersteuning,
fondswerving, vrijwilligerswerk/stages en PR. Zij stemmen de activiteiten onderling af op basis van
het werkplan en de beoogde activiteiten. Deze bestuur kunnen worden ondersteund door
werkgroepen van 2 à 3 personen die en op vrijwillige activiteiten voorbereiden en uitvoeren.
Inzet van vrijwilligers
De stichting werkt volledig met vrijwilligers vanuit Nederland als lid van het Bestuur. De raad en
advies die we mogen ontvangen, van mensen die zich actief inzetten ter ondersteuning van onze
projecten, is leerzaam en bevordert de betrokkenheid en saamhorigheid.
Kwaliteitsverbetering
Het bestuur hecht waarde aan transparant communicatie met sympathisanten en donoren in
Nederland maar ook met de partner organisaties en met de projecteneigenaren zelf. Daarom wordt
een werkverslag met financieel overzicht uitgebracht. Sponsoren en donateurs van projecten
ontvangen regelmatig een overzicht waarin de laatste ontwikkelingen zijn opgenomen. Daarnaast
wordt voor een maal per jaar een informatiebijeenkomst belegd waarin donateurs en sponsoren op
de hoogte worden gebracht van de actuele stand van zaken.

Onze ambities
Uitbreiding van onze activiteiten
Onze activiteiten worden met de dag uitgebreid. We zijn klein begonnen en willen klein blijven maar
met meer en meer activiteiten. In het begin waren we bezig met ondersteunen van scholen,
ziekenhuizen en kinderen uit straatarme families. Nu zijn we bezig met het uitvoeren van projecten
ten behoeve van de educatieve sector, gezondheid/hygiëne, duurzame energie en landbouw.
Innovatie en ontwikkeling
Op het gebied van duurzaamheid willen we door gaan innoveren met ons vakopleiding instituut en
voortgezet onderwijs gebruik gaan maken van zonnepanelen. Onze partnerorganisatie willen we
daarin ondersteunen om daarin te groeien en verder helpen te implementeren.

Kostenstructuur
Alle gelden die worden ontvangen, worden volledig besteed aan de vermelde projecten.
De wervingskosten en beheerskosten zijn vrijwel nihil.
We willen dit uitgangspunt ook de komende jaren voorstaan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van inzamelingen en
acties ter verwerving van middelen.
Verwerving sponsorinkomsten
Om gelden beschikbaar te hebben voor nieuwe projecten, Wanda en zet het bestuur zich intensief
in voor het werven van sponsors. Twee bestuursleden houden zich hier intensief mee bezig.
We zoeken meer ingang bij organisaties die ruimte hebben voor goede doelen. Hierbij focussen we
ons vooral op de grote organisaties. Daarnaast kijken we naar de land waarin we ondersteunen en
naar de gekozen opleidingsrichtingen van onze projecten . Hierdoor ontstaan specifieke
combinatiemogelijkheden met bedrijven. Verder gaan we in op uitnodigingen om Wanda foundation
te presenteren en/ of in beeld te brengen.
Het streven is om per jaar minimaal € 40.000,- binnen te halen. Met een maximum van € 3000,- per
Wanda kunnen zo elk jaar hun project afronding .
Kostenstructuur
Alle gelden die worden ontvangen, worden volledig besteed aan de vermelde projecten. De
wervingskosten en beheerskosten zijn vrijwel nihil.
We willen dit uitgangspunt ook de komende jaren voorstaan

