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Inleiding
Dit is het vierde beleidsplan van de Stichting Rwanda Solidair opgericht in april 2008.
Het plan beschrijft de doelstellingen en acties van de Stichting Rwanda Solidair voor de jaren
2019 -2021.
Sinds de oprichting van de Stichting in april 2008 is duidelijk geworden dat de Stichting in
staat is een zinvolle bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden en
het toekomstperspectief van jongeren in Rwanda.
Het beleidsplan omvat een periode van 3 jaar. In dit beleidsplan wordt een beeld geschetst
van de ontwikkelingen binnen de Stichting zoals die nu, voorjaar 2019 voorzien worden.

Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van de Stichting bestaande uit Hans
Bronswijk, Hans Brandwacht en Jan Willem Andriessen op 10 maart 2019.
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De Stichting Rwanda Solidair
De Stichting Rwanda Solidair is opgericht te Wageningen op 18 april 2008 door Jan Willem
Andriessen (voorzitter, penningmeester), Hans Bronswijk (secretaris) en Hans Brandwacht
(bestuurslid).
De Stichting heeft als doelstellingen:
- Het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van jongeren in
ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Rwanda.
- Het bevorderen van persoonlijke contacten tussen jongeren in Nederland en jongeren in
ontwikkelingslanden om zo te komen tot een wederzijdse uitwisseling van kennis en
begrip van elkaars levensomstandigheden en culturele waarden met als doel om
blijvende solidariteit te kweken.
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- Het vergaren en beschikbaar stellen van financiële middelen, materialen en/of
deskundigheid, op éénmalige, project- of duurzame basis
- Het onderhouden van contacten met overheden en relevante organisaties en personen
- Het geven van voorlichting omtrent doel en werkwijze van de Stichting
- Het werven van fondsen om te kunnen komen tot verwezenlijking van het doel van de
Stichting, en het beheren van die fondsen
- Het ondersteunen van personen of organisaties met overeenkomende doelstellingen als
de Stichting
- Al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
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Ontwikkelingen 2019-2021
De Stichting bestaat ruim 10 jaar. In die 10 jaar heeft het de Stichting via het Schoolfonds er
voor gezorgd dat ruim 60 prachtige kinderen in Rwanda een opleiding hebben kunnen
volgen en zich hebben kunnen ontwikkelen tot volwassenen met een goede toekomst.
Vanuit de Stichting Rwanda Solidair hebben we dit initiatief opgezet met als insteek dat deze
weeskinderen naast geld en levensonderhoud voor een goede opleiding, ook aandacht, zorg
en liefde nodig hadden om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot stabiele
volwassenen.
Deze insteek heeft gewerkt. Met de meeste (ex)studenten die we gesteund hebben, hebben
we nog contact of weten we hoe ze uiteindelijk terecht gekomen zijn. De combinatie van
financiële ondersteuning en persoonlijke aandacht (ook al is dat deels op een afstand) heeft
hen geholpen mooie en zelfbewuste volwassen mensen te worden.
Ons uitgangspunt bij het steunen van jongeren in Rwanda is altijd geweest, dat we alleen
jongeren willen steunen die we kennen en waarmee we contact kunnen onderhouden.
Nu bijna alle jongeren die we kennen en steunen hun opleiding afgerond hebben, hebben we
als bestuur besloten om te stoppen met het schoolfonds.
Het jaar 2019 wordt gebruikt om de laatste ex studenten nog een tijdje te steunen bij het
vinden van een baan. Ook zijn er nog 3 schoolfondsleerlingen waarvoor we nog schoolgeld
betalen in 2019 en 2020. Als Stichting ronden we daarmee het Schoolfonds af.
Op het moment van dit schrijven gebruikt de Stichting de faciliteiten die zij heeft nog om
bedragen naar Rwanda over te maken om 2 jongeren in Rwanda maandelijks van geld te
voorzien. Hiervoor ontvangt de Stichting inkomsten van particulieren hier in Nederland, die
ons verzocht hebben om namens hen betalingen te doen specifiek aan deze 2 jongeren.
Zolang als mogelijk en wenselijk is zal de Stichting dit blijven doen.
Met het stoppen van het Schoolfonds heeft het bestuur ook besloten geen nieuwe activiteiten
binnen de Stichting meer te ontwikkelen.
In juli 2018 hebben we onze laatste Nieuwsbrief uitgegeven en donateurs bedankt voor hun
trouwe bijdragen in alle jaren dat het Schoolfonds actief was.
In de jaren 2019-2021 zal de Stichting de haar toevertrouwde financiële middelen besteden
in lijn met de doelstellingen van de Stichting en verder de aangegane verplichtingen
nakomen.
Op een nader te bepalen tijdstip zal het bestuur besluiten of en wanneer de Stichting
ontbonden zal worden.
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Beloningsbeleid
De stichting heeft tot doel om de gelden die haar toekomen geheel ten goede te laten komen
aan de projecten in Rwanda en de Rwandese studenten die de stichting steunt.
Het beloningsbeleid is daarom simpel: er worden geen beloningen uitgekeerd aan
bestuursleden. Al het werk dat binnen de stichting verricht wordt is vrijwilligerswerk en er
worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuursleden of anderen die in dienst van de
stichting werkzaamheden voor de stichting uitvoeren.

