Beleidsplan Daraja for Children 2019-2024

1. Identificatie
Stichting Daraja for Children is opgericht mei 2007. De statuten staan op de website.
Het adres van de stichting is Vlaskamp 86, 2592 AC Den Haag. Telefoonnummer 070 32 46
954. Per mail is de stichting te bereiken via info@darajahome.org. Website:
www.upendoprojectskenya.org.
Stichting Daraja staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 27299642 en heeft als RSINnummer 817849464. Onze bankrekening NL 41 RABO 01 31 77 34 29. Wij zijn geregistreerd
als instelling die het algemeen nut beoogd (ANBI-status).
Stichting Daraja heeft een bestuur dat statutair bestaat uit tenminste drie leden. Op dit moment
zijn de bestuursleden:
Peter Hoogvliet, voorzitter
Hans Jan Adriaens, secretaris
Linda Steenvoorden, penningmeester
Natasja Maas, lid en eerste contactpersoon voor Upendo
Marieke Clotscher, lid met portefeuille community development
Claire de Graaf, lid met portefeuille communicatie

2. Doel
Het enige doel van de stichting Daraja for Children (hier verder genoemd Daraja) is het financieel - ondersteunen van de in Kenia gevestigde stichting Upendo Projects Kenya (hier
verder genoemd Upendo). Upendo is een in Kenia gevestigde ngo (non-governemental
organisation) met een keniaans bestuur en keniaanse medewerkers. Upendo heeft een
weeshuis voor maximaal 24 kinderen (het home), een eenvoudige boerderij (de farm) en een
peuter-/kleuterschool (de nursery) voor kinderen uit het weeshuis en uit het dorp.
Upendo (voluit Upendo Children Development Organization, UCDO) is geregistreerde als
non-governmental organisation bij de ngo-coordination board in Nairobi en valt onder
toezicht van de overheid. Het eigendom en beheer van de grond en de opstallen ligt geheel bij
Upendo. De keniaanse bestuursleden doen ook geheel op vrijwillige basis en zonder
vergoeding hun werk. De keniaanse overheid erkent de stichting. Het beleid van Upendo is
vastgelegd in een meerjarenprogramma. Dit programma is openbaar en is gepubliceerd op de
website van Daraja.

3. Werkwijze
De samenwerking tussen Upendo is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze
samenwerkingsovereenkomst wordt eens in de vier jaar geëvalueerd en besproken met het
keniaanse bestuur. In 2018 is er een appendix aan de overeenkomst toegevoegd.
Om het doel, financiële ondersteuning van Upendo, te kunnen bereiken, verricht Daraja de
volgende activiteiten:
a. Het benaderen van fondsen voor projectmatige en vaste ondersteuning,
b. Het benaderen van donateurs en contribuanten voor projectmatige en vaste
ondersteuning,
c. Het organiseren van acties om fondsen te werven,
d. Alle andere activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het doel van de stichting,
e. Op diverse wijze aandacht vragen over het de werkzaamheden van de stichting, zoals
door middel van nieuwsbrieven, Facebook-berichten of anderszins.
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger en geheel belangeloos. De
inzet is onbetaald. Er kan een vergoeding worden gegeven voor reis- en verblijfkosten naar
Kenia. Verder beperkt de stichting de overhead.
De stichting ziet het werven van fondsen als primair doel. Een afgeleide daarvan is het bewust
worden van mensen en organisaties in Nederland over de omstandigheden waaronder (wees)kinderen in Kenia opgroeien.
Het meerjarenbeleidsplan van Upendo is leidend voor de werkzaamheden van Daraja.
Anderzijds zijn de middelen uit Nederland de grootste bron van inkomsten voor Upendo en
geven daarmee de financiële kaders aan voor wat er mogelijk is. Er is dus een nauwe
verwevenheid tussen de twee organisaties. Daraja ontvangt maandelijks een financiële
rapportage. Daarnaast ontvangen wij de notulen van het bestuursoverleg en van het
management-overleg. Verder is er frequent, meestal wekelijks, contact tussen de manager
van Upendo en ons eerst aangewezen bestuurslid. Dit contact verloopt via mail, whatsapp of
skype.
Wij streven er naar dat twee keer per jaar een van onze bestuursleden het project bezoekt, bij
voorkeur eenmaal het eerst aangewezen bestuurslid en eenmaal een ander bestuurslid. Tijdens
dat bezoek zijn er vele gesprekken met de manager en de rest van de betaalde medewerkers.
Ook wordt een bestuursvergadering bijgewoond en zijn er contacten met derden, bijvoorbeeld
de school of de kinderbescherming. Onze ervaring is dat de bezoeken een goede aanvulling
zijn op de overige contacten.

4. Verantwoording
De jaarrekening van Upendo wordt opgesteld door een onafhankelijk accountantskantoor in
Kenya. Na vaststelling door het NGO-bestuur wordt de jaarrekening gepubliceerd.
Daraja legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid en de
besteding van gelden.
a. De jaarrekening wordt door een onafhankelijk administratiekantoor opgesteld en na
goedkeuring door het bestuur op de website gepubliceerd.
b. In het jaarverslag wordt inhoudelijk verantwoording afgelegd over het gevoerde
beleid. Het jaarverslag wordt na vaststelling door het bestuur op de website
gepubliceerd.
c. Fondsen die een project gerelateerde bijdrage verstrekken, krijgen verantwoording
over de aanwending van die bijdrage.
d. De stichting is actief via de website en via Facebook.
e. Periodiek, ongeveer twee-drie maal per jaar, verschijnt een digitale nieuwsbrief.
f. Ongeveer eens per anderhalf jaar wordt een openbaar toegankelijke bijeenkomst
georganiseerd voor sponsoren/donateurs en iedereen die daar belangstelling voor
heeft.

5. Voornemens 2019-2024
Daraja en Upendo hebben al gedurende lange tijd een goede en stabiele relatie. Het project
draait naar wederzijdse tevredenheid. De kinderen doen het goed en de financiën zijn op orde.
Er is geen aanleiding om het beleid wezenlijk bij te stellen. Desondanks dienen ook Upendo –
en daarmee Daraja – zich te blijven ontwikkelen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Wij hebben daarom een aantal extra aandachtspunten geformuleerd waaraan wij de komende
jaren gaan werken.
De beleidsvoornemens voor de komende vijf jaar zijn:
a. Het voortzetten van de goede samenwerking tussen Daraja en Upendo,
b. Het ondersteunen van de kinderen met vervolgonderwijs nadat zij het weeshuis
verlaten,
c. Het versterken van de communicatie in Nederland.
d. Het ondersteunen van het keniaanse bestuur bij het geleidelijk toegroeien naar een
situatie waarbij de organisatie ook financieel meer onafhankelijk zal worden.
Over de voortgang van deze punten zullen wij via onze reguliere communicatiekanalen
verantwoording afleggen.

Dit beleidsplan is met algemene stemmen vastgesteld in de bestuursvergadering van 8
november 2018.

