
Beleidsplan Stichting Kindervreugd Afrika 
 
Wat bewoog ons? 
De kwaliteit van het leven in Nederland is uitzonderlijk goed in vergelijking met de derde wereld. In Kenia, 
bijvoorbeeld, leeft circa 50% van de bevolking onder de armoedegrens en heeft dus niet meer dan $1,25 per 
dag om van te leven. Naast het ondersteunen van de Derde wereld via goede doeleninstellingen als Unicef, 
Plan Nederland, Novib etc., is er bij de familie Wagenaar altijd de wens geweest om er zelf iets te gaan doen 
met een sterke betrokkenheid, eigen deskundigheid en eigen fondsen. Daartoe is Stichting Kindervreugd Afrika 
te Rijnwoude opgericht. 
  
Het continent Afrika trok altijd al de aandacht. Het is ook duidelijk dat de nood in dit werelddeel het hoogst is. 
Voor Kenia is gekozen omdat dit land reeds een sociaaleconomische structuur heeft waardoor relatief 
kleinschalige ontwikkelingshulp in vruchtbare aarde kan vallen. Het heeft een belangrijke luchthaven en de 
belangrijkste haven van Oost-Afrika. Bovendien is de reis- en communicatieafstand tot Europa relatief gering. 
Voor nauwe betrokkenheid voor kleinschalige ontwikkelingshulp zijn dergelijke korte lijnen een voorwaarde. 
Bovendien sluit het initiatief aan bij de reeds bestaande activiteiten in Kenia van Stichting Tenda Pamoja te 
Leiden (‘samen werken’). Deze algemeen nut beogende instelling spitst haar ontwikkelingshulp met name toe 
op onderwijs voor kansarme jeugd. Deze vorm van ontwikkelingshulp heeft de familie Wagenaar altijd zeer 
aangesproken. 
 
Welk doel hebben wij voor ogen? 
Stichting Kindervreugd Afrika heeft ten doel het oprichten en in stand houden van één of meerdere scholen in 
Kenia en/of Tanzania, in regio’s waarin de plaatselijke bevolking niet of niet geheel in staat is zelf te voorzien in 
gedegen onderwijs, een en ander met het oog op de bevordering van de leefomstandigheden en economische 
kansen van de plaatselijke bevolking en de kinderen in het bijzonder, en het verrichten van al hetgeen met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 
De Stichting richt zich erop om de bevolking, en in het bijzonder de kinderen, te helpen zichzelf te ontwikkelen 
en niet alleen het geven van geld. De Stichting beoogt geen winst. 
 
Hoe denken wij ons doel te bereiken? 
Hulp op locatie 
Om de leefomstandigheden en de economische kansen in Afrika te verbeteren, is goed onderwijs van groot 
belang. Een school is in Afrika het middelpunt van een dorp en daar ligt de toekomst. Het is dus van belang dat 
de kwaliteit van de school en het onderwijs goed zijn. Dit heeft een positief effect op het gehele dorp.  
 
Daarnaast zal ook aandacht besteed worden aan de gezondheid van de leerlingen. Voor een goede toekomst is 
het van belang dat de leerlingen niet te vaak afwezig zijn door ziekte. Er zal dus hulp komen voor betere 
gezondheidszorg, schoon water en afvalverwerking.  
 
Binnen dit kader wil de Stichting tevens microkrediet verschaffen om ondernemers de mogelijkheid te geven te 
investeren in bijvoorbeeld een koe en daardoor in de toekomst hun financiële positie kan verbeteren. Zo krijgt 
in ieder geval de jeugd een betere kans op een goede toekomst. 
 
Financiële middelen 
De Stichting werft haar eigen fondsen. De betrokkenheid van de heer en mevrouw Wagenaar-Hoogeveen en 
hun omvangrijke netwerk in privé- en ondernemerskring waarborgen een constante stroom aan middelen. 
Daarnaast werft de Stichting fondsen en betrokkenheid door middel van acties, zoals de actie ‘Wandelen voor 
Water’.  
 
De heer en mevrouw Wagenaar-Hoogeveen hebben aangegeven garant te staan voor tenminste de opstart en 
de vaste kosten van de projecten. Fondsen die van derden binnenkomen kunnen op die wijze volledig worden 
aangewend voor ontwikkelingshulp op locatie. 
 
 
 
 



Deskundigheid 
De Stichting is aangesloten bij de overkoepelende Stichting Tenda Pamojate Leiden.  Deze stichting heeft een 
vergelijkbare doelstelling als Stichting Kindervreugd Afrika, maar kan bogen op een jarenlange ervaring in 
Kenia. Door de aansluiting van Stichting Kindervreugd Afrika bij Stichting Tenda Pamoja is de deskundigheid en 
know-how gewaarborgd. De aangeslotenen van Stichting Tenda Pamoja wisselen ervaringen uit en leggen 
geregeld werkbezoeken af bij de verschillende schoolprojecten. 
 
Op het gebied van microfinanciering wordt de Stichting deskundig geadviseerd door Kim Wagenaar. Zij heeft 
promotieonderzoek in deze richting afgerond aan de Universiteit van Cambridge.  
 
Onafhankelijkheid 
Voor de controleerbaarheid en borging van onafhankelijkheid van de Stichting Kindervreugd Afrika is een van 
de voormalige bestuursleden van Stichting Tenda Pamoja aangezocht om deel uit te maken van het bestuur 
van Stichting Kindervreugd Afrika. De aangetrokken bestuurder, de heer R. Abspoel, is sinds 1994 ingenieur en 
werkzaam bij de TU Delft aan de faculteit CiTG (Civiele Techniek en Geowetenschappen) en in die hoedanigheid 
deskundig op het gebied van bouwen en waterproblematiek.  
 
Functionarissen 
Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren R. Abspoel en F. Wagenaar. Het bestuur verricht onbezoldigd 
haar werkzaamheden. Onkosten worden in principe vergoed. Het Stichtingsbestuur komt in principe driemaal 
per jaar samen om het beleid uit te stippelen en de projecten te evalueren. Het voltallige bestuur stelt in de 
eerste helft van het jaar de jaarrekening van het voorgaande jaar vast. Op dat moment zullen tevens de 
beleidskaders en projectbegrotingen worden doorgenomen en vastgesteld. 
 
De drie dochters van de heer en mevrouw Wagenaar-Hoogeveen, Kim, Sabine en Claudia Wagenaar, zullen 
uitvoerende werkzaamheden voor de Stichting verrichten. De onkosten worden in principe vergoed. De 
dochters hebben aangegeven zich in principe belangeloos in te zetten voor de Stichting. Voor zover de omvang 
van de werkzaamheden de proporties van vrijwilligerswerk ver te boven gaan, kan de Stichting een passende 
vergoeding toekennen. 
 
Voor de zaken die in Kenia geregeld moeten worden, is Samson Ndegwa in dienst van de Stichting Tenda 
Pamoja. Hij behartigt tevens de belangen van Stichting Kindervreugd Afrika. Via hem worden opdrachten 
gegeven aan aannemers en hij houdt toezicht op de schoolprojecten.  
 
Wat zijn wij concreet van plan? 
In 2014 
Voortzetting van de projecten op Kilole Primary School op het gebied van bouwen, water, onderwijs, 
gezondheid, microfinanciering, landbouw en girl-power. De projecten worden vanuit Nederland aangestuurd 
en in Kenia uitgevoerd onder leiding van Juma Kumala, leraar op Kilole Primary School. 1 à 2 keer per jaar 
wordt er een bezoek gebracht aan de school.  
 
De Stichting geeft de voorkeur aan intensivering van de hulpverlening op locatie boven het uitbreiden van 
meer oppervlakkige hulpverlening naar andere locaties. 
 
 
Hoe leggen wij ons beleid en onze resultaten vast? 
Bij het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening vindt tevens de evaluatie van de activiteiten van het boekjaar 
plaats. Daarnaast stelt het Stichtingsbestuur haar beleid richting toekomst vast door middel van een begroting 
en projectoverzicht. 
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