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Voorwoord 
 
Het verdrag voor de rechten van het kind1 beschrijft dat alle kinderen recht hebben op onderwijs, 

gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen, maar ook op bescherming tegen 

mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. De Verenigde Naties (VN) 

hebben dit verdrag in 1989 aangenomen en inmiddels (2016) hebben 195 landen het verdrag voor de 

rechten van het kind geratificeerd.  

Het beschermen van deze rechten draagt bij aan een waardig bestaan voor kwetsbare kinderen en 

jongeren. Daarnaast is het ook van het grootste belang voor de ontwikkeling van een land om op te 

komen voor de rechten van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zijn de toekomst, de 

bouwstenen van een samenleving. Om een land op te bouwen of verder te bouwen hebben juist 

kinderen en jongeren kansen nodig om eerst zelf opgebouwd te worden om de toekomst te kunnen 

dragen. De ideale situatie zou zijn als overheden de rechten van kinderen, jongeren en andere 

kwetsbare groepen in de samenleving verdedigen. Er zijn echter genoeg landen waar de overheid daar 

niet toe in staat is of er voor kiest zich daar niet voor in te zetten.  

In het Grote Merengebied (Fig. 1) - waar Burundi, de Democratische Republiek Congo (D.R.C.) en 

Rwanda deel van uitmaken - zijn er helaas vele kinderen en jongeren die in onwaardige situaties 

opgroeien en voor wie er geen of nauwelijks (overheids)instanties zijn die voor hen zorgdragen of hen 

kansen kunnen bieden voor een betere toekomst. 

Burundi, D.R.C en Rwanda kennen 

alle drie een roerig verleden van 

kolonisatie, burgeroorlogen en 

(politieke) conflicten. Ook in het 

heden (2016) is de situatie niet 

stabiel in het oosten van D.R.C. en 

Burundi, wat de ontwikkeling van 

deze landen in de weg staat. In de 

lijst van de Human Development 

Index2 vinden we Burundi, D.R.C en 

Rwanda onderaan (respectievelijk 

op nummer 184, 176 en 163) wat 

aangeeft dat ze slecht scoren op het 

gebied van levensverwachting, 

onderwijs en inkomen.  

De situatie van kinderen en jongeren op straat leven in Bujumbura (Burundi) en Bukavu (D.R.C) heeft 

ons overtuigd van de noodzaak tot het oprichten van Stichting Cœur d’Afrique om fondsen te werven 

en die fondsen in te zetten voor sociale gerechtigheid in het Grote Merengebied. Dit wil de stichting 

bereiken door zich te richten op het bevorderen van een waardig bestaan voor kwetsbare kinderen 

                                                           
1 Samenvatting van het verdrag voor de rechten van het kind: http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf     Summary 
of the convention on children’s rights: http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf 
2 Bron: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

Figuur 1 Kaart van het Grote Meren Gebied. Bron: ACCORD (accord.org.za) 

http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf
http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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en jongeren en om voor hen de toegang tot onderwijs te verbeteren. Door te investeren in een 

waardig bestaan en voor betere toegang tot onderwijs voor kwetsbare kinderen en jongeren in het 

Grote Meren Gebied wil de stichting voorkomen dat deze kinderen en jongeren de ‘rebellen van 

morgen’ worden. Hierdoor wil de stichting indirect bijdragen aan meer stabiliteit in de regio.  

De stichting wil zich in haar visie en missie niet beperken tot kinderen en jongeren, maar ook de 

mogelijkheden onderzoeken om voor andere kwetsbare groepen zoals weduwen, ouderen en 

gehandicapten bij te kunnen dragen aan een waardiger bestaan. Deze visie, missie en de doelstellingen 

van de stichting zijn verder uitgewerkt in dit beleidsplan. 

Het onrecht dat zichtbaar wordt in de omstandigheden waaronder kwetsbare kinderen en jongeren 

moeten leven heeft ons aangegrepen en is de aanleiding geweest voor het ontwikkelen van het idee 

voor een stichting. God heeft door Psalm 68: 6-7 verder aangespoord om het niet bij gevoelens en 

ideeën te laten, maar deze om te zetten in daden.  

“Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dàt is God in Zijn heilige woning; een God Die 

eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen (rebellen) 

wonen in een dor land.” 

 

Namens het bestuur, 

 

Alexandra ’t Lam 

Rumonge, Burundi. 6 November 2016. 
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2. Inleiding 
Dit beleidsplan geeft praktische informatie over Stichting Cœur d’Afrique, legt haar doelstellingen uit 

en dient als richtlijn voor alle activiteiten die de stichting onderneemt.  Er is bewust voor gekozen om 

de missie, visie en doelstellingen breed te definiëren om de ruimte te laten voor de stichting om te 

groeien. Het beleidsplan is een dynamisch document dat jaarlijks zal worden herzien. 

3. Introductie Stichting 

3.1 Oprichting 
Stichting Cœur d’Afrique is officieel opgericht op 29 december 2016 door het vaststellen van de akte 

van oprichting bij notaris Stein in Vianen. Bij de Kamer van Koophandel is de stichting ingeschreven 

onder het nummer 67643809 Het bankrekeningnummer van de stichting is NL28 RABO 0319 4084 26. 

3.2 Identiteit 
Het is vanuit een christelijke drijfveer voor het bevorderen van sociale gerechtigheid daar waar de 

overheid dat nalaat dat de stichting is opgericht. Met haar projecten streeft de stichting ernaar bij te 

dragen aan waardige levensomstandigheden en betere kansen voor de meest kwetsbaren, in het 

bijzonder kinderen en jongeren. Hierbij maakt de stichting geen enkel onderscheid in afkomst, geslacht 

of godsdienst van deze kwetsbaren.  

4. Missie  
Stichting Cœur d’Afrique heeft als missie sociale gerechtigheid te bevorderen in het Grote 

Merengebied (Burundi, D.R. Congo en Rwanda), wanneer de overheden dat nalaten. Zij richt zich 

daarbij op de kwetsbaren, in het bijzonder op kinderen en jongeren die op straat leven, maar ook op 

weduwen, ouderen en gehandicapten.  

5. Visie 
Het is de visie van de stichting om haar missie concreet te maken door twee elementen van sociale 

gerechtigheid centraal te stellen: 

1) Bijdragen aan het realiseren van een waardig bestaan; 

2) De toegang tot onderwijs bevorderen.  

 

De stichting wil bijdragen aan het voorkomen dat kinderen en jongeren de ‘rebellen van morgen’ 

worden door hen kansen te bieden om het bedelbestaan achter zich te laten en een basis te creëren 

voor een betere toekomst en om hierdoor indirect ook bij te dragen aan meer stabiliteit. 

6. Strategie en doelstellingen 
Stichting Cœur d’Afrique heeft het Grote Merengebied op het oog, maar zal haar activiteiten in 2017 

starten in Burundi. Om  een duurzame positieve uitwerking te kunnen hebben op de doelgroep zal de 

stichting altijd samenwerken met een lokale organisatie die bekend is met de doelgroep, de context 

en de taal.  
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Doelstellingen 2017 

▪ Het analyseren van de mogelijkheden om: 

o een samenwerkingsverband aan te gaan met een bestaande lokale organisatie in 

Burundi die met kinderen en jongeren werkt die veelal op straat leven in Bujumbura, 

en die een missie en visie heeft die in lijn is met de missie en visie van Stichting Cœur 

d’Afrique; of  

o zelf een lokale organisatie op te zetten. 

▪ Het ontwikkelen van een projectplan dat bijdraagt aan een waardiger bestaan voor kinderen 

en jongeren die op straat leven, en om voor hen de toegang tot onderwijs te verbeteren. 

▪ Fondsenwerven om het projectplan ten uitvoer te kunnen brengen. 

▪ Het bekendmaken van Stichting Cœur d’Afrique in Nederland om potentiële donateurs te 

bereiken en bewust te maken van de situatie van kwetsbare kinderen en jongeren in het Grote 

Merengebied. 

7. Projecten/activiteiten 

7.1 Korte termijnplan 
In 2017 zal de stichting een projectplan ontwikkelen voor de ondersteuning 

van kinderen die veelal op straat leven om hen (weer terug) naar de 

basisschool te kunnen laten gaan. Voor de uitvoer van het projectplan zal er 

een samenwerkingsverband worden gemaakt met een lokale organisatie. De 

eerste kinderen zullen in september/oktober 2017 (met de start van het 

nieuwe schooljaar) ondersteund worden om weer naar school te gaan via het 

project ‘Embrace’3.  

7.2 Lange termijnplan 
Het opzetten van een vakopleiding voor jongeren die weinig of geen onderwijs hebben gevolgd en/of 

geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Hiervoor zal in 2017 een projectplan ontwikkelt worden.  

8. Bestuur 
De bestuursleden van Stichting Cœur d’Afrique vormen een mix van mensen die woonachtig zijn in het 

Grote Merengebied en in Nederland. De kennis en ervaring in het Grote Merengebied biedt de 

stichting de kans om direct betrokken te zijn bij de uitvoer van projecten. Daarnaast geeft ons netwerk 

in Nederland de mogelijkheid om mensen daar bewust te maken van de situatie van kwetsbare 

groepen in Burundi, D.R. Congo en Rwanda en om fondsen onder hen te werven. 

De combinatie van kennis en ervaring in het Grote Merengebied en het hebben van een netwerk in 

Nederland is belangrijke basis en toegevoegde waarde van de stichting. 

De bestuursleden: 

                                                           
3 Meer informatie over het project ‘Embrace’ is te vinden op de website (www.coeurdafrique.nl) en in het 
projectplan dat opgevraagd kan worden via info@coeurdafrique.nl.  

http://www.coeurdafrique.nl/
mailto:info@coeurdafrique.nl
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Alexandra ’t Lam [Voorzitter] 

Cornelis ‘t Lam [Secretaris] 

Wim ‘t Lam [Penningmeester] 

Naast de drie bestuursleden zijn er verschillende mensen in de familie –en vriendenkring die de 

stichting bijstaan met hun gaven en talenten.  

9. Lokale partner organisatie(s) 
Voor specifieke projecten streeft de stichting ernaar de samenwerking aan te gaan met lokale 

organisaties of associaties of om deze zelf op te zetten. Dit is een strategie om de duurzaamheid van 

projecten te waarborgen, en om een diepgaander begrip te krijgen van de context, taal en 

doelgroepen.  

10. Planning, monitoring en evaluatie 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van de stichting zal minstens één keer per kwartaal een bestuursvergadering houden om 

de voortgang te evalueren en nieuwe activiteiten te plannen.  

Controle lokale partnerorganisatie 
De lokale organisatie waarmee de stichting een samenwerking aangaat of die door de stichting zelf 

opgericht zal worden, zal gevraagd worden elk halfjaar te rapporteren aan de stichting om 

verantwoording af te leggen over de ondernomen activiteiten en uitgaven van fondsen van de 

stichting. Daarnaast dient de lokale partnerorganisatie inzicht te geven in de facturen van aankopen 

en uitbetalingen gedaan met fondsen vanuit de stichting.  

Jaarverslag 
De stichting zal elk jaar in december een jaarverslag produceren dat de activiteiten, resultaten, 

inkomsten, uitgaven en de gemaakte keuzes van dat jaar beargumenteert, verantwoordt en evalueert. 

Beleidsplan 
Op basis van het jaarverslag zullen de bestuursleden het beleidsplan van de stichting aanpassen waar 

nodig, en de strategie en specifieke doelstellingen voor het nieuwe jaar opstellen.  

11. Fondsenwerving en communicatie 
De stichting richt haar fondsenwerving op Nederlandse particulieren, bedrijven en instellingen. Zij legt 

daarbij de nadruk op het werven van periodieke financiële bijdragen (maandelijks), maar ook 

incidentele giften worden verwelkomt. Daarnaast zal er op zoek worden gegaan naar eventuele 

subsidies waar de stichting van kan profiteren en het aanvragen van periodieke collectes in kerken. 

De fondsenwerving zal worden uitgevoerd door de bestuursleden en eventueel daarvoor 

aangetrokken vrijwilligers.  
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De stichting wil bekendheid vergaren, donateurs bereiken en communiceren met het grotere publiek 

door: 

▪ Het creëren en onderhouden van een website met een uitleg van de stichting en die haar 

activiteiten in beeld brengt; 

▪ Het creëren en onderhouden van een facebookpagina van de stichting; 

▪ Het geven van presentaties (bijvoorbeeld op kerkelijke bijeenkomsten, scholen of bij 

bedrijven); 

▪ Het produceren en verspreiden van flyers van de stichting (bijvoorbeeld in kerken, onder 

familie en vrienden, tijdens goede doelen evenementen); 

▪ Het vesturen van een nieuwsbrief per kwartaal naar donateurs en belangstellenden en deze 

te publiceren op de website; 

▪ Interviews in regionale kranten; 

▪ Vermelding van de stichting op websites van goede doelen. 

12. Financiën  
De stichting haalt al haar geldelijke middelen uit giften, donaties en eventuele subsidies.  

95% van de verworven financiën zal besteed worden aan de doelstellingen van de stichting in dit 

document beschreven. 5% van de verworven financiën zal gaan naar bankkosten en de kosten voor 

promotiemiddelen.  

De ambitie voor 2017 is om gedurende het jaar een vast donateurenbestand op te bouwen om haar 

doelstellingen uit te kunnen voeren. 

13. Contact 
Email:     info@coeurdafrique.nl 

Website :    www.coeurdafrique.nl 

Correspondentieadres:   Lijsterbeslaan 38, 4128 SK, Lexmond 

Tel. Nr.:    0347 341632 

KvK nummer:    67643809 

RSIN:    857106399 

Bankrekening:   NL28 RABO 0319 8048 26 


