Beleidsplan Stichting Dutch Fair Innovation.
Gevestigd te Nijmegen.
Waar staat de Stichting voor? Missie.
Het beleid van de stichting is er op gericht dat jongeren in Afrikaanse landen de kans krijgen
middels een leerwerktraject technische vaardigheden aangereikt te krijgen om hiermee
zelfstandig een vak te leren. Het meerjaren-beleid wat de stichting voorstaat is een beleid
wat ook de geldstroom zodanig kanaliseert dat hiermee minder aanspraak
gemaakt/gerekend hoeft te worden op subsidies.
Hoe bereikt de Stichting dit momenteel? Werkwijze.
Cruciaal is het om een situatie te bewerkstelligen waarbij bedrijfsleven aldaar inhaakt op de
ontwikkeling van de school . Wij, onze stichting zorgt ook voor de contacten aldaar tijdens de
start. Ambitie is dat het daarna een zelfvoorzienend verhaal gaat worden. Opleiding staat
centraal.
Huidige situatie anno januari 2017. Plus geschiedenis
Een kwekerij ( Wagagai) in Entebbe in Uganda heeft ons benaderd begin 2016 vanwege de
bekendheid met de bedrijfsschool H400 in Nijmegen waarbij leerlingen van VMBO onderwijs
( Kristallis school) in hun school meemaken dat 12 bedrijven, gevestigd in de school,
zorgdragen voor werkervaringsplaatsen. Een soortgelijk model zou erg effectief kunnen
werken in de zin het verkrijgen van een hoger technisch niveau aldaar.
Dit heeft geleid tot een bezoek in 2016 van drie bestuursleden van DFI in Entebbe. Een
zorgvuldige rondleiding en in contact treden met beroepsopleidingen , gefinancierd door of
particulieren of door de overheid, gaven een uitstekend beeld van het niveau hiervan. Dat
was in onze ogen laag.
School van pater Francis Ssegendoo
Deze Vocational School was in oprichting en lag een kilometer van de kwekerij Wagagai.
Daar was reeds een metsel-, kappers- en kledingopleiding door genoemde pater
gerealiseerd. De behoefte van kweker Olaf Boenders ( is reeds 17 jaar daar actief) met zijn
2000 medewerkers en met een levering aan Europa en Amerika van 6 miljoen stekken per
week was mensen te rekruteren van de Vocational School voor zijn onderhoudsdafdeling
(metsel-, timmer-, loodgieters- en laswerk) .
Doel van de stichting nu. Te verwachten werkzaamheden
Het realiseren van middelen, gelden gereedschap en materialen, om de reeds deels
aanwezige opleiding uit de breiden met genoemde opleidingen. En om zodanig expertise
aan te reiken en leraren van PUM of Edukans de kans te geven, dat de opleiders daar van
extra kennis voorzien worden.

De werving van gelden.
•

•
•

•

Er is een traject ingezet met de Stichting Wilde Ganzen. Een ingediend plan is
goedgekeurd in de zin van dat alle gelden die verzameld worden aangevuld worden
met een donatie van 1/3 van dat bedrag door Wilde Ganzen.
De Rotary Nijmegen heeft een bedrag van 7000 euro toegezegd.
Het is ook de bedoeling dat bijvoorbeeld artikelen, gemaakt op de school in Uganda,
verkocht worden tegen een redelijke vergoeding. Andere contacten worden ook
gezocht door de stichting Dit alles om een soort continuering van de geldstroom te
realiseren. Op dit laatste wordt streng toegezien binnen de Stichting om oneigenlijk
gedrag uit te sluiten. Een sluitende boekhouding wordt opgemaakt. Inkoop materialen
en de bestemming daarvan. Hierop zien zowel de penningmeester als de financieel
directeur van de kwekerij eerder genoemd toe.
Er zal ook een subsidie van het Dutch Growth Fund aangevraagd worden.

Hoe worden gelden besteed ?
Naast het verkrijgen van gereedschappen (schenkingen) worden de gelden zodanig besteed,
dat de school beter kan functioneren. Dit kan zijn door ondersteuning van de inrichting van
de school. Inhuren van lokale leerkrachten. Middelen die niet geschonken zijn, maar toch
nodig. Toezicht hierop vindt plaats doordat onze penningmeester in samenspraak met de
financieel directeur van de kweker aldaar handelt bij de verstrekking. Voor het geval het daar
nodig is. Uiteraard wordt dit uitvoerig gerapporteerd in een jaarlijks financieel verslag. Enkele
bestuursleden zullen een maal per jaar verslag uitbrengen van de ontwikkeling aldaar.
Uiteraard is er sprake van geen winstoogmerk in welke zin dan ook.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Henk van Ingen (gewezen ondernemer), voorzitter
Henny van Benthem (ondernemer, drukkerij, reclamebureau), vicevoorzitter
Vera van Benthem (voorheen communicatiemedewerker, secretaresse), secretaris
Dirk Blokland (eigenaar accountantsbureau), penningmeester
Philip van Vliet (voorheen hoteleigenaar), bestuurslid Fondsenwerving
Hans Blokland( gewezen ondernemer), bestuurslid Facility Manager
Dick Kuiper( orthopedagoog), bestuurslid Opleidingen
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