Beleidsplan Stichting Kadowinja.
Korte terugblik.
Stichting Kadowinja bestaat in 2017 al 7 jaar. Als kleinschalig project begonnen is Kadowinja
in deze 7 jaar doorgegroeid tot een Stichting die kinderen financiële steun geeft voor het
volgen van onderwijs in Kisumu, van kleuters tot jongvolwassenen. Met de club van 300, een
geld- ophaal actie, steunt Kadowinja de lokale basisschool met schoolmaaltijden. Kinderen,
leerkrachten en vrijwilligers nuttigen hierdoor één voedzame warme maaltijd per dag.
Daarnaast zijn het verschaffen van middelen en voorlichting voor gezonde voeding en
gezondheidszorg een andere belangrijke taak voor de Stichting. Ook het begeleiden van
jongeren om een vervolgopleiding of dagbesteding te vinden is een logische volgende taak
geworden. De Stichting typeert zich door haar directe verbondenheid en daardoor snelle
communicatie met de plaats waar ze actief is. Oprichtster is immers zelf Keniaanse en is
zodoende op de hoogte van plaatselijke cultuur, gewoontes en taal. Hierdoor kan er efficiënt
worden gewerkt.
Beleidsplan.
Het is het streven om kinderen die eenmaal door de Stichting gesteund worden te blijven
steunen/stimuleren tot het einde van het schooltraject c.q. vervolgopleiding. Schoolgang en
opleiding zijn immers een belangrijke bescherming tegen bv. kinderarbeid of ontsporing. Het
ondersteunen van plaatselijke initiatieven op het gebied van aidsbestrijding. Het geven van
voorlichting ten behoeve van aidsbestrijding en gezondheidszorg in het algemeen. Het zoeken
naar oplossingen voor het drinkwaterprobleem, met als mogelijkheid het boren van een
waterput. Samenwerking vergroten met de lokale basisschool. Het samen met deze school
verbeteren van de sanitaire voorzieningen, eventueel bouwen van extra toiletten bij de school.
Het jaarlijks een bezoek brengen aan Kenia en een samenkomst organiseren met kinderen en
ouders die wij ondersteunen. De mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te reizen naar
Kenia.
Financiële middelen van de Stichting.
Deze worden ten eerste bijeengebracht door de jaarlijkse donatie van onze vaste donateurs.
Dit vindt plaats voor het begin van het nieuwe schooljaar, in januari. Door eenmalige donaties
van verenigingen, scholen, bedrijven of particulieren. Verkoop van Keniaanse kunst en
gebruiksvoorwerpen op markten. Organiseren van thema-avonden (dans, muziek, spel,
culinair). Geven van lezingen op scholen.
Bestuur.
Het bestuur is vanaf 2014 uitgebreid van 3 naar 7 leden. Kadogo Nyawade is de voorzitter,
Hans van Hout is secretaris en Peter Toll is penningmeester. Kadowinja in Kenia is sinds
2013 ook een rechtspersoon met een eigen bestuur en vrijwilligers.

