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Resultaten
 Bereik: 3.000 - 5.000 kinderen en jongeren in townships en op boerderijen per jaar.
 Tientallen kleuterscholen op eigen benen dankzij advies, training en begeleiding.

 Honderden scholen en organisaties in Zuid-Afrika namen deel aan workshops over
fondsenwerven en netwerken.
 Honderden townshipjongeren, duizenden kinderen en tientallen organisaties werkten
aan de ontwikkeling, verspreiding en het gebruik van het Holiday Schools Model.
 Meer resultaten
- jaaroverzichten: jaarverslagen, jaarrekeningen en programmaverslagen
- impactmeting doelgroep en maatschappij zie: Impact
- meerjarenresultaten zie: SPZA van start tot heden
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Aanpak
 Beleid gebaseerd op duurzaamheid, empowerment en ownership. Onze aanpak is door
Cordaid een “modelvoorbeeld van de ontwikkeling naar duurzaamheid” genoemd.
 Do ut des principe: “Ik geef opdat jij geeft”. Bestuursleden en stichters zijn zelf
ook donor.

 Win-win partnerschappen. Een partnerschap moet voor alle partijen een duidelijke
financiële of operationele meerwaarde bieden.
 Transparantie. Onze jaarstukken worden getoetst door een externe accountant,
het CBF, de Belastingdienst, de Kennisbank Filantropie en de Transparantprijs.
 Toekomstvisie. We kijken vooruit: op de korte termijn (beleidsplan), middellange
termijn (meerjarenplan) en de lange termijn (toekomstvisie).
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Strategie
 Bevorderen van (toegang tot) kwaliteitsonderwijs door ontwikkeling en financiering
van scholen en onderwijsprojecten.

 Vergroten van het publieke bewustzijn over de omstandigheden waaronder
kinderen en jongeren opgroeien in townships en op boerderijen in Zuid-Afrika.
 Op succesvolle wijze in Nederland en daarbuiten fondsen werven.
 Slagvaardig, doeltreffend en proactief te werk gaan.
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Visie
 Kinderen en jongeren in townships en op boerderijen groeien op zonder armoede en
ontwikkelen zich tot evenwichtige, zelfverzekerde en sociale volwassenen die leven in
de geest van het Afrikaanse Ubuntu.
 Onderwijs is onze ‘core business’. De voormalig Minister van Financiën van Zuid-Afrika,
Trevor Manuel, noemde onderwijs “een sleutel om armoede te verminderen en om
economische groei op lange termijn te versnellen.”
 We ondersteunen organisaties en scholen in Zuid-Afrika die kwaliteitsonderwijs bieden,
ook buitenschools. Doel is dat kinderen en jongeren meer kans krijgen op een toekomst
zonder armoede.
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Missie

 Een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen en jongeren die opgroeien in
townships (sloppenwijken) en op boerderijen in Zuid-Afrika.
Hoezo kansarm?
 Armoede. 1 op de 5 kinderen heeft een groeiachterstand door chronische ondervoeding.
 Werkloosheid. 2 op de 3 townshipjongeren zijn werkloos. Door de recessie verloren
vooral jongeren zonder vervolgopleiding hun baan.

 Gebrekkig onderwijs. Slechts 1 op de 3 kinderen in groep 1 haalt groep 12.
Slechts 15% (1 op de 6) gaat naar LBO/MBO, HBO of Universiteit.
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Trouw
Top-50
3e plaats
2011+2012

Identiteit
 Opgericht in 2000. KvK 30164717. ANBI 8092.14.295.
 Bestuur (6), ondersteund door vakspecialisten (8), pro deo, geen onkostenvergoeding.
 Governance: besturen en toezichthouden gescheiden (code Wijffels).

 5 kernwaarden: ubuntu, capaciteitsopbouw, ownership, samenwerken en netwerken,
transparantie.
 Garanties: tenminste 95% naar onderwijsprojecten in Zuid-Afrika, niet tevreden geld
terug, post op maat (geen ongevraagde post of telefoontjes).
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