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Woord vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting TIMALAWI, een zeer kleinschalig particulier initiatief. In dit
plan wordt een overzicht gegeven van de doelstelling en de activiteiten van de Stichting. Tevens
worden de werving, het beheer en de besteding van de fondsen beschreven.
Het beleidsplan is opgesteld in het kader van de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
rangschikking zoals door de Belastingdienst is vastgesteld met ingang van 2 augustus 2010.
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1

Inleiding

Stichting TIMALAWI is opgericht en notarieel vastgelegd op 2 augustus 2010.
De voorzitter bracht in 2009 een bezoek aan Malawi, één van de armste landen van de wereld en
raakte zeer onder de indruk van dit mooie land met haar vriendelijke bevolking. Het was vast geen
toeval dat de aanleiding ontstond voor oprichting van de Stichting TIMALAWI, na een oprecht
verzoek tot (financiële) ondersteuning, persoonlijk ontvangen van de treasurer-general van het
Bisdom Dedza in mei 2010.
Stichting TIMALAWI biedt sindsdien hulp bij de ontwikkeling van een duurzaam project in de regio
Dedza – Malawi en geeft daarbij advies en begeleiding. Meer kennis overdragen is nl. ook van
essentieel belang om de ambitieuze, kansarme, jongeren een betere toekomst te kunnen bieden.
De ontvangen giften via onze Stichting TIMALAWI bereiken rechtstreeks hun doel.

2

Doelstelling en activiteiten

Ons doel is gericht op het behalen van de millenniumdoelen, nl. de armoede te verminderen,
millenniumdoel nr. 1, door meer mensen een fatsoenlijke baan en een economische stimulans te
bieden, waardoor met een klein eigen inkomen alle kinderen een kans krijgen op onderwijs en een
beter gezondheidsperspectief.
De activiteiten van de Stichting bestaan uit het werven van fondsen, ook door middel van
verschillende activiteiten, om de ambitieuze, enthousiaste (kansarme) jongeren in Malawi een
hoopvolle toekomst te kunnen bieden in sociaal-maatschappelijk en economisch opzicht.
De Stichting werkt nauw samen met een zeer betrouwbare partner in het zuiden, nl. het Bisdom
van Dedza, dat verantwoordelijk is voor een groot aantal scholen (ook dovenschool) en
gezondheidscentra. Met de bouw van het trainings- en ontwikkelingscentrum in Chipoka hebben
we banen gecreëerd en ook na de realisatie van het centrum kunnen we een grote groep jongeren
een baan bieden. Het centrum zal beschikbaar zijn voor vele doeleinden en door de verschillende
Commissies, voor Ontwikkeling, Gezondheid, Jongeren Programma´s, Recht en Vrede en de
Vrouwen Organisatie, zal de locatie worden gehuurd om trainingen en workshops in eigen huis te
verzorgen op het gebied van gezondheid, hygiëne, landbouw en onderwijs. Om zelfvoorzienend te
kunnen worden zal het centrum met de lodges ook worden verhuurd als vergaderlocatie, voor
studiedagen, jongeren-bijeenkomsten en retraîte doeleinden. Voor het gebruik van deze faciliteiten
zal een vergoeding worden betaald waardoor inkomsten kunnen worden gegenereerd.

3

Fondsenwerving

De werving van fondsen geschiedt door particuliere giften van familie, vrienden, (oud) collega’s en
andere schenkingen. De Stichting wordt ook met kleine bedragen gesponsord door diverse
bedrijven in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Daarnaast wordt met het
organiseren van diverse activiteiten ook geld opgehaald, bijv. met een kraampje, een kunstveiling
c.q. rommelmarkt en andere creatieve diensten.
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4

Het beheer van de fondsen

De fondsenwerving bestaat uit (particuliere) giften en andere geldelijke bijdragen van
hulporganisaties en worden beheerd door Stichting TIMALAWI. De Stichting beheert haar rekening
met nr. NL34 RABO 0139.054.375 bij de Rabobank in Dronten, deze staat op naam van Stichting
TIMALAWI. De geworven gelden worden direct besteed aan het ontwikkelingsproject. De
bestuursleden ontvangen geen beloning.
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Besteding van de fondsen

Ondanks het feit dat we als ANBI 10% kosten mogen maken streeft onze Stichting ernaar dat
100% van de fondsen aan het ontwikkelingsproject en het goede doel wordt besteed. Dit geschiedt
ook geheel in overleg met het Bisdom van Dedza. Onze vrijwilligers binnen de Stichting doen de
administratie in eigen beheer en houden zelf de website bij. De kosten voor de oprichtingsakte, de
inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de postbus, reiskosten, kosten voor PR, foldertjes,
briefpapier en postzegels etc. worden door de voorzitter gedragen. Ook wordt er op eigen kosten
gereisd naar de projectlocatie in Malawi. Er zijn bijna geen bankkosten omdat we door de bank
voor een donatiearrangement in aanmerking zijn gekomen, dit als positief antwoord op een
schriftelijk verzoek van de voorzitter om vermindering van deze kosten.
Stichting TIMALAWI ondersteunt de projecten in Malawi niet alleen met geld maar geeft ook advies
en begeleiding. Het werk wordt geheel door de lokale bevolking zelf uitgevoerd met eigen
materialen, onder toeziend oog van onze projectpartner. Zij leveren zo mogelijk ook een bijdrage in
de vorm van geld, arbeid of tijd, waardoor grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid ontstaat en
de slagingskans volledig is.

6

Rechtsvorm

TIMALAWI is een stichting voor het goede doel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Flevoland onder nummer 50517570.
Het fiscaal nummer van de Stichting is 8227.84.385.
De adresgegevens zijn als volgt:
Stichting TIMALAWI
De Sallandse Roe 35
8252 JW Dronten
E-mail: info@timalawi.nl
Website: www.timalawi.nl
Stichting TIMALAWI is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) m.i.v. 2 augustus 2010. Dit betekent dat giften voor de Belasting aftrekbaar zijn binnen de
daarvoor geldende regels.
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