Beleidsplan Stichting Kasisi 2019 -2024
Doel
De Stichting Kasisi heeft als doel het kindertehuis Kasisi Children’s Home in Lusaka, Zambia zo
structureel mogelijk financieel bij te staan in de dagelijkse kosten als salarissen, medicijnen,
elektriciteit, onderhoud gebouwen, enzovoorts.
Inzameling
Het geld voor Kasisi Children’s Home wordt bijeengebracht door vaste donateurs en door losse giften
van personen. Individuele personen of groepen (bijvoorbeeld een school, een vereniging of een
schoolklas) kunnen acties houden en de opbrengst schenken aan de Stichting Kasisi. De stichting
ondersteunt daarbij graag.
Communicatie
Veel actuele informatie over het kindertehuis en de stichting is te vinden op de website
www.kasisi.nl . Daarop wordt o.a. uitgelegd hoe iemand donateur kan worden of een gift kan doen.
Ook op Facebook heeft de Stichting Kasisi een eigen site.
Eén à twee keer per jaar ontvangen alle donateurs en andere belangstellenden een nieuwsbrief over
het wel en wee van het Kasisi Children’s Home. Daarin staan soms ook korte verslagen van een
bezoek aan het kindertehuis door een van de bestuursleden of door donateurs.
Financiën
Een overzicht van de financiën van Stichting Kasisi staat telkens in het financieel jaarverslag dat van
de website gedownload kan worden.
Het bestuur van de Stichting Kasisi is geheel onbezoldigd. Buiten zeer beperkte kantoor- en
verzendkosten, heeft de stichting dan ook geen kosten. Vaak worden kosten (b.v. drukwerk) door
sponsoren voor hun eigen rekening genomen.
De kinderen die in Kasisi Children’s Home wonen profiteren dus maximaal van de giften en donaties,
zoals het doel van de Stichting Kasisi beoogt.
Beheer financiën
De penningmeester beheert de bankrekening van de Stichting Kasisi. Ook een tweede bestuurlid is
handtekeningbevoegd voor deze rekening.
Vier maal per jaar maakt de penningmeester € 5000,- over op de bankrekening van Kasisi Children’s
Home. Dit geld wordt door het kindertehuis gebruikt als bijdrage aan de dagelijkse kosten voor
voedsel, energie, medicijnen, salarissen , enzovoorts te betalen.
De hoogte van het bedrag dat in kwartaalbetalingen wordt overgemaakt kan door het bestuur
worden aangepast, afhankelijk van de financiële draagkracht van de stichting.
Daarnaast houdt de stichting van tijd tot tijd speciale acties om extra geld in te zamelen voor de
uitbouw en het onderhoud van de gebouwen. Dat bedrag wordt gereserveerd tot dat het nodig is
voor onderhoudskosten, calamiteiten en toekomstige verbetering en uitbreiding van het tehuis. In
landen als Zambia gebeurt het regelmatig dat door de weersomstandigheden en matige
infrastructuur watervoorzieningen droogvallen, en elektrische apparaten zoals waterpompen,

zonnecellen en wasmachines defect raken. Kasisi Children’s Home beschikt zelf niet over fondsen om
deze calamiteiten op te vangen en kan dan een beroep doen op de Stichting Kasisi.
Het bestuurslid ter plaatse bezoekt dan het kindertehuis, bepaalt of de reparatie of vervanging echt
nodig is en schakelt na toestemming van de overige bestuursleden betrouwbare bedrijven in om de
reparatie te verrichten.
Borging bestede gelden
Met enige regelmaat bezoekt een bestuurslid of donateur het kindertehuis en brengt verslag uit bij
het bestuur. Deze bezoeken gaan financieel nooit ten laste van de Stichting Kasisi.
De penningmeester van de Stichting Kasisi en het bestuurslid ter plaatse krijgen op hun verzoek
inzicht in de boekhouding van Kasisi Children’s Home en de salarisadministratie.
Op deze manier is een juiste besteding van het geld dat door donateurs en losse giften bij elkaar
wordt gebracht altijd gewaarborgd.
Om inzicht te krijgen in de maandelijkse kosten van het kindertehuis kan ook de Zambiaanse website
http://www.kasisichildren.org geraadpleegd worden. Individuele donateurs kunnen zo zien dat hun
geld goed terecht komt.
Plannen 2019-2024
Concreet doel voor de jaren 2019 – 2024 is het verwerven van ongeveer € 20.000,-. aan jaarlijkse
donaties. Op deze manier kan per kwartaal € 5000,- worden overgemaakt naar het kindertehuis
zonder in te teren op de reservering voor eenmalige projecten. Daartoe worden de vaste donateurs
en andere gulle gevers betrokken gehouden door middel van de nieuwsbrief, de website en
Facebook. Aanvulling van de financiën door eenmalige acties blijft hierbij nodig.
Nieuwe donateurs en losse giften worden geworven met behulp van presentaties en andere acties.
Gestreefd wordt om jaarlijks minstens één nieuwe inzamelingsactiviteit zelf te organiseren of een
actie voor Kasisi door anderen te stimuleren en ondersteunen.
Jaarlijks informeert het bestuur bij Kasisi Children’s Home naar prioriteiten in haar behoeftes aan
ondersteunende financiering. Een eenmalige actie of een bijdrage uit gereserveerde middelen zal
daarin dan moeten gaan voorzien.
In 2021 zal naar verwachting weer een reis naar Zambia verloot kunnen worden onder degenen die
bij hun gift € 10,- extra hebben overgemaakt om aan deze loterij mee te doen. Het geld van deze
giften wordt bij elkaar opgeteld tot er genoeg is om voor twee personen een reis naar Lusaka te
boeken. Een bezoek aan het Kasisi Children’s Home en het schrijven van een verslag hierover is
onderdeel van deze reis.

