Beleidsplan Twatasha Community School Stichting 2014-2019
Doel
De Twatasha Community School Stichting heeft tot doel het in stand houden en ontwikkelen van de
gelijknamige School in Lusaka en het bevorderen van de verdere onderwijskundige vorming van
leerlingen, oud leerlingen en ouders.
Ze is in 2001 opgericht en werkt nauw samen met het Nederlandse ondernemersechtpaar Watze en
Angelique Elsinga-Maarse, dat sinds 1995 een bedrijf in Zambia heeft. Angelique Elsinga is lid van het
schoolbestuur. Nadat het eerste bedrijf waar een school en een gemeenschapshuis werden
gerealiseerd in 2010, is verlaten en gestart is op het nieuwe bedrijf op Kasondi aan de andere kant
van Lusaka is daar ook weer een school gebouwd met de daarbij behorende onderwijzerswoningen.
Bij het realiseren van de doelstellingen wordt nauw samengewerkt met de lokale mensen, zodat er
ook meergemeenschapszin ontstaat en de ouders en de kinderen zich direct betrokken voelen bij de
school en die lokale gemeenschap.

Inzameling
Het geld dat hiervoor nodig is wordt bijeengebracht door (vaste) donateurs en losse giften van
personen, bedrijven en groepen. Individuele personen of groepen (bijvoorbeeld een school of een
vereniging ) houden vaak acties. Een bestuurslid geeft een presentatie en promoot op die manier het
werk van de Stichting. Alle informatie is te vinden op de website www.twatasha.com. Daar wordt
uitgelegd hoe je donateur kunt worden.
Regelmatig ontvangen de donateurs en andere belangstellenden een nieuwsbrief waarin
geïnformeerd wordt over het wel en wee van de Stichting en de school op Kasondi.

Financiën
Een overzicht van de financiën vindt u in het financieel jaarverslag. Het bestuur van de Stichting
werkt geheel onbezoldigd. Kortom alle ingezamelde gelden komen direct en volledig ten goede aan
het doel.
Regelmatig worden in Nederland ingezamelde goederen, zoals bv. gebruikt schoolmateriaal en voor
hergebruik geschikt gemaakte computers per zeecontainer naar Zambia verscheept. De kosten zijn
voor rekening van de Stichting .
Verantwoording bestede gelden
Zeker eenmaal per jaar bezoekt een van de bestuursleden Zambia. Zowel privé als zakelijk. Tijdens
deze bezoeken wordt de school en het schoolbestuur bezocht en worden lopende zaken
doorgenomen.

Plannen 2014-2019
Concreet doel voor de jaren 2014 – 2019 is het instant houden van de school. Tevens is het de
bedoeling om in 2014 een eenvoudige gemeenschapshuis te bouwen; een broodnodige voorziening
voor het uitbouwen van de lokale gemeenschap waarin de kinderen opgroeien.

