BELEIDSPLAN 2022

Stichting Rhotia Valley Children’s Home (RVCH)

Doelstelling
De doelstelling van de Nederlandse Stichting RVCH is om fondsen te verwerven, gelden te
alloceren en de voortgang te overzien van projecten ten behoeve van het Rhotia Valley
kinderopvanghuis in Tanzania. Een en ander in de ruimste zin van het woord.
Het Rhotia Valley kinderopvanghuis (officieel: The Rhotia Valley Children’s Home Trust
Limited, gevestigd in Karatu, Tanzania, en in 2007 opgericht door het Nederlandse artsen
echtpaar Marise en Joris Koch) vangt kinderen op uit het Rhotia gebied die hun ouders
hebben verloren, door hen verlaten zijn ofwel door andere omstandigheden fundamentele
ouderlijke zorg ontberen.
Het opvanghuis herbergt of begeleidt ca. 43, door de gemeenschap toegewezen, kinderen in
de leeftijd van 3 tot 22 jaar, en zorgt ervoor dat deze kinderen:
•

Liefdevolle zorg, goede voeding, schoon water en kleding krijgen

•

Met elkaar spelen, van elkaar leren en onder elkaar delen

•

De juiste scholing en training ontvangen al naar bekwaamheden

•

Opgroeien tot zelfbewuste personen, die voor zichzelf kunnen zorgen

•

Respectvol met hun omgeving omgaan

•

Contact houden met hun overige familie

Bij de financiering van projecten staat het welzijn, opleiding en vorming van de eigen
(wees)kinderen voorop, evenals de ondersteuning die ze ontvangen bij het vinden van
passende loon gevende werkzaamheden, maar ook andere minderbedeelde dorpskinderen
kunnen hierbij betrokken worden zodat ook zij kunnen profiteren van een basisopleiding.
Ook staat de Stichting al meerdere jaren garant voor de financiering van het verstrekken van
gratis schoolontbijt aan een 400 schoolkinderen van de kleuterschool en een lagere school.
De Stichting wordt sinds 1-1-2008 door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling onder nummer 8173 61 868.
Financieel beleid
Het beleid van de Nederlandse Stichting en de Tanzaniaanse Trust is erop gericht het
Children’s Home zo veel mogelijk zelfvoorzienend te maken en daardoor de afhankelijkheid
van giften op de langere termijn te reduceren.
De Stichting verwerft fondsen en draagt bij aan:
•

De scholing en/of beroepsopleiding van de kinderen

•

De financiering van investeringen in gebouwen, water- en elektriciteitsvoorzieningen

•

Groot-onderhoud en professioneel toezicht

•

Projecten om de kwaliteit en de hygiëne van de scholen waar de kinderen naartoe
gaan te verbeteren

•

Verbetering van de voedingstoestand van de leerlingen van de lokale lagere school
en kleuterschool door verstrekken van gratis schoolontbijt/schoolvoeding.

•

Lokale initiatieven, waarmee de werkgelegenheid van de oudere (dorps)kinderen
bevorderd wordt

Daarnaast werden eerder de bouw en realisatie van deelprojecten ondersteund, die naast
werkgelegenheid en vakopleiding ook inkomsten genererend zijn, zoals de lodge, de
bakkerij, de diary, de lunchroom/coffee corner en verhuur van lesruimte in het 18+ huis.
De dagelijkse operationele kosten van het kinderopvanghuis werden voorheen grotendeels
gedekt door de 20% afdracht van het nabij gelegen en aan de Trust gelieerde Rhotia Valley
Tented Lodge, een hoogwaardig en ecologisch verantwoord tented-lodge, waar gasten
verblijven die onderweg zijn naar, of op bezoek zijn in de nabijgelegen wildparken zoals
Ngorongoro, Serengeti, Tarangiri of Lake Manyara
Ook in 2021 liepen de inkomsten vanuit de lodge t.g.v. de coronapandemie terug. De
Stichting zal zolang het nodig is voor 2022 via haar calamiteitenreserve en donaties de
dagelijkse kosten van het kinderopvanghuis en de kosten van schoolfees en vervolgstudies
aanvullen/overnemen.
Qua voeding productie via de bij het kinderhuis behorende moestuin en boerderij en qua
elektriciteitsopwekking (uitgebreide solar-installatie) en gasproductie (biogasinstallatie voor
de keuken) is de doelstelling “zelfvoorzienend” behaald.
Projecten
Hieronder is een lijst van projecten waarvoor in de afgelopen jaren fondsen zijn verworven,
en waarvoor de werving ook in 2022 voortgezet zal worden
•

Op termijn ondersteuning bij onderhoud van de in 2019 gerealiseerde solar
installatie, die de elektriciteit levert aan de lodge, het kinderhuis en ten dele aan de
bakkerij.

•

Schoolgelden, schoolbus vervoer en les/spelmaterialen voor het kleuteronderwijs,
de lagere school

•

Schoolvoeding en schoonwater voor de Marera kleuterschool en lagere school

•

Schoolgelden, boeken en andere schoolmiddelen voor de middelbare scholieren

•

Studiekosten voor de beroepsopleiding (op LTS, MBO, HBO en Universitair niveau)
voor de oudere kinderen

Lopende projecten, waarvoor financiering - continuïteit wordt gezocht zijn:
•

Schoolfees van lagere school en middelbare school (MAVO/HAVO-niveau)

•

Studiekosten VWO, HBO en Universitair onderwijs

Bestuur en werkwijze
Het bestuur van de Stichting bestaat uit personen die een persoonlijke betrokkenheid bij
het kinderhuis hebben, het project één of meerdere malen hebben bezocht en voldoende
maatschappelijke relevantie hebben om de aangevraagde projecten te beoordelen, fondsen
te verwerven en de voortgang te bewaken. Bestuurders krijgen géén beloning of vergoeding
voor hun werkzaamheden en zien erop toe dat ontvangen gelden met geen of zo min
mogelijk overhead kosten ten goede komen aan de gestelde doelen. Jaarlijks bezoekt 1 van
de bestuursleden op eigen kosten het project.
Leden van het bestuur benaderen in aanmerking komende Stichtingen en Goede Doelen
Fondsen. Dit zijn fondsen die zich het lot en welzijn van kinderen op allerlei deelgebieden
aantrekken, zoals: voeding, kleding, schoon water, hygiëne en scholing.
De leden zijn ook beschikbaar om - al dan niet samen met de oprichters Joris en Marise
Koch - presentaties te geven, publiciteit te zoeken, contact te houden.
Het bestuur verzorgt 2 maal per jaar via een mailing terugkoppeling over het totale project
richting de donateurs.
De Stichting ontvangst per kwartaal via de projectmanagers Joris en Marise Koch een
gespecificeerde onkostendeclaraties.
Verantwoording
De Stichting legt jaarlijks verantwoording af middels een door een onafhankelijke
accountant goedgekeurde jaarrekening. Zij kan ook specifieke terugkoppeling geven
aan grootschalige gevers, die gelden doneren met een speciale bestemming. Alle donoren
ontvangen een periodieke nieuwsbrief met foto’s van de voortgang en resultaten van de
projecten.
De Stichting krijgt verantwoording van de Tanzaniaanse Trust over voortgang, uitgaven en
resultaten alsmede over de afdrachten van de Trust ten behoeve van het kinderhuis.
Continuïteit
Het ultieme doel van zowel de Trust als de Stichting is om meerdere generaties
weeskinderen in Rhotia een toekomst te blijven bieden. Het blijvende succes van de Lodge,
als belangrijkste donateur van de lopende kosten, is daarvoor een randvoorwaarde. Door de
coronapandemie is vooralsnog extra financiële ondersteuning vanuit de Stichting
noodzakelijk en zal ook in 2022 het beleidsmatige overleg frequent blijven.
De Stichting hanteert een continuïteitsreserve voor het geval de inkomsten stroom uit de
Lodge om welke reden weg mocht vallen. Dit continuïteitsreserve moet door de
coronapandemie nu aangesproken.
De hoogte van deze reserve is voldoende om de functionering van het kinderhuis een jaar te
laten doorgaan, zodat in die periode andere financiering kan worden gezocht.

