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Beleidsplan
Hoofdstuk 1. Lengte en geldigheidsduur
Dit beleidsplan geldt voor de komende 3 jaar met ingang van 1 juni 2017.

Hoofdstuk 2. Visie en Missie
De Stichting vindt dat kinderen in ontwikkelingslanden, m.n. in Nepal ook gestimuleerd en
geactiveerd moeten worden om hun creatieve “ mind ” te ontwikkelen.
Wij zijn van mening dat een kind, dat getraind is of onderwezen is op creatief gebied, in
zijn latere leven beter in staat is om naar creatieve oplossingen te zoeken op zijn
levenspad.

Hoofdstuk 3. Ambities
Onze ambitie is om kinderen te betrekken bij het ontwikkelen van spel- en educatief
lesmateriaal.
De Stichting gaat met kinderboeken auteurs, illustratoren en musici in Nepal
samenwerken. Eveneens zullen scholen in Nepal, die hiervoor open staan bij dit proces
betrokken worden.
Daarnaast zullen op verschillende locaties in Nepal bibliotheek kastjes geplaatst worden
waar kinderen ontspanning “ leesboekjes ” kunnen lenen.
De verwachting is dat wij de komende drie jaar circa 30 kastjes geplaatst zullen krijgen.
Wij zullen daartoe met de lokale scholen duidelijke afspraken moeten maken hoe om te
gaan met deze zgn. mini biebjes en wie de verantwoordelijkheid ervan op zich neemt.
Het resultaat hiervan zullen wij via de website openbaar maken.

Hoofdstuk 4. Sterkten en zwakten
Om de mini biebjes te realiseren zoeken wij sponsoren die deze kastjes willen adopteren
ofwel sponsoren.
Onze Stichting zal alles op alles zetten om dit doel te bereiken. Om dit doel te kunnen
bereiken zullen wij bekende schrijvers/personen benaderen om onze ambassadeurs te
worden. Wij gaan niet op eigen initiatief starten maar in samenwerking met een bestaand
project in Nepal, n.l. “The Yatkha Srijanalaya A Neighbourhood Arts Center. Zij hebben
goede uitgevers ter plaatse.
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De Stichting is zo samengesteld dat zowel oud als jong in het bestuur zitten, zodat ideeën
en know how gedeeld kunnen worden. Het is zeker de bedoeling dat de jongere generatie
het project in de toekomst draaiende kan houden.

Hoofdstuk 5. Strategische doelstellingen
✓ Er zal vanuit de Stichting het project zeker een keer per jaar bezocht worden.
✓ Deelnemers aan het project kunnen een onkostenvergoeding indienen (vliegticket
en noodzakelijke inentingen). Dit ter beoordeling van het bestuur.
✓ Wij zullen per nieuwsbrief/website de donateurs op de hoogte houden van het
project.
✓ De Stichting heeft al een benefiet dag georganiseerd (24 juni jl.) met als doel geld
te generen om materialen ter plekke te kopen die nodig zijn voor het project.
✓ De mini biebjes worden in Nepal gemaakt. Hiervoor is een officiële bouwtekening in
handen van de Stichting. De biebjes zullen geplaatst worden in gebieden waar het
moeilijk is voor kinderen om aan gevarieerd leesmateriaal te komen.
✓ Zowel het plaatsen van het mini biebje alsook het omruilen van het leesmateriaal
zal door de lokale bevolking gedaan moeten worden. De Stichting zal trachten dat
dit integer gebeurd.
✓ De resultaten van het project zullen wij op onze website plaatsen en op de
website van Kleine Goede Doelen.
✓ Vrijwilligers die aan het project deelnemen, zullen wij een training aanbieden bij
Muses vrijwilligerswerk buitenland als het bestuur dit wenselijk vindt. Bij deze
organisatie is onze Stichting als partner aangesloten
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