Stichting Vrienden van Kibera Beleidsplan 2021

Doelen ten behoeve van het Oloo Children Centre
Korte termijn
De maandelijkse financiële bijdrage aan de school wordt opgestart. Deze is onder andere bedoeld
voor de maaltijden die de kinderen op school krijgen.
We willen het aantal donateurs en het aantal periodieke donaties doen toenemen. De groep mensen
die de school van Judy eens heeft bezocht, is mogelijk te enthousiasmeren voor een bijdrage. Er is
een adressenbestand met bezoekers, zij zullen aangeschreven worden. Daarnaast willen we
bewerkstelligen dat onze flyer op locatie aanwezig is (in het Engels), zodat die kan worden
meegegeven aan nieuwe bezoekers van de school.
Lange termijn
Nu het nieuwe schoolgebouw is gerealiseerd, is de vraag: hoe kunnen we bijdragen aan de verdere
ontwikkeling en verduurzaming van Oloo Children Centre? We willen met de directeur van de school
praten over verdere kwaliteitsontwikkeling en de strategie van de school op de langere termijn.
Mogelijk kan de Keniaanse ontwikkelingsorganisatie KCDF (Kenya Community Development
Foundation) hierbij ondersteunen.
We bouwen aan de relatie tussen de leiding van Oloo Children Centre en ons netwerk van relevante
partners en organisaties in Nederland. En op basis van wat we tegenkomen zullen we dat netwerk
verder uitbreiden, ten dienste van de ontwikkeling daar.

Doelen ten behoeve van Bestuur Stichting Vrienden van Kibera
We gaan door met het informeren van (potentiële) donateurs over ons werk, door middel van een
vernieuwde website, de nieuwsbrief en de folder.
Ook wordt gezocht naar een extra bestuurslid.
Financiën
Voor het jaar 2021 en daarna heeft de stichting zich als doel gesteld meer periodieke giften en
daarmee herhaaldelijke giften binnen te halen. Door commitment te krijgen van zowel individuen als
bedrijven op een periodieke gift voor een langere periode, kan de stichting risico voor de continuïteit
van de stichting mitigeren en meer zekerheid bieden aan de directeur van de school, Judy Oloo, en de
schoolgaande kinderen in Kibera.

