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beleidsplan
‘Geef een kind toekomst’

in het dorp Boma nabij N’Zérékoré in Guinee
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Planbeheer
Onder ‘planbeheer’ vermelden we de actualiteit van dit beleidsplan, zoals de versie, de datum van opmaak, de globale
wijzigingen en het moment van besluitvorming. In een bijgesteld beleidsplan wordt altijd de datum van de
bestuursvergadering vermeld waarin het plan gewijzigd is vastgesteld.

Versie 2020.1 27 mei 2020
Eerder heeft het bestuur een document opgesteld, getiteld “Projectplan ‘Geef een kind toekomst’, onderdeel Bouw en
exploitatie schoolcomplex’’. Onderdelen daarvan zijn gebruikt voor dit beleidsplan.
Deze eerste versie van het beleidsplan is opgesteld in maart 2020 na het bezoek (van 3 februari tot 7 maart 2020) aan de
school in Nzérékoré van Lamko Geenacker – Damey , Gerard Geenacker, Sjoerdtje Poutsma – Adema en Harm Poutsma. In
die periode hebben de eerste kinderen de school bezocht en is de eerste fase van de school en het toiletgebouw in gebruik
genomen. Het bezoek is aanleiding geweest om aandacht te geven aan onder andere exploitatie, onderhoud,
ontwikkelingsprojecten en de relatie met het wijkteam van Boma. Deze eerste versie is besproken in de
bestuursvergadering van 27 mei 2020.

Versie 2020.2 24 juni 2020
De eerste versie van het beleidsplan is besproken op de bestuursvergadering van 27 mei 2020. Naar aanleiding van reacties
van bestuursleden zijn wijzigingen aangebracht in deze versie 2020.2. Verder zijn veel bestaande teksten opgenomen in
enkele overzichtelijke tabellen. De teksten zijn nagenoeg niet veranderd. Het gaat om de volgende tabellen:
3.1 Gerealiseerde ontwikkelingsprojecten
3.2 Gerealiseerde bouwprojecten
3.3 Toekomstige ontwikkelingsprojecten
3.4 Toekomstige bouwprojecten
4.1 Exploitatieplannen
4.2 Onderhoudsplannen
5.2 Prioriteiten en fasen
6.2 Structurele kosten en baten
6.3 Jaarlijkse cijfers
De afspraken van 27 mei zijn verwerkt in de kolom ‘vordering’.
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Inleiding

In 2014 is de Jerome Damey Foundation (JDF) opgericht, vastgelegd in een stichtingsacte (statuten), met als doel in de regio
N’Zérékoré in Guinee de sociale en economische situatie van de bewoners te verbeteren. Vooral door opvang van en
onderwijs aan kinderen, ontwikkeling van bewoners, met name vrouwen, en training van de bewoners om het evangelie
handen en voeten te geven. Enkele manieren om het doel te bereiken zijn het inrichten van een terrein met onder andere
een school, een multifunctioneel gebouw en opvanghuizen en het geven van voorlichting.
De stichting wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een Nederlandse afdeling en een Guinese afdeling.

Betekenis en inhoud van het beleidsplan
De juridische en organisatorische kanten van de stichting zijn vastgelegd in statuten en huishoudelijk reglement. Het
beleidsplan gaat over de inhoud van de activiteiten, ofwel over het waarom, het wat en het hoe. De indeling is als volgt:

1 Situatie
2 Doelen
3 Plannen en projecten
4 In stand houden
5 Programmeren
6 Financiën
7 Bijlagen

Het plan wordt naar behoefte bijgesteld als gevolg van ontwikkelingen, vorderingen en veranderde keuzes. Het beleidsplan
is zowel in het Nederlands als in het Frans gesteld.

1 Situatie

Historie
De Jerome Damey Foundation is op 2 januari 2014 opgericht ter nagedachtenis aan
Jerome Damey. Jerome Damey was een broer van Cecile Lamko Geenacker-Damey, een
van de oprichters van de stichting. Jerome groeide op in de omgeving van Nzérékoré in
Guinee en kwam daar al vroeg in aanraking met de schrijnende armoede en
uitzichtloosheid van een groot deel van de bevolking. Hij trok zich het lot van de
mensen om hem heen en vooral van de vele weeskinderen sterk aan.
Hij was van plan hen een betere toekomst te geven door hen gratis onderwijs te bieden.
Helaas is Jerome, kort na zijn afstuderen, op 24-jarige leeftijd plotseling overleden.
Levend vanuit zijn gedachten en haar eigen ervaringen heeft Cecile, samen met haar
man Gerard Geenacker, de stichting opgericht. Uit respect voor en als eerbetoon aan
Jerome, is zijn naam aan de stichting verbonden. In Guinee is een parallelle stichting
opgericht met dezelfde naam: Jerome Damey fondation. In deze fondation hebben
inwoners van Guinee zitting. Zij geven aan wat zij nodig hebben voor de kinderen van
Guinee in N’Zérékoré.

De kinderen
Guinee is een van de zes minst ontwikkelde landen ter wereld. De overheid doet niet
veel op het gebied van onderwijs en educatie van (jonge) kinderen. Voor weeskinderen
is er bijna helemaal geen onderwijs mogelijk. Zij leven vaak op straat en moeten
bedelen om te overleven. Sommigen hebben ‘geluk’ en komen terecht in een pleeggezin. In ruil voor vaak zware
lichamelijke arbeid hebben ze daar een slaapplek en ‘s avonds een beetje eten. Anderen hebben iets meer geluk en worden
opgevangen door (predikants)gezinnen, die vaak meerdere kinderen opnemen. Hoewel deze kinderen een dak boven hun
hoofd hebben en uitbuiting uitblijft, blijft het een dagelijkse strijd om te overleven. Omdat de vaak grote gezinnen één of
meer kinderen opnemen is er meestal nauwelijks geld voor eten, laat staan dat zij naar school kunnen.
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Locatie

Hiernaast een kaartje van het land, gelegen in het
westen van Afrika, en de stad.

Guinée in het Frans
Guinee in het Nederlands
Guinea in het Engels

N’zérékoré wordt ook wel gespeld als
Nzérékoré

Hiernaast een kaartje van N’Zérékoré en het dorp
Boma.
Het ‘hartje’ geeft de plek van het schoolterrein aan,
direct ten noorden van N’Zérékoré, gelegen in de
gemeente Samoé. De coördinaten zijn: 7o47’50.5’’N
en 8o48’24.9’’W.

Een kaart van het schoolterrein is opgenomen als
bijlage 1.



5

2 Doelen

Onze missie is om in de regio N’zérékoré ‘een kind toekomst te geven’. Die toekomst en het kind hebben veel kleuren.
Zoals kansen voor de kinderen in de maatschappij en de sociale, hygiënische en economische ontwikkeling van de regio.
Voor nu richten we ons op enkele concrete doelen.

Doel voor onderwijs
Ons doel is om de kinderen in de regio N’Zérékoré een beter bestaan en daarmee een toekomst te geven. Een beter
bestaan voor een kind begint al bij de geboorte en voor de ouders al voor de geboorte. Onze visie en onze plannen zijn
daarom zowel op de kinderen als op de pleegouders en de ouders gericht. Het doel voor de kinderen is dat zij meetellen in
de maatschappij en dat zij in de toekomst zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zo kunnen zij vervolgens
doorgeven wat zij hebben gekregen, namelijk een toekomst voor hún kinderen. Dat kan vooral als de pleegkinderen gratis
onderwijs krijgen. We willen ook gratis onderwijs bieden aan kinderen uit gezinnen die niet voldoende geld hebben om (al)
hun kinderen naar school te laten gaan. We willen daarnaast ook onderwijs geven aan kinderen van (pleeg)ouders die wel
schoolgeld kunnen betalen. Dat doen we om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen onderscheid ervaren tussen zij die
nauwelijks geld hebben en zij die (veel) meer kunnen besteden. Dat verschil hoort buiten de belevingswereld van de nog
jonge kinderen te blijven. Voor de ouders en voor de hele wijk is het belangrijk dat men solidair is met elkaar en dat de
‘sociale / economische klassen’ goed met elkaar kunnen leven en samenwerken.
In een aanvullend document, het ‘Pedagogisch plan’ wordt de manier van lesgeven verder uitgewerkt. Op de scholen
worden lessen vaak voorgezegd door de leerkracht en gereciteerd door de leerlingen. De vraag is in hoeverre we daar in de
toekomst op blijven aansluiten of dat we aanvullende en andere lesmethodes gaan toepassen. We streven naar modern
onderwijs, zodat de kinderen goed voorbereid worden op de toekomst.

Doel voor kinderopvang
Niet alle kinderen hebben een pleeggezin en leven daardoor op straat. Naast scholing als primair doel maken we ons
daarom ook sterk voor onderdak. Daar waar deze kinderen veelal op straat leven en kunnen eten en drinken door te
bedelen of zwaar werk te verrichten, willen we deze kinderen opvang bieden. Ons eerste streven* is dat de weeskinderen
onderdak krijgen in pleeggezinnen, zodat ze niet worden uitgebuit en een veilige ‘gezinssituatie’ beleven. Om kinderen in
gezinnen te kúnnen opvangen, moeten we een goed sociaal netwerk in de wijk opbouwen.
Als uit de contacten in de wijk, in samenspraak met het wijkteam, blijkt dat niet alle kinderen in pleeggezinnen opgevangen
kunnen worden, overwegen we om op een kleinschalige manier wooneenheden op het terrein van de JDF te bouwen. Dat
worden geen ‘tehuizen’, maar wooneenheden van ongeveer twaalf kinderen en een of meer begeleiders. Zo’n begeleider is
eigenlijk een ‘aangestelde pleegouder’.
We willen deze kinderen verder mogelijkheden bieden voor onderwijs. Eerst basisonderwijs, maar verder ook
mogelijkheden voor het leren van een vak of beroep.

In een document ‘Kinderopvang’ werken we de manier van opvang en het realiseren van wooneenheden verder uit.

*) In haar boek ‘Kinderen zonder thuis’ schrijft Mirjam Vossen: ‘Hulp zou zich in de eerste plaats moeten richten op steun
aan gezinnen en pas in de laatste plaats op opvang in tehuizen’.

Doel voor ontwikkeling van de wijk
Kinderen en (pleeg)ouders in de wijk Bethanië in Boma zijn via het onderwijs betrokken op de wijk. We willen hen
daarnaast betrekken bij de sociale en economische ontwikkeling van de wijk. Er zijn in elk geval vier onderwerpen waarop
we willen insteken, namelijk volksgezondheid, een leefbare omgeving, geestelijke ondersteuning en economische
ontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn een medische post, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, een afvalvrije
omgeving, financiële gezinsondersteuning (bijv. door een ‘microkrediet’ of een andere vorm), bijbelonderwijs, enz. We
willen daarover voorlichting geven in samenspraak met het wijkteam en op het schoolterrein een gebouwde voorziening
treffen, een Centre Culturel. Wij maken plannen vanuit de vraag van de omwonenden.
In zo’n gebouw kunnen we verschillende functies organiseren, zoals een medische post, ruimte voor voorlichting en
cursussen, lunchruimte voor de schoolkinderen, maaltijden klaarmaken, speelruimte in de regentijd, enz.

In enkele aanvullende documenten, zoals ‘Financiële gezinsondersteuning’, ‘Bijbelonderwijs’ en ‘Omgevingsafval’ werken
we deze onderwerpen verder uit. We zoeken samenwerking met organisaties die ons medisch kunnen ondersteunen in de
wijk.

3 Plannen en projecten

Bij het uitwerken van onze missie maken we onderscheid tussen plannen en projecten. Plannen staan niet op zichzelf maar
moeten leiden tot concrete

- ontwikkelingsprojecten, bijv. een ‘medische post’ of ‘sanering afval in de wijk’,
- bouwprojecten zoals de waterput, de school, enz.
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3.1 Gerealiseerde ontwikkelingsprojecten

Tot nu toe zijn enkele ontwikkelingsprojecten gerealiseerd. Sommige lopen en moeten nog afgerond worden. Hieronder
een overzicht.

Gerealiseerde ontwikkelingsprojecten
Ontwikkelingsprojecten jaar realisatie
Stichting Jerome Damey Foundation
Zie document ‘Oprichting stichting’. Met de oprichting van de stichting zijn tevens de statuten
vastgesteld en bij de notaris gepasseerd.

2 januari 2014

Grondverwerving
Het beschikbare terrein is indertijd verworven door Lamko en Gerard Geenacker en vervolgens in
eigendom (ook kadastraal) overgedragen aan de stichting.

2016

Plan voor ondersteuning predikantsvrouwen
Zie document ‘Strijd tegen armoede in predikantsgezinnen’, ongedateerd. We willen deze
specifieke steun voor predikantsvrouwen verbreden naar steun voor gezinnen in de regio, onder
de naam ‘Plan voor ondersteuning gezinnen’. Zie tabel voor toekomstige ontwikkelingsprojecten.

2020

3.2 Gerealiseerde bouwprojecten

Er zijn enkele bouwprojecten gerealiseerd. Sommige lopen nog en moeten afgerond worden. De basis daarvoor is het plan
voor ‘Bouw en exploitatie schoolcomplex’.

De eerste prioriteit betrof het aanbrengen van een waterput, onmisbaar voor alle volgende stappen. Vervolgens wilden we
zo nel mogelijk een groep kinderen naar school laten gaan. De volgende prioriteit betrof daarom het bouwen van een
eerste fase van de school, het realiseren van een toiletgebouw en het bouwen van een beschermende muur. Hieronder een
overzicht. Van elk project zijn enkele foto’s opgenomen in bijlage 4.

Gerealiseerde bouwprojecten
Bouwprojecten jaar realisatie
Bouwrijpmaken en waterput
Er is geen publiek waterleidingnet. Een onmisbare voorziening is daarom een waterput. Er zijn
twee waterputten aangebracht( een kan worden voorzien van een handpomp en de ander zal
moeten worden) voorzien van een elektrische pomp ten behoeve van water in de citernes. Het
water is nodig tijdens de bouw en nodig voor het gebruik van de toiletten en de andere
gebouwen. De bewoners van de wijk kunnen water voor eigen gebruik oppompen. Het water is
van voldoende kwaliteit om te drinken.

2016

School, oostelijk gebouw, begane grond, 4 lokalen
In 2019 zijn op de begane grond van het oostelijke gebouw vier lokalen gerealiseerd. De eerste
kinderen zijn gekomen op 27 januari 2020 en de ingebruikneming en de onthulling van de naam
van de school was op 15 februari 2020. De naam van de school is École Primaire Mama Marja
Urbach. De bedoeling is om de officiële opening in oktober 2020 te laten gebeuren, met ingang
van het nieuwe schooljaar.

2018 / 2019

Toiletgebouw met septictank en citerne
Nagenoeg alle scholen in Nzérékoré zijn uitgerust met latrines of hurktoiletten zonder spoeling.
Ons doel is de kinderen te leren op een hygiënische manier het toilet te gebruiken. Dat past
binnen onze bredere visie over volksgezondheid. De toiletten hebben een spoelinrichting onder
de druk van een hoger geplaatste citerne. De citerne wordt gevoed door regenwater van de
daken en bij onvoldoende regenwater door opgepompt water uit de waterput. Aan de wc’s is een
septictank gekoppeld die van tijd tot tijd geleegd moet worden. De septictank is bereikbaar voor
een vrachtauto. In het portaaltje voor de wc staat een wastafel met een kraan die ook is
aangesloten op de citerne. Het (zogenaamde ‘grijze’) water van de wastafel loost via een aparte
leiding op het terrein. Dat water is schoon genoeg om in de bodem te mogen zakken. De wc’s zijn
apart voor jongens/mannen en voor meisjes/vrouwen.

2019 / 2020

Ommuring
Het hele terrein is ommuurd en voorzien van een toegangspoort. Dat heeft te maken met
veiligheid voor de kinderen en om inbraak te ontmoedigen.

2019 / 2020
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3.3 Plannen voor toekomstige ontwikkelingsprojecten

We willen projecten opzetten gericht op de volksgezondheid, een leefbare omgeving, geestelijke ondersteuning en
economische ontwikkeling. Voor de verdere ontwikkeling van de projecten worden enkele plannen opgesteld. Hieronder
een overzicht.

Plannen voor toekomstige ontwikkelingsprojecten
vordering

Organisatorische plannen
Statuten
Er zijn diverse aanpassingen nodig.

Gerard en Arjan maken
voorstel.

Huishoudelijk reglement
Het is nodig een huishoudelijk reglement op te stellen.

Sjirk en Arjan maken
voorstel.

Plan voor schriftelijke communicatie
Voor het bestuur en de school is het nodig om de afspraken, documenten, besluiten,
enzovoort goed gedocumenteerd te hebben. Alle bestuursleden moeten gemakkelijk
kunnen beschikken over actuele informatie. Dat betekent dat het archief op orde moet
zijn. En ook dat van allerlei documenten duidelijk is of het om een voorlopige versie
gaat of om een door het bestuur vastgestelde versie, mét besluitdatum.

Nog niet gestart.

Plan voor afstemming Guinees bestuur en Nederlands bestuur
Overleg en afstemming tussen de besturen in Nederland en in Guinee zijn op dit
moment niet transparant. Ook zijn onderlinge verantwoordelijkheden niet heel
duidelijk. Het is daarom nodig dat beide besturen structureel contact en overleg
hebben. Een wezenlijk onderdeel van de onderlinge communicatie is dat berichten,
vergaderstukken, notities, enz. zowel in het Nederlands als in het Frans gesteld worden.
Het ligt voor de hand dat het Nederlandse bestuur zorgt voor de Franstalige stukken.

Als eerste actie sturen we
in het Frans vertaalde
verslagen van
vergaderingen naar Guinee.

Kostendekking onderhoud (6.2)
Het is nodig om voor kosten van onderhoud dekkingsmiddelen vast te stellen.

Sjirk komt met een
voorstel.

Lokale financiering (6.2)
Onderzoeken van mogelijkheden voor lokale financiering in Guinee.

Nog niet gestart.

Onderwijskundige plannen
Pedagogisch plan
Zie document ‘Pedagogisch plan’. Het plan is niet voorzien van een datum.

Het document nog voorzien
van een datum.

Ontwikkeling van de wijk
Plan voor financiële gezinsondersteuning
We hebben enige ervaring met micro-kredieten voor echtgenotes van predikanten. We
onderzoeken mogelijkheden om de economische situatie in de wijk en de financiële
situatie van gezinnen te verbeteren. Wellicht kan dat met behulp van een micro-
krediet, maar misschien kunnen we andere mogelijkheden aanboren. Via een
onderzoek in de wijk willen we nagaan of we een concreet project kunnen opzetten.

Vivianne onderzoekt de
behoefte aan gezins-
ondersteuning.

Plan voor bijbels onderwijs
Passend bij onze missie willen we bijbels onderwijs in de wijk Boma stimuleren.

We hebben kinderbijbels
aangeschaft.

Plan voor bestrijding omgevingsafval
In de wijk en in geheel Nzérékoré is de publieke ruimte erg vervuild. Er ligt veel afval op
straat, in de bermen en in de watergangen. Er is geen vuilophaaldienst in de gemeente.
Het afval blijft óf gewoon liggen óf het wordt verbrand. Dat is slecht voor de
volksgezondheid, maar ook voor het aanzien en de kwaliteit van de wijk. We willen
onderzoek doen naar de mogelijkheden om de wijk schoon te maken en schoon te
houden. Er is sprake van een ingewikkeld en groot probleem, waarvoor niet meteen
een passende oplossing is. We kunnen misschien wel oplossingen bedenken voor
vandaag en morgen, bijvoorbeeld op het eigen schoolterrein en bewustwording bij de
kinderen en de ouders.
Wellicht zijn er goede ideeën in de wijk te bedenken. We willen een en ander uitwerken
in een Plan van Aanpak, als een gezamenlijk idee van de wijk en de school.
Zie ook het boekje ‘Un vieux chemin renouvelé’ van Hijltje Vink, uitgegeven door het
Centre Médical L’ Espérance de N’Zao, het ziekenhuis aan de noordkant van Nzérékoré.
Foto van het voorblad van het boek, zie bijlage 3.

Nog niet gestart
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3.4 Plannen voor toekomstige bouwprojecten

Van het terrein is in maart 2020 een ingemeten kaart gemaakt, bijlage 1. Architectuurstudio SKA te Niekerk / Arnhem heeft
van het terrein en de gebouwen drie artistimpressies gemaakt, namelijk ‘Haak’ (optie 1), ‘Losse blokken’ (optie 2) en
‘Frame’ (optie 3), bijlage 2. Voor de verdere ontwikkeling van de gebouwen wordt per gebouw of terreinonderdeel een
‘projectplan’ opgesteld. In bijlage 6 is een voorbeeld van de inhoud van een projectplan opgenomen. Afhankelijk van de
omvang van het project zal het projectplan meer of minder omvangrijk zijn. Hieronder een overzicht.

Plannen voor toekomstige bouwprojecten
vordering

Integrale plannen
Artistimpressies van SKA
Zie document impressies haak, blokken en frame.
We zetten in op optie 3 ‘Frame’. Wanneer we de artistimpressie naast de ingemeten
terreinsituatie (bijlage 1) leggen, zien we dat het grondplan van de impressie niet
overeenkomt met de werkelijke terreinsituatie.

De artistimpressie is
afgerond.
Gerard vraagt de
bouwvergunning van de
invulling van het hele
terrein op.

Schoolgebouw
School 2e fase
De gehele school zal overeenkomstig de artistimpressie (bijlage 2) bestaan uit twee
gebouwen, het oostelijke gebouw (waarvan de begane grond is gerealiseerd) en het
westelijke gebouw. Elk gebouw heeft drie etages. Totaal geschikt voor zo’n vijftien tot
twintig lokalen en enkele andere ruimtes zoals een directiekamer, een ruimte voor
administratie en een ruimte voor de leerkrachten en ander personeel.
De school wordt in fasen gebouwd, afhankelijk van het aanbod van kinderen, de
toelatingseisen en de financiële middelen. Vanaf oktober 2020 is daarover meer
duidelijkheid.
Voor de 2de fase gaan we uit van de bouw van minimaal een tweede etage, bedoeld
voor lokalen of wellicht voor andere functies. In het ‘programma van wensen’ gaan we
dat verder uitwerken.

Van het programma van
wensen is een eerste versie
gemaakt.

Centre Culturel
Plan voor een Centre Culturel
Zie document ‘Oprichting Centre Culturel’, 23 januari 2020. Het plan bevat een
‘programma van wensen’ waarin de volgende elementen zijn genoemd:

- Een gemeenschappelijke ruimte om te vergaderen, de eten, te verblijven, enz.
voor een groep van ongeveer 150 mensen. De ruimte moet gemakkelijk in te
delen zijn in meer ruimtes.

- Een keuken met moderne voorzieningen.
- Toiletten: minimaal twee voor vrouwen en twee voor mannen.
- Voorzieningen als stromend water, elektriciteit, eigentijdse ICT en Wi-Fi.
- Een overdekte galerij die ruimte biedt aan zo’n 25 personen.

Het plan is ingediend bij de
Wilde Ganzen voor een
financiële bijdrage.

Van het programma van
wensen is een eerste versie
gemaakt.

Plan voor een medische post
We schatten in dat er in de wijk behoefte is aan een medische post. En wel in het
Centre Culturel. We willen daar een onderzoek naar doen, in overleg met het wijkteam
en instanties die gelieerd zijn aan de gezondheidszorg, zoals het ziekenhuis in Nzao. Dit
zal als eerste moeten leiden tot een onderzoeksrapport met conclusies en
aanbevelingen.

Bij de Wilde Ganzen is een
drie jaar lopend project
voor medische zorg aan de
kinderen ingediend.

Opvangwoningen
Plan voor kinderopvang
Zie document ‘Kinderopvang’. De artistimpressie toont een vrij fors gebouw bestemd
voor wonen. Het gebouw kan gefaseerd worden gerealiseerd, afhankelijk van de
behoefte aan wooneenheden en de beschikbare financiële middelen. Het gebouw kan
mogelijk ook ruimte bieden aan enkele winkeltjes of werkplaatsen waar de kinderen
praktijkonderwijs kunnen krijgen, bijvoorbeeld het bewerken van hout of het maken en
herstellen van kleding.

Het document nog voorzien
van een datum.

Er is een kostenraming
opgesteld. Een programma
van wensen is er nog niet.

Terreininrichting
Elektriciteitsvoorziening
De gebouwen hebben elektriciteit nodig voor verlichting, verkoeling, ICT-toepassingen,
oppompen van water, etc. We willen elektriciteit opwekken door het plaatsen van
zonnepanelen. Deze moeten slim geplaatst worden om onderhoud gemakkelijk en
diefstal (on) mogelijk te maken.

Nog niet gestart.

Plan voor een schooltuin
We willen een schooltuin realiseren om de kinderen te leren de vruchten van het land

Nog niet gestart.
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te kweken en te nuttigen. Zo leren ze om later in eigen behoefte te kunnen voorzien.
De kennis van de natuur is eveneens belangrijk.
Plan voor speelgelegenheid
Het terrein is vooral ook speelgelegenheid voor de kinderen. Bij het ontwerp van de
inrichting van het terrein willen we aansluiten bij de speelbehoeften van de kinderen en
mogelijk wat laten zien van andere (westerse) speluitdagingen.

Nog niet gestart.

Plan voor een beweegtuin
Zie document ‘Beweegtuin’.

Het document nog voorzien
van een datum.

Plan voor vergroening van het terrein
Op het terrein worden bomen geplant om een goede verblijfssfeer te maken. Ze geven
de stenige ruimte een groene aanblik en, vooral belangrijk, ze zorgen voor schaduw om
in te verblijven en te spelen. Het is nodig om bomen te kiezen die relatief snel groeien
en die een dichte kroon hebben, in verband met de schaduwwerking. Het is mooi
meegenomen als het vruchtbomen kunnen zijn. Voorbeeld hierbij is de school in
Karanah, gesticht door de vader van Lamko, een plein met een groene oase van
bomen. Vooral mangobomen zijn geschikt vanwege hun dichte kroon.

Nog niet gestart.

4 In stand houden

Het realiseren van doelen en projecten is één ding. Het instandhouden van voorzieningen, afspraken en besluiten is een
tweede. Maar ze horen onlosmakelijk bij elkaar. We zien in Nzérékoré veel voorbeelden van ‘aanleg zonder onderhoud’.
Zaken waarin veel geld is geïnvesteerd, liggen er verloederd en wellicht onbruikbaar bij. Dat willen wij absoluut niet.
Daarom is dit hoofdstuk over het ‘in stand houden’ van wezenlijk belang voor de duurzaamheid en houdbaarheid van onze
doelstellingen.
Dit hoofdstuk gaat over exploitatie en over onderhoud. Met exploitatie bedoelen we het instandhouden van de activiteiten
en met onderhoud bedoelen we het instandhouden van de fysieke ruimten, zoals de gebouwen.

4.1 Exploitatie

Het onderwijs aan de school is in februari 2020 gestart. Vooreerst is het nodig allerlei zaken te regelen die rechtstreeks met
de exploitatie van de school te maken hebben. Hieronder een overzicht.

Overzicht plannen voor de exploitatie
vordering

Plan voor leermiddelen opstellen
Er zijn nog onvoldoende leermiddelen zoals boeken, schriften en spel- en
ontwikkelingsmateriaal. Die moeten nog op peil worden gebracht.

Nog niet gestart.

Personeelsbeleid opstellen
Daarvoor zijn leerkrachten en een directie nodig. Bij leerkrachten denken we niet alleen
aan hen die onderwijs geven, maar ook aan crècheleiders, onderwijsondersteuners en
bijvoorbeeld hulpouders.
Deze mensen hebben niet alleen primaire arbeidsvoorwaarden, zoals een salaris, maar
ook secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding (wel of niet),
functioneringsgesprekken, een arbo-vriendelijke werkplek, cursussen, persoonlijke
ontwikkeling, enz. Kortom, het is nodig om goed personeelsbeleid te hebben en te
behouden.

Arjan en Vivianne maken
een voorstel voor
personeelsbeleid. Het
bestuur van Guinee kijkt
naar de haalbaarheid.

Plan voor voedselvoorziening op school opstellen
De kinderen krijgen ontbijt en een lunch onder de schooltijd. Het eten moet
aangeschaft en bereid worden. We willen een of meerdere personen in dienst nemen
om te koken en de maaltijden te verzorgen.

Is er een plan gemaakt?

Plan opstellen voor het schoonmaken van gebouwen en terrein
De gebouwen en het terrein moeten schoongehouden worden. In de klassen vegen de
kinderen de vloer schoon. Maar verder moet er een ‘schoonmaakplan’ komen voor de
gebouwen, het terrein, de wc’s, enzovoort, elk met hun verschillende manieren en
frequenties

Gerard en Vivianne stellen
een plan op.

Plan opstellen voor allerlei beheer- en administratietaken
Het is nodig dat de gebouwen en het terrein beheerd worden. In de opbouwfase is er
nog geen conciërge nodig, maar al wel een bewaker. Voor de (nabije) toekomst zal zo’n
taak steeds verder ingevuld moeten worden.
Het bestuur in Nederland en in Guinee heeft in de aanloopfase van de school veel taken
te doen. In de statuten zijn de taken van het bestuur vastgelegd. In de loop van de tijd
zullen taken wellicht anders (misschien minder) ingevuld worden, terwijl de

De bedoeling is een combi-
functie van conciërge en
bewaker te creëren.
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administratieve werkzaamheden en de directietaken zullen toenemen. Mogelijk moet
er een administrateur aangetrokken worden of kunnen de taken van conciërge en
administratie ondergebracht worden bij één persoon. Het is nodig alert te zijn op deze
activiteiten.

4.2 Onderhoud

Het instandhouden van de gebouwen en andere elementen op het terrein en het terrein zelf vraagt structurele aandacht.
Het gaat om drie vormen van onderhoud:

- uitvoeren van acute reparaties
- plegen van periodiek onderhoud, jaarlijks of meerjaarlijks
- renovatie wegens einde levensduur van de voorziening.

Hieronder een overzicht.

Overzicht plannen voor onderhoud
vordering

Acute reparaties
Het is noodzakelijk om voor acute reparaties iemand verantwoordelijk te maken en op
de jaarlijkse begroting een bedrag vast te stellen.

Zo nodig worden acute
reparaties uitgevoerd.

Periodiek onderhoud
Voor periodiek onderhoud stelt het bestuur jaarlijks een plan op, gebaseerd op een te
organiseren technische inspectie. Zo’n plan bestaat globaal uit de te onderhouden
onderdelen, de opdrachtgever (bestuur / directie / conciërge), de activiteiten en de
kosten. Het budget voor het periodiek onderhoud staat jaarlijks op de begroting.

Gerard stelt een lijst op van
inspecties en
onderhoudsbehoeften.

Renovatie
Eens zal een voorziening te oud en te krakkemikkig worden om nog volgens het
gestelde doel te kunnen functioneren. Om de activiteiten door te laten gaan zal een
gebouw of een deel daarvan gerenoveerd (‘vernieuwbouw’) of vervangen
(‘nieuwbouw’) moeten worden. Op het juiste moment zal daarvoor geld beschikbaar
moeten zijn.
Momenten van renovatie of vervanging zijn óók nogal eens de momenten waarop de
visie of de doelstelling inhoudelijk opnieuw besproken wordt. Dat kan zijn vanwege
allerlei ontwikkelingen, maatschappelijk, economisch, bestuurlijk, enz. De kunst is om,
zoals dat heet, ‘werk met werk’ te maken en de beide momenten te laten samenvallen.
We willen ons ook tijdig bezinnen op de mogelijke noodzaak van het reserveren van
financiële middelen, en het moment daarvan, voor renovatie of vervanging.

Nog niet gestart.

5 Programmeren

In deze paragraaf hebben we het over programmering. Programmering gaat over het uitstippelen van een methode en een
route om projecten te kunnen realiseren. We onderscheiden drie stappen en wel in dié volgorde: prioriteren, faseren en
plannen. Zeg maar, van grof naar fijn.

Bij programmeren denken we ook na over de prioriteit van ‘instandhouding’ ten opzichte van de prioriteit van ‘projecten’.
Vragen zijn onder andere: Steken we veel energie in projecten en komt de instandhouding daardoor op een laagpitje te
staan? Of is het andersom, of ergen tussenin?
We hanteren twee uitgangspunten:

1 We houden in elk geval in stand wat we hebben gerealiseerd.
2 Bij het plannen van een project besluiten we tevens over de gevolgen voor instandhouding van dat project.

5.1 Prioriteren

In de volgende stappen gaan we steeds elk project de gewenste prioriteit geven. Globaal gaat het om: wat willen we eerst
realiseren, wat kan daarna gebeuren en wat willen we in de (verdere) toekomst uitvoeren. We gaan uit van drie prioriteiten,
hieronder beschreven. Daarbij zijn voorbeelden genoemd om een idee te geven.

Prioriteit 1 Een project moet binnen nu en twee jaar gerealiseerd zijn.
Zowel het bestuur als het wijkteam onderkennen de urgentie. De financiële middelen zijn aanwezig of kunnen binnen korte
tijd op peil gebracht worden. Voorbeelden: sterke toeloop van kinderen, veel straatkinderen die nergens terecht kunnen,
een afgerond onderzoek ‘Medische voorziening’.

Prioriteit 2 Een project moet binnen nu en vijf jaar gerealiseerd zijn.
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Een project zal belangrijk zijn, maar is minder urgent dan bij prioriteit 1. Er is voldoende tijd om financiële middelen ter
beschikking te krijgen. Voorbeelden: het Centre Culturel omdat er in de buurt een medische post is en cursussen kunnen
voorlopig ook elders gegeven worden, nauwelijks toeloop van straatkinderen die nergens terecht kunnen.

Prioriteit 3 Een project staat pro memorie en wordt niet opgenomen in de planning.
Het belang is minder en er is geen urgentie. Voorbeeld: uit inventarisatie is gebleken dat er hooguit 400 kinderen in
aanmerking komen voor de school en dat daarom de westelijke schoolunit niet gebouwd hoeft te worden.

Prognoses, bijvoorbeeld vanuit de Guinese fondation zijn belangrijk!

5.2 Faseren

Op basis van toegekende prioriteiten, stellen we een fasering op. De fasering is grofmazig aangegeven, namelijk in jaren.

In het ‘Overzicht prioriteiten en fasen’, is de prioriteit en het gedachte uitvoeringsjaar per plan en project aangegeven.
Hieronder het overzicht.

Overzicht prioriteiten en fasen prioriteit 1
prioriteit 2

Ontwikkelingsprojecten prio 2020 2021 2022 2023 2024
Organisatorische plannen
Statuten 1 x
Huishoudelijk reglement 1 x
Plan voor schriftelijke communicatie ?
Afstemming tussen Guinees / Ned. bestuur 1
Kostendekking onderhoud 1 x
Lokale financiering 2 x
Onderwijskundige plannen
Geen
Ontwikkeling van de wijk
Plan financiële gezinsondersteuning 2 x
Plan voor bijbels onderwijs 1 x
Plan voor bestrijding omgevingsafval 2 x

Bouwprojecten prio 2020 2021 2022 2023 2024
School 2e fase
Bouw van de 2e fase 1 x
Centre Culturel
Bouw Centre Culturel 2 x
Plan voor opzetten medische post 2 x
Opvangwoningen
Plan voor kinderopvang 1 x
Inrichting terrein
Elektriciteitsvoorziening ?
Plan voor een schooltuin 1 x x
Plan voor speelgelegenheid 2 x
Plan voor een beweegtuin ?
Plan voor vergroening van het terrein 2 x

Exploitatie prio 2020 2021 2022 2023 2024
Plan voor leermiddelen 1 x
Personeelsbeleid 1 x
Plan voor voedselvoorziening 1 x
Plan schoonmaken gebouwen en terrein 1 x
Plan voor beheer- en administratietaken 2 x

Onderhoud prio 2020 2021 2022 2023 2024
Acute reparaties 1 x x x x x
Onderhoudsinspecties + onderhoudsplan 1 x
Renovatieplan 3
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5.3 Planningen opstellen

Per plan of project wordt een planning gemaakt, heel eenvoudig of uitgebreid als dat nodig is. In de planning worden de
belangrijke onderdelen van het plan of project benoemd en van een periode of tijdstip voorzien. De planning is een
onderdeel van het projectplan. Zie bijlage 6 voor een voorbeeld van een projectplan.

6 Financiën

6.1 Kosten

Total Costs of Ownership
De voorzieningen kosten geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Of het nu gaat om projecten, plannen, besturen,
exploitatie of onderhoud. Een veel gebruikte kreet is ‘Total Costs of Ownership’ (TCO). Het is een filosofie die is gebaseerd
op het volledig inzichtelijk maken van alle kosten van aanleg en instandhouding tijdens de hele levensduur van het
gerealiseerde doel. Dat betekent structurele agendering door het bestuur van alle nieuwe zaken én de instandhouding
daarvan.

Slim omgaan met kosten
Het is belangrijk om kosten altijd te bezien in relatie tot de kwaliteit en de levensduur van een ‘product’. Een sprekend
voorbeeld is de manier waarop de deuren, de ramen en de balustrade van de school geschilderd zijn. De kwaliteit van het
schilderwerk is bedroevend, maar het schilderen zelf zal (misschien) weinig gekost hebben. De vraag hierbij is wat onze visie
is: gaan we voor duurzaamheid en een verantwoorde ecologie? En mag dat, gezien de kosten, ook wat waard zijn?
Een andere keus om ijzeren constructies te beschermen en te verfraaien kan zijn om de onderdelen goed te reinigen,
vervolgens te gronden en daarna af te lakken (of een andere methode). Dat zal vast meer kosten, maar ook langer meegaan.
Dus uiteindelijk misschien minder kosten. Hier komt het principe van TCO om de hoek kijken.
Een andere manier om kosten te benaderen is om met behoud van kwaliteit de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat kan
op allerlei manieren, zoals voordelige prijsafspraken, goedkope partijen materialen, vrijwilligerswerk, enz.

Kosten van plannen en projecten
Veel van de voorgenomen plannen zal het bestuur zélf opstellen. In dat geval zijn er weinig tot geen kosten aan verbonden.
In andere gevallen zal het nodig zijn een adviseur in te schakelen. Die zal een honorarium in rekening brengen, tenzij anders
wordt afgesproken. Het is nodig daarnaar tijdig te informeren.
Bij het opstellen van kostenramingen voor projecten, zal rekening houden met voorbereidingskosten, zoals
aannemerskosten, mogelijke belastingen en kosten van onder andere architecten en constructiebureaus.

Kosten van exploitatie en onderhoud
De kosten van exploitatie en onderhoud zijn afhankelijk van allerlei factoren, zoals aantal leerlingen, bezetting van
leerkrachten, mate van noodzakelijk onderhoud, enz. Dat maakt het nodig om over enkele jaren inzicht te hebben in de
omvang van de kosten.
Als voorbeeld is een meerjarenraming voor enkele (niet alle) exploitatiekosten opgesteld. Zie daarvoor bijlage 5.

6.2 Baten

Trend in financiering
Een belangrijk aspect is de keuze van geldbronnen. Ofwel, waar komt het geld en de energie om geld te krijgen vandaan?
We hebben duidelijk als doel gesteld dat weeskinderen en straatkinderen gratis onderwijs kunnen krijgen. Maar dat
onderwijs moet wel betaald worden. En wié betaalt dat dan? Op dit moment zijn dat de kindsponsoren en collectes en
giften, vooral uit Nederland. De vraag is of we (uiteindelijk moeten) gaan toegroeien naar lokale sponsoring, collecten,
giften, enz. En ook of we lokale overheden moeten aanspreken op financiële bijstand. Wellicht nog (tijdelijk) aangevuld met
Nederlands geld. Het past in de algemene trend om lokale voorzieningen ook lokaal te financieren. Het is goed ons als
bestuur bewust te zijn van die ontwikkeling en wellicht stappen te zetten om lokale financiering te onderzoeken. Dit
onderwerp is veel breder dan alleen de financiële kant. Het gaat eigenlijk om de lokale verantwoordelijkheid voor de lokale
situatie.

Zie ook het artikel in het Nederlands Dagblad van 21 maart 2020, getiteld: ‘De nieuwe realiteit van Sri Lanka’.
https://www.nd.nl/krant/21378/58440/dag-buitenlands-infuus#/reader?page=48

Financiering
Ons uitgangspunt is om eenmalige kosten te financieren door eenmalige baten en structurele kosten door structurele baten.
Eenmalige kosten, met name van bouwprojecten en ontwikkelingsprojecten, financieren we door eenmalige financiers,
zoals allerlei fondsen, zoals collectes, financiële acties, bijdragen van niet-gouvernementele organisaties, bijdragen van
overheden, particuliere giften, micro-kredieten, legaten, enz.

https://www.nd.nl/krant/21378/58440/dag-buitenlands-infuus
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Structurele kosten, met name van het onderwijs, zoals exploitatie en onderhoud, financieren we door structurele financiers,
zoals kindsponsoren. Tot nu toe is dat nog niet helemaal het geval, waarvan hieronder een overzicht.

Structurele baten
structurele kosten structurele baten
Exploitatie
Honoraria1 kindsponsoren
Eten van de kinderen kindsponsoren
Rugtassen, uniforms, schoenen van de kinderen kindsponsoren
Leermiddelen en schrijfwaren kindsponsoren
Onderhoud
Acute reparaties van gebouwen en terrein nog geen wijze van financiering 2

Periodiek onderhoud van gebouwen en terrein nog geen wijze van financiering 2

Reservering voor renovatie van gebouwen en terrein nog geen wijze van financiering 2

1) De honoraria komen op dit moment voor rekening van de stichting. Vanaf het moment dat de school een grotere omvang
heeft, neemt de regering van Guinee de kosten van honoraria over. We begrepen dat de regering de onderwijzers betaalt,
zodra de school vier klassen heeft. Is het nog nodig hiervan bevestiging van het ministerie te ontvangen? Wanneer denken
we te voldoen aan het vereiste aantal klassen / leerlingen? De vraag is ook wélke honoraria daar precies onder vallen:
alleen van de leerkrachten of ook van ondersteunende functies zoals een bewaker, een conciërge, een administrateur, enz.
Met andere woorden op basis van welk ‘personeelsbeleid’ draagt de regering de kosten?
2) Het bestuur zal hierover nog een besluit moeten nemen.

6.3 Jaarlijkse cijfers

Voor de jaarlijks terugkerende activiteiten (exploitatie en onderhoud) stellen we jaarlijks een begroting én een afrekening
op, zowel wat betreft de inkomsten als de uitgaven. Voor elk project wordt een (meer of minder uitgebreid) projectplan
opgesteld. In dat projectplan is een kostenraming en een financieringsvoorstel opgenomen. Van de gezamenlijke plannen
en projecten wordt jaarlijks een totaalbegroting en een totale afrekening gemaakt, beide zowel wat betreft de inkomsten
als de uitgaven.
Het bestuur stelt de financiële stukken jaarlijks vast, volgens onderstaande schema.

Schema jaarlijkse cijfers
Begroting exploitatie november vóór begrotingsjaar
Begroting onderhoud november vóór begrotingsjaar
Overzicht begrotingen van de plannen en projecten november vóór begrotingsjaar
Afrekening exploitatie februari ná begrotingsjaar
Afrekening onderhoud februari ná begrotingsjaar
Overzicht afrekeningen van de plannen en projecten februari ná begrotingsjaar

7 Bijlagen

Overzicht
Bijlage 1 Ingemeten kaart van het terrein
Bijlage 2 Artistimpressie van het terrein, Architectuurstudio SKA
Bijlage 3 Voorblad boek ‘Un vieux chemin renouvelé’
Bijlage 4 Foto’s gerealiseerde projecten
Bijlage 5 Meerjarenoverzicht personeels- en leerlingkosten
Bijlage 6 Voorbeeld inhoud van een projectplan

Bijlage 1 Ingemeten kaart van het terrein
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Bijlage 2 Artistimpressie van het terrein, Architectuurstudio SKA

Optie 3 ‘Frame’

Bijlage 3 Voorblad boek ‘Un vieux chemin renouvelé’
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Bijlage 4 Foto’s gerealiseerde projecten

Waterput

School, fase 1

Toiletgebouw

Ommuring

Ingebruikneming 15 februari 2020
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Bijlage 5 Meerjarenoverzicht personeels- en leerlingkosten

Voorbeeld van een meerjarenraming exploitatiekosten

Bijlage 6 Voorbeeld inhoud van een projectplan

Voorbeeld inhoudsopgave projectplan
1. Inleiding

1.1. Management Summary
1.2. Achtergrond project

2. Projectinhoud
2.1. Projectresultaat
2.2. Afbakening projectresultaat
2.3. Eisen
2.4. Werkzaamheden betrokken partijen
2.5. Raakvlakken met andere projecten/activiteiten

3. Projectuitvoering
3.1. Fasering / planning
3.2. Producten

4. Projectbeheersing
4.1. Geld
4.2. Organisatie
4.3. Kwaliteit
4.4. Informatie
4.5. Tijd
4.6. Samenwerking

5. Risicoanalyse
5.1. Potentiële risico’s
5.2. Risico reducerende maatregelen

Toelichting op de inhoudsopgave:
https://www.managementsupport.nl/organiseren/artikel/2019/11/dit-moet-er-in-je-projectplan-plan-van-aanpak-
10111127?_ga=2.2691895.607012455.1591042558-1527266261.1589227047

https://www.managementsupport.nl/organiseren/artikel/2019/11/dit-moet-er-in-je-projectplan-plan-van-aanpak-10111127?_ga=2.2691895.607012455.1591042558-1527266261.1589227047
https://www.managementsupport.nl/organiseren/artikel/2019/11/dit-moet-er-in-je-projectplan-plan-van-aanpak-10111127?_ga=2.2691895.607012455.1591042558-1527266261.1589227047

