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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan 2021 - 2025 van
Stichting Jerome Damey-foundation Hierin kunt u
vinden wat wij als stichting willen bereiken, wat er
voor nodig is en hoe we dat gaan doen

Dit beleidsplan is geschreven voor alle
betrokkenen van Jerome Damey foundation en in
het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs.
Tegelijk is het voor de stichting een kader
waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder
vorm zal geven.

Arnhem, Oktober 2021

Stichting Jerome Damey-foundation
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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.

De Jerome Damey Foundation is 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: Fondation
Jerome Damey. In deze fondation hebben inwoners
van Guinee zitting. Zij geven aan wat zij nodig
hebben voor de kinderen van Guinee in N’Zérékoré.





1. Missie en Doel

Missie en doel
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.
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.



Waarom Jerome Damey-foundation

Duurzaam resultaat.
Jerome Damey-foundation richt zich o.a. op de
eigen kracht en het aanwezige vermogen van
(kans)arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van
de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van
een duurzaam resultaat.

Kinderen hebben recht op een toekomst.
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.

Elke cent kunnen verantwoorden.
Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid
betekent dat iedere euro terug te vinden moet zijn, of
het nu gaat om kindsponsoring of het bouwen van
een waterput.





2. Organisatie

Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur,
beleid, financieel beheer en de interne- en externe
communicatie. De stichting heeft een bestuur dat
bestaat uit drie bestuursleden; een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De bestuursleden
verkrijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De bestuurders worden benoemd door het bestuur
voor onbepaalde tijd. Het bestuur heeft de zorg voor
de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het
functioneren van de stichting en zorgt voor de
uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden
verdeeld onder de vijf bestuursleden.

Vergadercyclus
Het bestuur vergadert minimaal 3 keer per jaar en
verder zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk
achten.

Samenwerking
Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat
de Jerome Damey- foundation zich adviseren en
ondersteunen door een aantal organisaties,
vrijwilligers en (professionele) adviseurs o.a. op het
gebied van: financieel beleid; communicatie (o.a.
website); werving sponsors en donateurs; uitvoering
van projecten

Vrijwilligers
De Jerome Damey-foundation heeft ook een team
van vrijwilligers dat op een actieve manier de Jerome
Damey-foundation onder de aandacht van mensen
weet te brengen en op manifestaties en
evenementen mensen weet te interesseren voor een
donateurschap en actief bedrijven benaderen en om
hen te betrekken bij de Jerome Damey-Foundation
als sponsor.



Bestuur in Guinee
De stichting heeft een lokaal bestuur in Guinee dat
bestaat uit zes bestuursleden; een voorzitter, een vice-
voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een
project- coördinator en een contact-persoon. Er wordt
regelmatig vanuit Guinee gerapporteerd aan het bestuur.
Deze rapportage bevat een financieel overzicht,
voortgang van projecten, etc.

ANBI
Stichting Jerome Damey-foundation heeft de
zogenaamde ANBI-status.
Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst
erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk
aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

CBF Keurmerk
De Jerome Damey-foundation heeft ook het CBF
keurmerk. De Erkenning is het keurmerk voor goede
doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen
wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge
kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning
krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede
Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld,
zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording
afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

Jaarrekening
Het bestuur legt middels een jaarrekening
verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid
over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt
jaarlijks vóór 1 Juni. Deze is volledig openbaar en te
vinden op de website.





4. Communicatie
Inleiding
De Jerome Damey-foundation hecht er veel waarde aan
om met lage kosten donateurs en andere
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere
manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken
bij haar werk. Dat betekent dat er op dit gebied alleen
met vrijwilligers gewerkt wordt.

Openheid en transparantie zijn in de communicatie
sleutelwoorden. Niet alleen over de werkwijze en
financiële positie van de Jerome Damey-foundation,
maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of
teleurstellingen.

Website
De website www.jeromedamey-foundation.nl is een
belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële)
donateurs en vrijwilligers. Op de website is informatie te
vinden over de projecten, achtergronden en
ontwikkelingen.
Het is mogelijk om online donateur te worden. De
website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.

Nieuwsbrief
Minimaal 1 keer per kwartaal verschijnt de digitale
nieuwsbrief die aan alle belangstellenden verstuurd
wordt en tevens op de website geplaatst wordt.

Informatiemateriaal
De Jerome Damey-foundation wil minimaal investeren
in overheadkosten. Dat betekent dat er niet veel
foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie
verloopt grotendeels digitaal. Voor bepaalde projecten
of activiteiten wordt gericht materiaal ontwikkeld,
waarvoor altijd geprobeerd wordt om een sponsor te
vinden.





5. Financiën
Inkomsten
De activiteiten van de Jerome Damey-foundation
worden gefinancierd door giften, sponsoring en
donaties. De Jerome Damey-foundation werkt met
particulieren en organisaties die incidenteel of
periodiek een bedrag storten. Hierin geldt
nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Alle kleine
beetjes helpen is hèt argument om donateurs te
werven. Daarnaast wordt er regelmatig contact
gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om
projecten uit te voeren waarvan de opbrengst
bestemd is voor de Jerome Damey-foundation.

Uitgaven
Uitgaven bestaan uit:
- Bouwmateriaal en vervoer
- lonen van bouwvakkers
- Bank
- Reclame materiaal, publicatie in kranten, website
- Transactiekosten- websitekosten
- Evenementenkosten
- Administratiekosten

De Jerome Damey-foundation besteedt haar financiële
middelen nagenoeg volledig aan haar projecten. Daarom
zijn de overige kosten nagenoeg te verwaarlozen en
blijven beperkt tot de kosten voor webhosting, kosten
Kamer van Koophandel, etc.

Financieel beleid
De Jerome Damey-foundation besteedt het overgrote deel
van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en
overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat
beloftes nagekomen en dromen gerealiseerd dienen te
worden.

De financiële situatie van de Jerome Damey-foundation
is volledig openbaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks
vóór 1 april. Deze is te vinden op de website





6. Toekomst

Toekomst.
De Jerome Damey-foundation is overtuigd van de eenvoud
en de waarde van kleine stappen op het grote geheel.
Niettemin heeft de stichting ambitie; deze is vertaald naar
concrete doelstellingen voor de komende 5 jaar:
Het uitbreiden van de school met bijbehorende gebouwen
om weeskinderen een toekomst te geven.

Een officiële organisatie in Guinee
Het oprichten van een erkende stichting in Guinee biedt
mogelijkheden voor een verdere professionaliseringsslag,
hiermee liggen kansen voor: subsidiemogelijkheden
(afhankelijk van het zijn van een rechtspersoon in Guinee),
het kunnen inhuren van lokale medewerkers en algemene
uitbreiding van de lokale activiteiten.

Het werven van sponsors
De Jerome Damey-foundation hanteert een brede aanpak
om sponsors te werven:

Scholen: gedachte hierachter is het vergroten van
bewustzijn bij de kinderen in Nederland van de contrasten
in de wereld.

Particulieren: De binding met de donateurs is van groot
belang. (doel: continuïteit in de geldstroom).

Bedrijven: Inspelen op maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Het is geen trend, maar de nieuwe vorm van
ondernemen. De Jerome Damey-foundation wil langdurige
relaties opbouwen en onderhouden met bedrijven en
maakt hierbij gebruik van haar netwerk.

Het binden van vrijwilligers en ambassadeurs

Om haar doel te bereiken, gaat de Jerome Damey-
foundation ook ondersteuning vragen aan kerken,
organisaties , bedrijven, individuen, vrijwilligers, artsen,
verpleegkundigen, bouwvakkers, leraren, evangelisten en
predikanten.
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