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Inleiding 

 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is 

opgesteld voor 5 jaar. Na deze tijd zal het plan wederom worden herzien. 

Het beleidsplan zal het werk van de The Flame Foundation beschrijven, de 

manier waarop geld wordt geworven, hoe het vermogen beheerd wordt en 

waaraan dit besteed wordt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Strategie 

 

Statutaire doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

a. het opzetten, begeleiden en onderhouden van projecten ten behoeve 

van het stimuleren van de ontwikkeling van (kwetsbare) kinderen in 

ontwikkelingslanden, ondermeer door het (financieel) toegankelijk 

maken van onderwijs en gezondheidszorg voor deze kinderen; 

b. het informeren van geïnteresseerden omtrent de vorenbedoelde 

problematiek en projecten; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting heeft geen winstoogmerk 

Bestemming liquidatiesaldo: Indien het bestuur besluit tot ontbinding van de 

stichting wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, 

hetwelk geen andere bestemming mag hebben dan binnen het doel van de 

stichting.  

 

Motto 

Het motto van de Flame Foundation is: Laat kwetsbare kinderen waardevol zijn. 

Onder kwetsbare kinderen verstaan wij kinderen die geen gebruik kunnen maken 

van het basisrecht op onderwijs en gezondheidszorg omdat ze bijvoorbeeld wees 

zijn of gehandicapt en onder de armoedegrens leven. In Kenia worden deze 

kinderen vaak verwaarloosd. De Flame Foundation vindt deze kinderen 

waardevol en wil hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Dit willen we doen door 

onderwijs en gezondheidszorg ook voor hen bereikbaar te maken. Zo kunnen zij 

een hoopvolle toekomst tegemoet zien waarin ze voor zichzelf kunnen zorgen en 

een steentje bijdragen aan de maatschappij. 

 

Werkgebied 

Het gebied waar de kinderen wonen die wij ondersteunen ligt in west Kenia. 

Onze uitvalsbasis in Kenia bevindt zich in het kleine dorpje Sabatia. Een gaat om 

een zeer dichtbevolkt plattelandsgebied in de buurt van de grotere plaatsen, 

Kisumu en Kakamega.  

 

 



 

 

Werkzaamheden 

We ondersteunen de kinderen op de volgende gebieden: 

 

Onderwijs 

Het basisonderwijs in Kenia is gratis, maar schooluniformen en examens niet. De 

Flame Foundation wil daar helpen waar deze zaken kinderen ervan weerhouden 

om naar school te gaan. 

Het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen onbetaalbaar. De Flame 

Foundation helpt het schoolgeld te betalen, zodat de kinderen uiteindelijk terecht 

komen in het beroep waarbinnen ze hun talenten kunnen gebruiken. 

Gezondheid 

De Flame Foundation vergoedt medische kosten van zieke kinderen. Alle 

kinderen krijgen regelmatig een medische controle, een HIV/AIDS test is daar 

onderdeel van.  

Voorlichting 

De Flame Foundation organiseert workshops voor de kinderen en hun 

(pleeg)gezinnen over verschillende onderwerpen zoals het doorbreken van 

taboes rondom AIDS, seksualiteit en emancipatie. Hierbij wordt zoveel mogelijk 

de hulp ingeroepen van lokale organisaties.



 

 

 

Beleid 
 

Toekomstige projecten en investeringen 

Op het gebied van onderwijs zal de komende jaren geïnvesteerd worden in 

schoolgeld en schooluniformen (2 paar per jaar). Daarnaast wordt er een 

voedselproject gefinancierd op 1 van de scholen. Er wordt uitgezocht of het 

financieel haalbaar en verantwoord is om daarnaast te gaan voorzien in 

schoolboeken. 

Op het gebied van gezondheidszorg wordt geïnvesteerd in zowel preventie als 

behandeling. Alle kinderen krijgen een medische check. Daarnaast zullen er 3 

maal per jaar ontworming pillen worden uitgedeeld. Bij ziektes en letsel van de 

kinderen worden de medische kosten gedekt. Er wordt veel aandacht besteed 

aan preventie van malaria en HIV/AIDS. 

Op het gebied van voorlichting worden bovenstaande onderwerpen behandeld. 

Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijke counseling bij problemen en is 

de doelstelling om de talenten van de kinderen te ontdekken en ontwikkelen. 

Om de continuïteit te kunnen waarborgen is er een extra medewerker in Kenia 

aangenomen. Beide medewerkers zullen indien nodig worden geschoold op het 

gebied van counseling en boekhouding. 

Er is veel aandacht voor de communicatie tussen de kinderen en de Nederlandse 

sponsoren. Om dit te bewerkstelligen wordt georganiseerd dat de kinderen 3 

maal per jaar iets aan de sponsoren laten horen door middel van een brief of 

tekening. Daarnaast worden de schoolrapporten naar de sponsoren gestuurd. 

Sponsoren zullen daarnaast op de hoogte worden gehouden van de activiteiten 

van de Flame Foundation door middel van nieuwsbrieven en een Facebook 

account. 

 

Werving van gelden 

Voor elk kind in het programma ontvangen we van sponsoren een maandelijkse 

financiële bijdrage. Op dit moment staat het maandelijkse bedrag op 15 euro per 

maand. Naast de vaste sponsoren worden andere geldbronnen gezocht. Voor de 

komende jaren zal er aandacht besteed worden aan fondsenwerving binnen een 

aantal kerken, goede doelen markten en bedrijven.  

 

Beschikking over het vermogen 

De Flame Foundation bestaat uit een Nederlands bestuur van 7 personen en 2 

medewerkers in Kenia. Vanuit het bestuur zijn 2 personen samen 

verantwoordelijk voor de financiën.  

Vanuit Kenia wordt maandelijks een begroting opgestuurd. Dit wordt gekeurd 

door de penningmeester en indien goedgekeurd zal het geld beschikbaar worden 

gesteld. Vervolgens wordt er aan het einde van de maand een verantwoording 

van de gemaakte kosten opgestuurd. 

 



 

 

Vermogen van de instelling 

Zoals bepaald in de statuten van de stichting Flame Foundation ontvangen de 

bestuursleden geen beloning of salaris voor hun werkzaamheden welke zij 

verrichten voor de stichting. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn 

geheel belangeloos en vrijwillig. Alleen de gemaakte onkosten kunnen de 

bestuursleden declareren d.m.v. een te overleggen bon bij de penningmeester. 

De te maken onkosten moeten wel vooraf geaccordeerd zijn door het bestuur. De 

medewerkers in Kenia ontvangen een maandelijks salaris van respectievelijk SH 

15000,-- (ca. € 150,--)  en SH 7500,-- (ca. € 75,--). Daarnaast mogen zij vooraf 

geaccordeerde noodzakelijke onkosten declareren bij het bestuur via de 

penningmeester. 

 

Beheer 
Voor een beschrijving van het vermogen van de instelling, de balans met 

toelichting, kostenstructuur van de instelling en verhouding wervingskosten en 

beheerskosten t.o.v. de bestedingen wordt verwezen naar de financiële 

jaarverslagen zoals gepubliceerd op de website van de Flame Foundation: 

www.flamefoundation.nl/anbi 
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