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Inleiding
Stichting Ikunda is op 24 april 2017 opgericht in Zwolle en is een initiatief van Daynes
Moshi. Stichting Ikunda is een non-profit organisatie die zich tot doel heeft gesteld om
de sociale ongelijkheid in Tanzania (Afrika) te verkleinen.
Ons voornaamste doel is te investeren in de toekomst van meisjes en vrouwen op het
platteland van Tanzania. Dat kan alleen als meisjes de gelegenheid krijgen om goed
onderwijs te volgen. Hoewel onderwijs een fundamenteel recht is van ieder mens, gaan
veel meisjes in Tanzania niet naar school als gevolg van armoede en discriminatie.
Meisjes uit extreem arme gezinnen, die in kleine dorpen in Tanzania wonen en naar
school willen gaan, moeten daarvoor grote afstanden afleggen, tot 12 km enkele reis.
Onderweg wachten gevaren als rivieren, wilde dieren, maar ook menselijke aanranders.
De regering heeft bepaald, dat als een meisje zwanger wordt ze niet meer naar school
mag. Om ervoor te zorgen, dat meisjes zonder deze gevaren toch naar school kunnen is
het langdurig plaatsen op een kostschool de oplossing.
Het totale school traject duurt 13 jaar: 7 jaar lagere school, 4 jaar voortgezet onderwijs
en 2 jaar hogere opleiding. Per meisje kost dit traject € 720 (eerste jaar) en € 500 (alle
volgende jaren).
Stichting Ikunda vindt dat iedereen recht heeft op goed onderwijs. Onderzoek van
Unicef heeft uitgewezen dat onderwijs aan meisjes de sleutel is om aan de vicieuze
cirkel van armoede te ontsnappen. Goed opgeleide vrouwen leiden een gezonder en
productiever leven, en zijn veel beter dan jongens in staat de levensstandaard van hun
kinderen, familie en gemeenschap te verbeteren. Bovendien zijn goed opgeleide
vrouwen de sleutel naar het beperken van het kinderaantal
Daarom zetten we ons in om zoveel mogelijk meisjes de gelegenheid te geven naar
goede scholen te gaan.
Het afgelopen jaar hebben we een begin gemaakt met het zoeken van sponsors. Dankzij
de hulp van particuliere sponsors in Nederland kunnen we nu al onderwijs voor een
aantal kinderen financieren. De komende jaren streven we ernaar ook bedrijven te
interesseren.

1. Missie/Visie
Ikunda wil de positie van jonge vrouwen verbeteren door goed onderwijs te faciliteren
in de dorpen in Tanzania.
We willen ze aanmoedigen en steunen in hun gevecht voor gelijke rechten in hun
gemeenschap.
We willen een partner zijn voor de gemeenschappen, onderwijsintellingen en
autoriteiten om de positie van jonge vrouwen in de Tanzaniaanse maatschappij te
verbeteren.
1.2 Doelstellingen
We willen zoveel mogelijk meisjes de kans geven goed onderwijs te volgen, de ouders
voorlichting geven zodat ze de meisjes kunnen steunen en motiveren en
- de woonomstandigheden van de meisjes en hun families verbeteren
1.3 Strategie
De ouders van genoemde meisjes kunnen dit geld niet betalen. Stichting Ikunda is
opgericht om te proberen voldoende financiën bij elkaar te krijgen om jaarlijks
minimaal 20 meisjes de kans te geven het genoemde onderwijs traject te volgen.
Stichting Ikunda probeert op de volgende manier fondsen te verkrijgen:
-verkoop producten uit Tanzania
-evenementen en acties (o.a. Benefietavond met workshops en een Tanzaniaans buffet,
sponsorlopen)
-kids safari op scholen
-subsidies (overheden, particuliere fondsen)
-bijdragen particulieren (donateurs, crowdfunding, nalatenschappen en legaten)
-sponsoring door bedrijven
Tegelijkertijd dient de naamsbekendheid te worden vergroot door media aandacht
(kranten, tv, projecten op scholen en sociale media)
2. Huidige situatie
Doordat de Stichting nog niet zo lang geleden is opgericht en in de aanloop een aantal
mutaties in het bestuur hebben plaatsgevonden, hebben we nog niet die activiteiten
kunnen verwezenlijken, die we voor ogen hadden. Op dit moment worden er jaarlijks 3
benefietavonden georganiseerd, die helaas nog niet veel geld opbrengen, maar wel de
naamsbekendheid vergroten. Daarnaast zijn we de Kids Safari op scholen gestart en
hebben we contact gezocht met onderwijsinstellingen als Landstede en Windesheim
om te proberen meer donateurs en vrijwilligers te werven.

2.1 Activiteiten van de organisatie
De komende jaren gaan we ons concentreren op het binnenhalen van duurzame
subsidies van zowel overheden als andere subsidie gevers. Daarnaast zullen wij in
samenwerking met genoemde onderwijsinstellingen proberen het aantal donateurs en
het aantal vrijwilligers te vergroten.
2.2 Voorbeelden van activiteiten
In het afgelopen jaar hebben we met succes 2 keer een benefietavond georganiseerd.
We doen hiervan verslag op onze website (www.ikunda.org). Ook is het project Kids Safari
op een aantal basisscholen van start gegaan.
3. Toekomst
Wanneer bovengenoemde activiteiten op gang zijn gekomen,, willen we een school
bouwen in Tanzania. Daartoe zal in eerste instantie aan het einde van dit jaar een stuk
grond worden aangekocht.
4. Organisatie
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1. inschrijvingsnummerKvK: 686268274.1 Stichtingsbestuur
Voorzitter mevrouw Daynes Moshi
Secretaris vacature
Penningmeester de heer Paul Coster
Bestuurslid communicatie en PR mevrouw Laura van Lindenberg
Bestuurslid fondsenwerving vacature

4.2 Werknemers
Op dit moment zijn er geen werknemers in dienst van de Stichting.

5 Financiën
5.1 Het beheer en de besteding van het geld
Na aftrek van alle kosten komen de gelden ten goede aan onderwijs voor de meisjes,
die we in Tanzania selecteren
5.2 Het werven van gelden
In het kader van inkomstenwerving organiseren we allerlei activiteiten
- We geven workshops op basisscholen
- Er lopen projecten op een aantal basisscholen.
- We organiseren kookworkshops voor groepen van 4 tot 8 personen
- Drie keer per jaar organiseren we een benefietavond.
- We organiseren een reis voor vrijwilligers naar Tanzania
- Leden en vrijwilligers doen mee aan sponsorlopen
In Tanzania bestaan onze activiteiten uit het volgende:
- Daynes onderhoudt contact met de scholen van de meisjes om de voortgang in
de gaten te houden
- De heer Nurueli Makundi onderhoudt regelmatig contact met de meisjes en hun
gezinnen
6. Communicatie
- De sponsors ontvangen van elk project een begroting en een financiële
verantwoording en ze worden elk kwartaal op de hoogte gehouden van de
voortgang.

