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1.

Inleiding

In 2006 werd de Stichting Lejofonds opgericht. Dit beleidsplan heeft betrekking
op de periode 2020 – 2021. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de
doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in
de genoemde periode.

2.

Visie en Missie

2.1 Visie
Het bestuur van Stichting Lejofonds) vindt dat niemand in armoede mag leven
of in armoede raken door werkloosheid, ziekte, ouderdom of handicap.
Kinderen, en met name kansarme kinderen, moeten primair en secundair
onderwijs kunnen volgen waardoor zij zicht krijgen op een hoopvolle toekomst.
Iedereen die kan werken moet de mogelijkheid krijgen dit te doen.
2.2. Missie
De doelstelling van onze stichting is om mensen in Oeganda, met name in het
Mukono district, te helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een
structurele verbetering van hun levensomstandigheden.
Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen
een hoopvolle toekomst bieden.
Het Lejofonds, wil waar mogelijk, ondersteuning bieden aan scholen waarmee
het samenwerkt.

3.

Ambities

Het Lejofonds ontwikkelt projecten en voert activiteiten uit in het Mukono
district die op een duurzame manier de leefomstandigheden en
ontplooiingsmogelijkheden van mensen in dit gebied verbeteren.
3.1. Projecten
3.1.1. Project Goat to Goat
Voor alle gezinnen die deelnemen aan het project Goat to Goat richten we een
pilot-project Paddenstoelenteelt in, waarin training wordt gegeven betreffende
het telen van paddenstoelen en steun wordt geboden bij het bouwen van
teelruimtes. Maandelijkse bijeenkomsten zullen dienen ter uitwisseling van
kennis en ervaringen tussen leden. Uiteindelijke doel is dat alle leden in staat
zijn paddenstoelen te kweken rondom hun huis en door verkoop ervan extra
inkomsten verkrijgen.
3.1.2. Project Green Charcoal Lejofonds (GCL)
We willen het bestaande productieproces verder stroomlijnen en de
afzetmarkt vergroten door het werven van minimaal vijftien nieuwe scholen.
Om de verhoogde productie die hiermee gepaard zal gaan te kunnen bereiken
zal de fabriek uitgebreid worden en meer geavanceerde machines aangeschaft
worden. Uiteindelijke doel is dat het project zelfvoorzienend is waaruit de
deelnemers een goed salaris kunnen verkrijgen.
3.1.3. Ondersteuning scholen
a. Kisimbizi nursery and primary school
Begeleiding van directie en team bij het versterken van de schoolorganisatie,
het werken met sluitende begrotingen en het voeren van een gedegen
administratie.

b. Aunt Kevin nursery and primary school.
Op verzoek advisering van de directie. Evaluatie van ingevoerde leesvormen en
de werkvorm spelen in hoeken.
3.3.4. Ondersteuning personen.
Het Lejofonds maakt voortgezet onderwijs mogelijk voor twee kinderen die
anders verstoken zouden blijven van onderwijs. Deze ondersteuning wordt in
de komende jaren gecontinueerd.
Het lejofonds ondersteunt eveneens twee arme gezinnen in het verkrijgen van
een inkomen zodat het schoolgeld van de kinderen betaald kan worden. Deze
ondersteuning wordt gecontinueerd.
3.2 Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel
jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de website van het Lejofonds:
www.lejofonds.nl
Coördinator ter plaatse van het Lejofonds, de heer Daniel Kibago stelt voor het
bestuur een maandelijks rapport op over de ontwikkelingen binnen het project
GCL, betreffende het productieproces en de verbeteringen ervan, het
financieel beheer, het vergroten van de afzetmarkt.
O.l.v. coördinator Daniel Kibago vinden binnen het project Goat to Goat
maandelijkse bijeenkomsten plaats met de deelnemers aan het project waar
lopende zaken worden besproken. Zo nodig vindt er een evaluatie plaats.
Daniel Kibago stuurt een verslag van de vergaderingen naar het Lejofonds.
Coördinator Daniel Kibago zit namens het Lejofonds in het begeleidingsteam
van de Kisimbizi nursy and primary school. Hij is verantwoordelijk voor
verslaggeving naar het Lejofonds. Het Lejofonds verstrekt advies.

Het Lejofonds ontvangt na elk trimester een rapport over het trimester van
zowel de Aunt Kevin als de Kisimbizi nursery and primary school.
Rapportages worden opgenomen in de nieuwsbrieven van het Lejofonds en
gepubliceerd op de website.
Donateurs die meer dan 250 euro doneren krijgen een verantwoording op
welke wijze hun donatie besteed is.
Alle donateurs die bekend zijn, krijgen aan het eind van een kalenderjaar een
certificaat van waardering.
3.3 Fondsenwerving
SponsorKliks
Stichting Lejofonds is aangesloten bij de organisatie SponsorKliks. Betrokkenen
bij het Lejofonds kunnen zo een financiële bijdrage leveren aan het
Lejofonds, zonder dat het ze een cent kost!
Stichting Geef Gratis
Het Lejofonds is aangesloten bij de Stichtting Geef Gratis. Stichting Geef Gratis
verzorgt voor het Lejofonds een gratis te gebruiken online donatiemodule
waarmee online gedoneerd kan worden via iDEAL, creditcard, PayPal, SEPA
euro incasso (doorlopende machtiging), etc.
Vastenactie
De Jozefschool voor basisonderwijs op Texel houdt jaarlijks een Vastenactie
waarvan de opbrengst bestemd is voor het Lejofonds.

De Kaasfabriek
De Kaasfabriek voert in haar assortiment verschillende soorten “Goeie Geit”
kaas. Van elke kilo die verkocht wordt van de “Goeie geit” gaat een bepaald
bedrag naar het project Goat to Goat van het Lejofonds.
Donateurs
Het Lejofonds houdt contact met bestaande donateurs door het toesturen
van reisverslagen, nieuwsbrieven als ook de jaarrekening en het
beleidsplan.

4.

Sterkten en zwakten (of Kansen & Bedreigingen)

Kans
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat
we in Oeganda al jaren kunnen beschikken over een universitair geschoolde
coördinator die veel kennis heeft van de lokale context en tegelijkertijd de
Westerse manier van denken verstaat en begrijpt.
Bedreiging
In het komende jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor de vegrijzing
van het bestuur.

5.

Strategisch stappenplan

Begin februari bezoeken twee ervaren Oeganda bezoekers op verzoek van het
bestuur van het Lejofonds de projectactiviteiten van het Lejofonds in Oeganda

o.l.v coördinator Daniel Kibago. Er vindt een evaluatie plaats van de projecten
Goat to Goat en GCL. De genoemde activiteiten op zowel de Aunt Kevin als de
Kisimbizi nursery and primary school worden geëvalueerd. Zij doen verslag
voorzien van foto’s aan het bestuur.
Om het productieproces van GCL te stroomlijnen wordt de productie- en
opslagruimte uitgebreid. Er komen meer stands waarop briketten gedroogd
worden. Een nieuwe briketmachine met een grotere capaciteit wordt
aangeschaft. Zo ook een elektrische mixer. Coördinator Daniel Kibago is
verantwoordelijk voor de aanschaf. Daarover vindt overleg plaats met het
bestuur van het Lejofonds.
Coördinator Daniel Kibago bezoekt scholen om voorlichting over de voordelen
van het gebruik van green charcoal t.o.v. het gebruik van hout of houtskool.
Daarvoor is een informatiebrochure samengesteld. Dit moet leiden tot de
aanmelding van een vijftiental nieuwe scholen.
Bezoeken worden gebracht aan een paddenstoelenkwekerij om de benodigde
kennis te vergaren om een pilot-project te starten voor deelnemers aan het
project Goat to Goat. De kennis wordt gedeeld met de deelnemers tijdens de
maandelijkse vergaderingen. Hier wordt ook de voortgang bepaald.
Bestuurlijke zaken
Beleidsplan en jaarverslag worden jaarlijks gepubliceerd op de website van het
Lejofonds, www.lejofonds.nl

6.

Slot

Lidmaatschappen

Het Lejofonds is aangesloten bij de branchevereniging voor het Particuliere
Initiatief in Ontwikkelingssamenwerking Partin.

Het Lejofonds is aangesloten bij het Mukono District NGO Forum (Mudinfo)

