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Voorwoord 
 

 
This is a rural community development plan dedicated to prepare men, women, and the youth 
including the school leavers to become self-support leaders in the rural areas. This can be done by 
providing suitable education and affordable leadership training to all the people in the community 
who want to be trained.   By: Christopher Mvula – The Malawi Dream 
 
Op onze reizen door de wereld ontmoeten we regelmatig mensen die binnen hun lokale 
gemeenschappen in achtergestelde gebieden proberen het hoofd te bieden aan armoede, 
werkeloosheid, onveiligheid en het gemis aan toekomstperspectief. 
Mensen die er, vaak met minimale mogelijkheden en middelen, het beste van maken. 
Deze mensen hebben ons geraakt, geïnspireerd én uitgedaagd om ook ‘ons steentje’ bij te dragen 
aan een betere wereld. 
Zij hebben ons doen realiseren dat wij het ‘goed’ hebben en van dat goede best iets kunnen delen. 
Niet vanuit het idee dat we die hele grote wereld, vol belangentegenstellingen en krachtenvelden 
kunnen veranderen.  
Dit laatste is in deze roerige tijden, gedomineerd door oorlogsgeweld en klimaatverschijnselen, al 
helemaal een loze ambitie. In de turbulentie van ons huidige tijdsgewricht presenteren we dan ook 
ons Beleidsplan 2022-2023 gebaseerd op “grote dromen” maar zonder een concreet zicht op het effect 
en de haalbaarheid van onze beoogde stappen. 

 
In ons beleidsplan richten we ons op de samenwerking met de Nguwe Community in het Kasungu 
district/Malawi. Onze inspanningen krijgen in cocreatie met Headman Christopher Mvula en de diverse 

Chairmen van de Nguwe community vorm en inhoud. 
Dit alles vanuit de overtuiging dat we, ook in deze tijden, beter ‘iets dan niets’ kunnen doen. 
Dat ook ‘genoeg druppels op een gloeiende plaat’ voor verkoeling kunnen zorgen. 

“Helpen” betekent in ons geval: sámen bedenken, sámen doen en sámen werken. 
 
We richten ons in ons beleidsplan 2022-2023 op onze zogenaamde Pijlers van Verandering: 

1. Duurzame watervoorziening en landbouw 
2. Onderwijs  
3. Talentontwikkeling & Ondernemerschap 

4. Community Development 
 
SEEn staat voor: Sustainable Education & Entrepreneurship network. 

 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 

Namen de leden van Stichting SEEn 
het Bestuur: 
 

Ellen ter Horst – voorzitter 
Toine Dam – penningmeester 
Hessel van Balen – secretaris 
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1. Stichting SEEn 

 

 
1.1 Gegevens 
 

Stichting SEEn is gevestigd aan de: 
Schoolstraat 42 

5311 CE Gameren 

 
De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 27 februari 2020.  

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77479742 
Het RSIN (ANBI kenmerk) van de Stichting is: 861020133 
Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL49 INGB 0009 6329 84 

De stichting heeft een eigen website: https://seen-foundation.nl/ . Onze website zal in de loop 
van 2022 worden gereviseerd en geactualiseerd. 

 

 

1.2 Het bestuur 
 

Het bestuur bestaat sinds het voorjaar van 2021 uit de volgende personen: 
• Ellen ter Horst – Voorzitter 
• Toine Dam – Penningmeester 
• Hessel van Balen - Secretaris 

 

De bestuursleden delen de overtuiging van ‘sharing is caring’ en geloven in het belang van ‘de 
druppel op de gloeiende plaat’ waarin ook kleine initiatieven op het gebied van educatie en 
ondernemerschap het verschil kunnen maken. De bestuursleden zijn deels als ondernemers, 

deels als werknemers actief in Nederland. Het werk voor de stichting is voor hen een 
nevenactiviteit. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen 
enkele financiële vergoeding. 
De bestuursleden garanderen namens de stichting dat projectgebonden donaties volledig ten 

goede komen aan de beoogde projecten.  
De kosten van overhead worden volledig door het bestuur gedragen. 
Naast het bestuur kent Stichting SEEn ook ‘vrienden van Stichting SEEn’ die geen bestuurlijke 

verantwoordelijkheid dragen maar bijdragen aan de doelstellingen die Stichting SEEn 
nastreeft. Bijvoorbeeld door kennis, skills of middelen in te zetten. 
Leden van het bestuur plaatsen zich niet in een hiërarchische positie ten opzichte van de 

‘vrienden’ van Stichting SEEn. Bestuursleden dragen wel de verantwoordelijkheid die in hun 
rol zit opgesloten. Het bestuur wenst te navigeren op de koers die Stichting SEEn samen met 
lokale gemeenschappen uitzet. Daarnaast wil het bestuur faciliterend zijn in het realiseren van 

ideeën van de ‘vrienden’ van SEEn; om recht te blijven doen aan het uitgangspunt van de 
stichting dat  iedere ‘vriend’ zijn/haar talenten en drijfveren kan blijven delen. Ook in dit 
verband geldt: ‘sharing is caring’.  

 

1.3 ANBI 
 

Dit eerste beleidsplan heeft mede als doel om bij de Belastingdienst het verzoek om de ANBI 
status te verlenen gestand te doen. Dat wil zeggen dat de Stichting SEEn daarmee als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling – met andere woorden: een goede doelen stichting - wordt 

gezien.  

https://seen-foundation.nl/
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Dit heeft bepaalde belastingvoordelen, zoals het voordeel dat giften van donateurs aftrekbaar 
zijn van de belasting en dat door de Stichting SEEn ontvangen donaties niet belast worden en 

dus volledig ten goede komen aan de projecten (*) (zie www.anbi.nl) 
 

(*) ANTISTRIJKSTOKBELEID 
Stichting SEEn voert een antistrijkstokbeleid. Het geld dat aan giften van donoren en sponsoren wordt ontvangen wordt voor 100% 

besteed aan de projecten en activiteiten die door Stichting SEEn worden ondersteunt. 
Alle werkzaamheden worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Alle kosten voor activiteiten  sponsoracties, 
evenementen e.d. worden zo veel mogelijk door de organisatie en deelnemers zelf gedragen of door een evenementsponsor bekostigd. 
Indien er onverhoopt kosten worden gemaakt dan worden deze inzichtelijk gemaakt in de jaarverslagen. 

 

1.4 De Raad van Advies 
 

Stichting SEEn kent een Raad van Advies (RvA) welke adviezen verleent over  de koers 
van de stichting i.c. de door haar geformuleerde  uitgangspunten; leden van de Raad van 
Advies adviseren de stichting gevraagd en ongevraagd over strategie en ontwikkeling. In 

de Raad van Advies hebben zitting: Ton Kemkens ( ondernemer), Michel ter Horst           
(ondernemer), Dilo van Commenee ( ondernemer) en Ad Schenkels ( Sr Projectmanager). 
De leden van de Raad van Advies doen dit werk onbezoldigd.  

 

1.5  SEEn als netwerk-organisatie 
 

Stichting SEEn is opgericht vanuit de netwerk-gedachte. De netwerk-partners c.q. ‘vrienden’ 

van de stichting worden via online bijeenkomsten, sociale mediaplatforms als Facebook en 
LinkedIn en ‘live’ te organiseren netwerk -bijeenkomsten nauw betrokken bij het werk van de 
stichting. Naast de vaste kern van ‘vrienden’ worden ook overige Netwerk-partners actief 
uitgenodigd en benaderd om mee te denken over, mee te doen aan en zich in te zetten ten 

behoeve van de activiteiten van de stichting.  

Stichting SEEn spant zich in om ideeën, talenten en drijfveren van de vaste kern van vrienden 
en aangesloten netwerkpartners te faciliteren ten behoeve van het ondersteunen van educatie 

en ondernemerschap in/met lokale gemeenschappen in achtergestelde gebieden.  

 

1.6 Huidige partners  
 

De Stichting werkt nauw samen met partners in de lokale gemeenschap van Nguwe, haar 
vaste kern aan ‘vrienden’ en partners uit het netwerk van stichting SEEn, die van toegevoegde 
waarde zijn voor haar activiteiten, zoals nader beschreven onder 2.2 van dit beleidsplan. 

Toegevoegde waarde kan bestaan uit de inbreng van: kennis, kunde, vaardigheden of 
materiële support. 

Gezien nut en noodzaak van de focus op haar huidige activiteiten betreft de kern van de 

samenwerking met de Nguwe gemeenschap in het district Kasungu in Malawi: de heer 
Christopher Mvula, chief of the community en de diverse voorzitters van gevormde lokale 
commissies. Via deze relatie is optimaal geborgd dat er met voldoende draagvlak, lokale kennis 

en inzicht en in directe relatie tot de behoeften van de Nguwe gemeenschap in Malawi wordt 
samengewerkt. 

Belangrijke netwerkpartners van de stichting in deze fase van haar bestaan zijn verder: 

- Patrimonium Vastgoed (https://www.patrimonium.nu)  
- Ferox-Trade ( https://www.ferox-rubber.com/ )  
- J&E Sports (https://jenesports.com/) 

Stichting SEEn richt zich voor haar activiteiten op genoemde pijlers van beleid nadrukkelijk op de 
samenwerking met andere netwerkorganisaties met wie zij vergelijkbare uitgangspunten deelt ;  
 

http://www.anbi.nl/
https://www.ferox-rubber.com/
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SEEn Online 
 

Als stichting hebben we de duidelijke behoefte om ten aanzien van onze activiteiten en 

doelstellingen een uitgesproken beeld neer te zetten en transparant te zijn over waar we mee 
bezig zijn. Vandaar dat we in 2022 onze reeds bestaande website:https://www.seen-
foundation.nl/ gaan door-ontwikkelen. Hierdoor blijven de partijen en mensen die ons steunen 

goed geïnformeerd over alle ontwikkelingen. Tevens blijven we ook in 2022 interactief op onze 
(besloten) Facebook-groep ( : https://www.facebook.com/groups/197128154837074) en 
Instagram. Via LinkedIn zijn we in 2022 verbonden met onze zakelijke partners en potentiële 

sponsoren.  

 

Inleiding 

2.1 Doelstellingen van SEEn 
 

Stichting SEEn is een (beoogd) erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) welke is 
opgericht op 27 februari 2020. De stichting heeft (statutair) ten doel: 

a. Het (wereldwijd) ondersteunen van kleinschalige door de eigen lokale gemeenschap 

gedragen initiatieven op het gebied van educatie en ondernemerschap die gericht zijn op het 

creëren van een duurzame en veilige leef- werk-, woon- en leeromgeving voor kinderen, 

jongeren en volwassenen in achtergestelde gebieden. Deze initiatieven zijn erop gericht in 

samenwerking met lokale gemeenschappen de projecten te realiseren en de beoogde 

doelstellingen te bereiken. De inzet en activiteiten van Stichting SEEn zijn gebaseerd op de 

ethische waarden van het Earthcharter en de doelstellingen van de UN Sustainable 

Development Goals 

b. Het ten behoeve van vorenstaande in een netwerkorganisatie bijeenbrengen van publieke 

en/of private/particuliere partners die bereid zijn om kennis, vaardigheden of materie (in 

geld of materialen) ten behoeve van zowel de lokale initiatieven als de bij het netwerk van 

Stichting SEEn aangesloten netwerkpartners te delen. Partners van Stichting SEEn kunnen 

middels hun deelname aan Stichting SEEn uitdrukking en/of invulling geven aan hun eigen 

manier van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of andere Duurzame ambities. 

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

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

 
2.2 Activiteiten 

Stichting SEEn ondersteunt op duurzame wijze initiatieven, die educatie en ondernemerschap  

binnen lokale gemeenschappen uit achtergestelde gebieden bevorderen, om daarmee verbetering 
in hun sociaal-maatschappelijke en -economische situatie te stimuleren.   

Stichting SEEn werkt daarbij vanuit een integraal perspectief. Dat wil zeggen dat de activiteiten 

van de stichting zich niet beperken tot één thema maar zich uitstrekken tot verschillende, met de 
ontwikkeling van educatie en ondernemerschap logisch samenhangende “pijlers”. Bijvoorbeeld: 
het mede opzetten van een lokaal voedselprogramma, zodat bezoek van kinderen aan 

onderwijsactiviteiten daadwerkelijk haalbaar wordt. Of: Het mede genereren van financiële 
support om startend lokaal ondernemerschap kans van slagen te geven. 
 

Centraal staat de gedachte dat de mensen uit de Nguwe gemeenschap nadrukkelijk zelf eigenaar 
zijn van hun eigen ontwikkeling c.q. in staat worden gesteld zichzelf te ontwikkelen met 
oplossingen die door de gemeenschap zelf gewild en gedragen worden.  

https://www.facebook.com/groups/197128154837074
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Hiermee wil Stichting SEEn waken voor (zelf) bedachte projecten. Op basis van co creatie wenst 
Stichting SEEn mede -verantwoordelijkheid te nemen voor de door de Nguwe gemeenschap 

beoogde initiatieven op het gebied van educatie en ondernemerschap.  
 

2.3 Invulling doelstelling Stichting 
 

Vanuit overtuiging en nut en noodzaak aan focus is besloten dat Stichting SEEn zich richt op 
het ontwikkelen en ondersteunen van educatie en ondernemerschap. Het investeren in de 
ontwikkeling met en door mensen – c.q. de menselijke factor in lokale projecten in 

achtergestelde gebieden - is daarmee centraal komen te staan. 

 

2.4 Geografische afbakening activiteiten 
 

De activiteiten van Stichting SEEn kennen in principe geen landsgrenzen. Stichting SEEn richt zich 
op lokale gemeenschappen in achtergestelde gebieden. In haar streven om het ‘goede goed te doen 

focust Stichting SEEn zich (ook) in 2022 op de samenwerking met de Nguwe gemeenschap in 
Kasungu-district, Malawi. 

 

2.5 Middelen 

Stichting SEEn tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door inzet van de volgende 
middelen: 

a. Het direct initiëren en ondersteunen van specifieke ontwikkelingsprojecten door middel 
van kennis, kunde, vaardigheden en (financiële) middelen. De ondersteuning heeft 
vanuit de gedachte van Stichting SEEn een directe relatie met de ontwikkeling of 

ondersteuning van initiatieven op het gebied van educatie en/of ondernemerschap. 
b. Het werven van fondsen door: 

1. Het bekend maken van de activiteiten van de stichting binnen netwerk-
organisaties, business clubs et cetera. 

2. Het in het (persoonlijk) netwerk bekendmaken van de activiteiten van de 

stichting; 
3. Het actief benaderen van bedrijven en organisaties ten behoeve van 

financiering en ondersteuning van de activiteiten van de stichting. 

4. Het algemeen bekend maken van de activiteiten van de stichting door middel 
van de website, artikelen et cetera; 

5. Het organiseren van onderzoek-, inspiratie- en project-bezoeken om 
geïnteresseerde personen en organisaties te betrekken bij de ontwikkelingen 

van Stichting SEEn en de projecten van de stichting. Fondsenwerving vanuit 
betrokkenheid; 

6. Het doen van gerichte aanvragen bij fondsen; 

c. Het vervullen van een intermediaire rol voor (Nederlandse) organisaties en personen 
die, bijvoorbeeld vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of andere op 

Duurzaamheids-motieven een rechtstreekse bijdrage willen leveren aan de 
ontwikkelingen die Stichting SEEn ondersteunt, voor zover passend binnen de 
doelstellingen van de stichting; 

d. Het samenwerken met andere organisaties (zoals stichtingen en NGO’s) in Nederland 
én daarbuiten middels het delen van de kennis van lokale omstandigheden, het lokale 
eigen netwerk van de stichting en de periodieke bezoeken aan de projecten; 

Samenwerking met landelijk en internationaal erkende instellingen (zoals 
Edukans, Cordaid  en anderen) die nodig zijn om de specifieke projecten die 
Stichting SEEn ondersteunt, te voorzien van extra kennis en kunde en/of 

financiële ondersteuning . 
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3.De basis van SEEn 

 

3.1.Het Earth Charter 
 

Stichting SEEn baseert zich op het Duurzaamheid -handvest dat wereldwijd uitdrukking geeft 

aan belangrijke, universele  ethische waarden: het Earth Charter.  

Het Earth Charter vormt een ‘kompas’ voor de Stichting SEEn; de beoogde koers, activiteiten, 
keuzes en beslissingen zullen  nauwgezet en doorlopend door Stichting SEEn worden getoetst 

aan de Earth Charter Waarden en Principes. 

 

  

 

Het Earth Charter is ontstaan uit een wereldwijde dialoog met alle actoren in de samenleving. 

In het jaar 2000 werd het Earth Charter gelanceerd, in het Vredespaleis in Den Haag.  

Het omvat fundamentele waarden en principes die nodig zijn om in de 21e eeuw een 
rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld te realiseren.  

De Earth Charter-principes kleuren ‘duurzame ontwikkeling’ in met begrippen als menselijke 
waardigheid, respect, vrede en democratie, ecologische integriteit, sociaal -economische 
gelijkwaardigheid en de rechten van vrouwen. Zie ook: https://earthcharter.org/ 

3.2.Sustainable Development Goals 
 

Voortgekomen uit het Earth Charter zijn in 2015 door de Verenigde Naties de Sustainable 
Development Goals vastgesteld.  

Hiermee zijn de ethische waarden vanuit het Earth Charter geoperationaliseerd in concrete 
doelen.  

 

 

https://earthcharter.org/


9  

 

Stichting SEEn verbindt haar inzet en activiteiten met en aan deze duurzaamheids-doelen 

(SDG). 

In het bijzonder wenst Stichting SEEn bij te dragen aan de SDG’s :  4, 8 en 17.  

 

 

 

Hierbij onderkent Stichting SEEn overigens de directe relaties en afhankelijkheden die deze 

SDG’s hebben met o.m. Duurzaamheidsdoelen 2, 3 en 6 

 

3.3. Betekenisvol Ondernemen 
 

De stichting richt zich in haar activiteiten op educatie en ondernemerschap. Ten aanzien van 
het bijdragen aan (de ontwikkeling van) ondernemerschap in lokale gemeenschappen baseert 

Stichting SEEn zich op de uitgangspunten van Betekenisvol Ondernemen zoals de laatste 
jaren  als duurzaam gedachtegoed op het gebied van ondernemerschap ontwikkeld. 

Betekenisvol ondernemen kent vier zeer-verschillende-maar-allemaal-even-relevante 

ondernemerschaps-grondvormen, die tezamen als doel hebben het ‘klassieke’ economische 

systeem te transformeren naar een meer duurzamer economisch systeem.  Het doel hierbij is 

om in een  actieve samenwerking tussen het publieke, private en particuliere domein 
maatschappelijke vooruitgang voor alles en iedereen te creëren met respect voor natuur, milieu 
en leefomgeving 
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Stichting SEEn wenst zich in te spannen om deze (4) vormen van ondernemerschap mede tot 

ontwikkeling te brengen. In de dagdagelijkse praktijk zal het in eerste instantie gaan om het 
ondersteunen van de 4e genoemde grond -vorm. 

 

1) Publiek ondernemerschap. Hierbij gaat het om ondernemingen die een publiek probleem 
aanpakken, en daarmee dus een overheidstaak overnemen. Publieke ondernemers zijn voor 
hun inkomsten afhankelijk zijn van publiek geld: geld dat ze verdienen door een 

gesubsidieerde kostenbesparing voor de gemeenschap te realiseren. 
 

2) Sociaal ondernemerschap. Hierbij gaat het om ondernemingen die een sociaal of ecologisch 

probleem aanpakken middels een markt-gedreven verdienmodel. In tegenstelling tot 
publieke ondernemers, hebben sociale ondernemers wél klanten of consumenten die bereid 
zijn te betalen voor een bepaald – maatschappelijk – product of dienst. 

 
 

3) Constructief ondernemerschap. Of MVO+. Hierbij gaat het om conventionele, commerciële 

ondernemingen die een stap verder gaan dan de obligate maatschappelijk-
verantwoordelijkheid. Deze ondernemingen hebben actieve en ambitieuze maatschappelijke 
doelstellingen, die volledig geïntegreerd zijn in de basale bedrijfsvoering. Het bedrijf en de 

constructieve maatschappelijke missie zijn onlosmakelijk verbonden. 
 

4) Burger ondernemerschap. Hierbij gaat het om ondernemingen van samenwerkende burgers: 

vooral in de vorm van lokale en/of regionale initiatieven zoals energie-coöperaties en 
gebiedscoöperaties. Deze coöperaties pakken maatschappelijke issues aan die letterlijk en 
figuurlijk dichtbij de burgers staan die er mee aan de slag gaan. 

 
 
3.4. Het A.C.E.R.model© 

 

Stichting SEEn baseert de inzet en uitvoering van haar activiteiten op het  door haar zelf 
ontwikkeld werk-principe: het A.C.E.R.-model© 
 

A: Awareness: Samen met de lokale gemeenschap grondig oriënteren op en vaststellen van de 

vraagstukken die er spelen; bewustwording creëren hoe educatie en ondernemerschap hierin 

sleutelbegrippen zijn. Gezamenlijk een bewustzijn realiseren van de mogelijkheden van de lokale 

gemeenschap zelf om tot verbeteringen te komen en op welke wijze Stichting SEEn kan bijdragen 

aan het leren en ontwikkelen van benodigde competenties c.q. de randvoorwaarden die hiervoor 

nodig zijn. 
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C: Construction: In co creatie met de lokale gemeenschap wordt ‘gebouwd’  aan de benodigde 

randvoorwaarden en (waar nodig)   competentieontwikkeling die nodig is om voortgang te boeken 

op het gebied van vraagstukken rondom educatie en ondernemerschap. Hiertoe zet Stichting SEEn 

actief de kennis, kunde en vaardigheden in van de leden van haar netwerk. Zonodig worden 

additonele materiële / financiële middelen gegenereerd om voortgang mogelijk te maken. 

E: Elaboration: Om de samenwerkingsrelatie met mensen van de lokale gemeenschap duurzaam 

vorm te geven, worden initiatieven gevolgd, ondersteund en verder op- en uitgewerkt. In 

samenspraak met lokale partners worden eventuele bijkomende activiteiten opgezet om de 

ontwikkelingen rondom educatie en ondernemerschap te bestendigen, duurzaam en volhoudbaar te 

maken. 

R: Reflection: De nauwe samenwerking met lokale partners én tussen de leden van de stichting 

vraagt om voortdurende reflectie: doen we het goede, doen we het goede goed, hoe kunnen we 

wat goed is beter maken ? Blijven we op koers op basis van onze uitgangspunten?   

Door deze Reflection-fase een terugkerend werk-principe te laten vormen stuurt Stichting SEEn op 

de kwaliteit en borging van haar inspanningen. In dit permanente reflectieproces speelt de Raad 

van Toezicht mede een rol 

4.Uitwerking activiteiten 

Stichting SEEn initieert en ontwikkelt, samen met lokale gemeenschappen, op basis van haar 
A.C.E.R.-model projecten die primair gericht zijn op educatie en ondernemerschap in  

achtergestelde gebieden. Veelal gaat het om projecten die beogen de belemmeringen in de 
ontwikkeling van educatie en ondernemerschap weg te nemen. De ondersteuning krijgt vorm 
langs verschillende wegen. 

 
Vanuit de filosofie van Stichting SEEn wordt zoveel mogelijk samengewerkt met en aangesloten 

bij lokale initiatieven. De ondersteuning vanuit de stichting geschiedt goeddeels direct en deels 
indirect (door andere organisaties te faciliteren) 

 

Stichting SEEn focust zich,  in het kader van haar doelstellingen i.c. de ontwikkeling van educatie 
en ondernemerschap op de Nguwe gemeenschap in het district Kasungu in Malawi. Deze 
samenwerking is geïnitieerd op basis van bezoeken in 2019 en 2021  en vinden tot op heden hun 

voortgang middels verschillende (online) gesprekken en overleggen. Hierbij wordt telkens  
verkend wat het lokaal draagvlak is en de eigen ambities van de Nguwe gemeenschap rondom 
lokale ontwikkelingsvraagstukken. Op basis hiervan wordt telkens bepaald met wie op welke 

manieren kan worden samengewerkt, wat de bijdrage van Stichting SEEn zou kunnen zijn. Daarbij 
is naast onze samenwerkingspartner, Christopher Mvula,  local chief van de Nguwe community 
ook een actieve samenwerking met diverse voorzitters van Nguwe Comissies die regisserend en 

monitorend optreden bij de diverse projecten.  
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In 2022 richt Stichting SEEn zich op activiteiten die samenhangen met de geformuleerde  

 
Pijlers van verandering 

 

Pijler 1: Duurzame Watervoorziening en Landbouw 
 

  
 
Huidige situatie Duurzame Watervoorziening 
 

De constructie van de waterpomp in 2021 heeft echt een verschil gemaakt in de Nguwe 
gemeenschap. Er is geen hongersnood meer in het dorp en zo'n 45 mensen zijn nu op kleine en 
grotere schaal actief in de landbouw. 

Samen met de dorpshoofden en de voorzitters van de verschillende commissies zijn we het erover 
eens dat het duurzaam veiligstellen van de beschikbaarheid van water essentieel is voor de rest van 
de ontwikkelingsmogelijkheden in de gemeenschap. 
 

Helaas bleek de capaciteit van de waterpomp onvoldoende om continu de benodigde hoeveelheid te 
leveren. Er is een pomp geïnstalleerd die 51 meter diep is, maar in de droogste maanden 
(september, oktober, begin november) blijkt 51 meter niet diep genoeg om zowel het dorpsleven als 

de landbouwactiviteiten continu van water te voorzien. Sinds de installatie van deze nieuwe pomp is 
ook de vraag naar water toegenomen, omdat ook omliggende gemeenschappen naar Nguwe komen 
om het nieuwe systeem te gebruiken. Omdat de gemeenschap volop gebruik maakte van het 

nieuwe irrigatiesysteem op het moment dat het grondwaterpeil te laag werd, hebben we de 
installateur van het water- en irrigatiesysteem: Mphamvu Water Engineers, dringend gevraagd om 
met een oplossing te komen. Gelukkig hebben ze, voordat de gewassen verwelkt zijn, een nieuw 

boorgat van 80 meter diep weten te boren, wat de zaak voorlopig heeft opgelost. 
 
Het bestuur heeft ontmoetingen gehad met zowel Mphamvu Water Engineers als Christopher Mvula 

om de beste weg vooruit te bespreken. Feit is dat water in het grotere Nguwe-gebied een schaars 
goed is en dat dit een van de prioriteiten moet blijven om tot duurzame gemeenschapsontwikkeling 
te komen. Het plaatsen van extra boorgaten is besproken, evenals de voor- en nadelen van het 

plaatsen van extra capaciteit in Nguwe zelf en de mogelijke grotere impact van het plaatsen van 
pompen in omliggende dorpen. Dit is een delicate kwestie en zal ook verder worden besproken door 
Christopher met de dorpshoofden in het gebied alvorens beslissingen te nemen. 

 
Grondwater is geen onbeperkte hulpbron maar wordt aangevuld door infiltratie van regenwater. Om 
een duurzaam gebruik van de grondwatervoorraden te garanderen, kunnen inspanningen worden 

geleverd om de infiltratie te verbeteren. De gemeenschap is al goed op weg met het herplanten van 
bomen die zullen helpen om erosie tegen te gaan. Waterafvoer is een ander probleem onder het 
huidige landbouwsysteem dat de infiltratie negatief beïnvloedt. 

 
Plannen voor 2022 
 
1. Het dorp ondersteunen om water dat nu wordt verspild (lekkend) te gebruiken voor de groei van 

bomen. Bananenbomen zullen bijvoorbeeld het hele jaar door fruit leveren als ze water krijgen. 
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Door ze strategisch rond tanks en aan het einde van de goot bij de handpomp te planten, krijgen de 
bomen automatisch water en groeien er vruchten. Denk ook aan water dat na het afwassen wordt 

weggegooid. 
De reeds gevestigde Boomplant-commissie in de gemeenschap kan hiervoor verantwoordelijkheid 
nemen. Ze kunnen plaatsen identificeren waar momenteel water wordt verspild en jonge bomen 

planten op deze plekken. Dit kost niet veel tijd, maar zal een groot verschil maken. In dit verband 
worden ook ondersteunende acties voor behoud en beheer van regenwater opgezet in 
samenwerking met studententeams van het Koning Willem 1 College te Den Bosch, die tevens voor 

een startbudget van hun acties zullen zorgdragen. 
 
2.Het implementeren van permacultuur zal de infiltratie van (regen)water sterk verbeteren. Het zal 

niet alleen veel helpen bij het duurzaam gebruik van grondwater, de biodiversiteit te vergroten, bij 
te dragen aan de gezondheid van het milieu, meer diverse en voedzamere gewassen te verbouwen 
en de opbrengsten te verhogen. Dit is onderdeel van de beoogde permacultuur training, waarover 

we meer vertellen onder : Duurzame landbouw. 
 
3. Duurzaamheid van nieuwe boor-gatinstallatie(s) nader onderzoeken, kosten laten berekenen en 
bij het genereren van voldoende financiële support: het bijplaatsen van een extra pomp in de 

Nguwe community en/of het plaatsen van een waterpomp in het omliggende gebied om hiermee de 
behoefte aan en aanloop tot beschikbaar water vanuit de omliggende dorpen te reguleren. 
 

Huidige situatie Duurzame landbouw 
 
Zoals sommige leden van de Nguwe gemeenschap zelf zeiden; het tijdperk van hongersnood in de 

gemeenschap is voorbij. Dankzij de mogelijkheden om maïs en (tot nu toe) op beperkte schaal 
tomaten en andere groenten en fruit te telen, kan de gemeenschap langzaam maar zeker haar 
voedseldiversiteit uitbreiden. Maïs, als basis voor de nsima (een stevige maïspap) is echter nog 

steeds het hoofdingrediënt van elke maaltijd, zoals in heel Malawi. 
 
De teelt van tomaten vindt al succesvol plaats. Waar vroeger slechts een paar dorpelingen groenten 

en fruit konden verbouwen, zijn dankzij de watervoorziening nu zo'n 45 dorpelingen bezig met het 
verbouwen van groenten. 
 

Plannen voor 2022 
1. Het creëren van meer en betere mogelijkheden voor microkredieten via de Nguwe Village Bank 
(zie Sociaal Jaarverslag 2021), voor boeren om zaden en apparatuur te kopen waarbij we hen 

stimuleren om dit zo duurzaam mogelijk te doen 
2. De school kan een kleine moestuin beginnen om de nieuwe generatie boeren te betrekken bij 
duurzame landbouw en permacultuurpraktijken (zie punt 3). Dit zijn niet alleen waardevolle 

vaardigheden en inzichten om vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen, het is ook een leuke en praktische 
vorm van onderwijs. De oogsten van de schooltuin konden worden gebruikt voor de lunch van de 
kinderen. Een grotere variatie in voeding gaat de kinderen helpen om fysiek sterker te worden en 

heeft ook talloze voordelen voor hun hersenontwikkeling. Hierdoor worden ze zelfs betere 
studenten. 
3. Diversificatie van gewassen om risico's te spreiden (zoals droogte en plantenziekten) en om een 

evenwichtiger dieet te creëren met idealiter fruit, groenten en wortels die zullen groeien en op 
verschillende tijdstippen van het jaar kunnen worden geoogst. Ze vullen elkaar aan en garanderen 
altijd iets te eten. Om hiermee aan de slag te gaan, willen we de mensen van Permaculture Paradise 
(www.permacultureinstitutemw.org) in Mchinji uitnodigen om Nguwe Village te bezoeken voor een 5 

daagse bewustwording en basis van permacultuur training. Bij een goede ontvangst armen kan 
Permaculture Paradise een vervolgprogramma starten met maandelijkse bezoeken aan Nguwe 
Village voor een periode van 7 maanden, om de voortgang te monitoren en duurzame 

landbouwpraktijken met de gemeenschap verder trainen. 
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Pijler 2: Onderwijs 

  
 
Huidige situatie 
Het proces van accreditatie van de school is afgerond. De regionale autoriteiten hebben aangegeven 

dat de school de status van erkenning krijgt, waardoor schoolmaterialen en andere faciliteiten die 
van overheidswege worden verstrekt aan “basisscholen” ook beschikbaar gesteld zullen worden aan 
de Nguwe basisschool. Het is op dit moment nog onduidelijk wat dit precies betekent.  

 
Tegelijkertijd kampt de school met grote uitdagingen zoals vermeld in het jaarverslag van 2021 en 
het verslag van het bezoek van SEEn in oktober/ november 2021: 

“…The current situation is that about 85 children of different age groups (2 to 6 years) attend 
classes together in basic English and basic math, which are given by 2 hardworking teachers, who 
do their best and which the community is very happy with, but who are not qualified according to 
the requirements of the Government.  
Sometimes children don't go to school because they are needed at home, for example to look after 
the babies. 
At the moment the Nguwe village school is also sometimes used as an aid group for the Primary 
school in a village about 5 km away. Also in the Primary school there are too many children for the 
limited capacity of classrooms and teachers.  
Christopher's wish is to develop the school into a junior primary school, accredited to standard 1,2 
and 3 
And..  
A number of women in the community have indicated that they would like to learn English 

Conclusions 
a. The classroom that the community has built with our suppport is much too small.  The 
attraction of the school is great ( also tot he nearby villages who are part of the 
community) , because of: 
- Most parents think it is important that their (small) children go to school; 
- The meal provision ( lunch) of the school. 
- The lack of schools for small children in the surrounding villages 
It is impossible / undesirable from a sense of community to refuse children to come to the Nguwe 
school. 
The approximately 85 children who ( now) visit the school are accommodated in 1 group that 
follows the lessons together. This means that there is no age differentiation. Toddlers are taught 
together with 6 year olds in this 1 one classroom. 
 
The community has expressed its wish to work in age groups (0-3 years, 4-5 years 6-7) years. 
You can think of: 
- Nursery (0-3 years) 
-Kindergarten (4-5 years) 
- Junior Primary (6-7 years). 
It is therefore desirable that work is carried out in different rooms, where there is also appropriate 
furniture and play space 
b.Didactics and qualifications of the teachers 
There are no teaching aids available for the teachers; The government does provide teaching 
aids  but these do not reach the remote rural areas, to which the Nguwe area belongs.   
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The teachers are doing a great job, under the circumstances. The 2 teachers themselves report 
insufficient didactic skills to effectively teach the different age groups currently participating in their 
class. They are also not qualified.  
c. In order to develop adequate teaching materials, insight into the syllabus of standard 1, 2 and 
3 is required. This is available and can help teachers develop appropriate material for different 
standards, using SEEn 
d. Women learning English 
It is a wish of some women to learn the English language so that they can communicate with us 
(and others) and increase their chances of a better future for themselves and their children. 
e. To become an accredited junior primary school, qualified teachers are required. 
This is a complicated issue, because it is not so easy to organize replacements for the current 
teachers, so that the school can be without a teacher when these teacher(s) go to school to get 
their diploma…” 
 

Plannen voor 2022 
A. Bouwen van een extra schoollokaal met als doel: 

- Het scheiden van de kinderen in 2 leeftijdsgroepen: 
1. Kinderen van 4 en 5 jaar ( kindergarten) 
2. Kinderen van 6,7 en 8 jaar ( primary school)  

B. Ontwikkelen van een faciliteit, binnen of buiten, geschikt voor een  “Nursery” waar kinderen 
van 0-3 3 jaar enkele dagdelen per week onder begeleiding kunnen spelen en spelenderwijs 
leren, inclusief:  

C. Het onderzoeken van de mogelijkheden om enkele jonge vrouwen in de community te 
trainen om kinderen in de “nursery”te begeleiden. 

D. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om de leerkrachten  zich op het, bij een primary 

school passende didactisch en pedagogisch niveau te laten ontwikkelen en 
E. Een eerste start maken met het kwalificeren van de leerkrachten, waarbij aandacht voor hun 

vervanging. 

F. Het verstrekken van basismaterialen voor het geven van onderwijs in overleg met de 
leerkrachten 

G. Ontwikkelen, organiseren & uitvoeren en/of faciiteren van een basiscursus Engels voor 

vrouwen in de community 
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Pijler 3: Talentontwikkeling & Ondernemerschap 
 

   
 
Huidige situatie 

Door de intensieve samenwerking vanuit de community met Christopher Mvula en diverse Chairmen 
van comités die zich bezighouden met resp.: water- en irrigatievoorziening, landbouw, onderwijs en 
de Nguwe Village Bank zijn vooral de mensen van Nguwe bezig om hun leefomstandigheden te 

verbeteren en te bouwen aan hun toekomst. 
Onlosmakelijk verbonden met bouwen aan de toekomst is het ontwikkelen van talenten. 
Dit gebeurt op de school voor de kinderen tussen plm 2 – 8 jaar. 

Dit gebeurt door vormen van ondernemerschap bijvoorbeeld in het telen van tomaten of in de 
Nguwe Women Tailoring Group; op eigen initiatief van vrouwen uit de Nguwe gemeenschap is 
inmiddels een Nguwe Women Tailoring Group ontstaan, die met support van Stichting SEEn 
gaan starten met een eigen naaiatelier. Deze vorm van ondernemerschap zal  in 2022 worden 

gemonitord en extra ondersteund. 
 
Een groep die bij talentontwikkeling zeker niet vergeten moet worden is de groep jongeren (12-21 

jr) Ontwikkelen meisjes en jonge vrouwen nog wel in hun talent in het zorgdragen rondom huis, 
kleinere kinderen en werken op het land, de jongens en jonge mannen hebben een minder duidelijk 
perspectief. Zij lopen met name het risico hun talent onbenut te laten. Dat is niet alleen jammer en 

zorgelijk voor henzelf, ook voor de toekomst van Nguwe is het van belang dat jonge mensen, 
jongens én meisjes, hun talenten kunnen ontwikkelen.  
Het wordt daarom interessant om te bezien hoe Nguwe zich kan ontwikkelen tot een ‘Learning 

Community’ waar talentontwikkeling volop kansen krijgt binnen de mogelijkheden die er binnen de 
community zijn of ( met steun van buitenaf) kunnen worden gerealiseerd.  
 

Stichting SEEn wil in 2022 starten met de ontwikkeling van een talenten- programma, dat zoveel 
mogelijk samen met (jongeren uit) de community van Nguwe vorm gaat krijgen. 
Doelstelling: Vanaf 2022  wordt jongeren (12-20 jaar) in Nguwe de mogelijkheid geboden aan de 

ontwikkeling van de eigen talentenen &  life skills te gaan werken en zich hiermee tot volwaardige 
en verantwoordelijke bewoner van en voor de Nguwe community  te ontwikkelen. Dit doen zij door 
deel te nemen aan en/of bij te dragen aan activiteiten met een educatief karakter. Als basis voor 
deelname aan het programma stellen deelnemers een Persoonlijk Ontwikkel Plan (PDP) op. 

Onderdeel van ieders PDP is het vaststellen welke concrete tegenprestaties elke deelnemer gaat 
leveren aan de community om aan het Talent Ontwikkelprogramma deel te kunnen nemen. 
Kenmerken van het programma 

a) Aangezien ieder (jong) mens anders is en zich volgens eigen mogelijkheden zal ontwikkelen is het 
programma voor talentontwikkeling in principe gebaseerd op een individuele benadering en 
persoonlijke ontwikkeldoelen. Hiertoe zullen we een “persoonlijk ontwikkel plan” gaan maken dat 

past en bruikbaar is voor deelnemende jongeren uit Nguwe 
b) Tegelijkertijd is het nuttig om sommigen activiteiten in groepsverband aan te bieden; hiermee 
wordt het samenwerken en verantwoordelijkheid nemen gestimuleerd. 

c) Het programma van Talentontwikkeling kenmerkt zich verder door een “voor wat hoort wat” 
principe. Om deelname aan het Talent Ontwikkelprogramma van Nguwe te “verdienen” zetten 
deelnemende jongeren zich actief in voor nuttige of noodzakelijke activiteiten/werkzaamheden in en 

rondom de community. 
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d) Het Talent ontwikkel-programma is geen ‘schools’ programma maar bestaat uit praktische 
activiteiten met een (hoog) educatief gehalte. Het leren van elkaar en van anderen is hierin een 

belangrijk aspect. 
Elke deelnemende jongere die resultaten heeft behaald in het Talent Ontwikkelprogramma wordt 
beloond met een zogenaamde Open Badge.   

Open Badges zijn (digitale) insignes die worden weergegeven als pictogrammen of logo’s.  
Badges kunnen zowel fysiek als online worden verzameld en bewaard in een Open Badge Paspoort.  
Zij laten zien dat iemand bepaalde kennis of ervaring heeft opgedaan of bepaalde vaardigheden 

beheerst.  Open Badges worden wereldwijd erkend als manier om talenten, die buiten het behalen 
van schooldiploma’s zijn ontwikkeld, zichtbaar te maken. 
Dit kan jongeren helpen bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, het uitbouwen van hun talenten 

maar ook om hun talenten waardevol te maken in relatie tot anderen (bijvoorbeeld bij het willen 
gaan werken bij een bedrijf)  
 

 Plannen voor 2022 
 

Het Talent Ontwikkelprogramma start in 2022 met een paar activiteiten, die deels bedoeld zijn om 
het programma via “het gewoon gaan doen” samen met jongeren vorm en inhoud te geven. In 

onderstaand een opsomming van de plannen: 
 

1.Het aanbieden van “wissel je taal uit-workshop(s)” in de Engelse taal aan jongvolwassenen door 

leden van ons bestuur en Chichewa door jongvolwassenen uit de community aan leden van ons 

bestuur. Dit omdat het voldoende (praktisch) beheersen van de Engelse taal de mogelijkheden van 

jongeren binnen en buiten de community versterkt en de communicatie met betrokkenen vanuit de 

stichting en andere partijen in Malawi vergemakkelijkt. Deze workshops gaan naar verwachting 

plaatsvinden ten tijde van bezoeken aan de Nguwe community in april/mei 2022. 

2.Het stimuleren van sportiviteit en teamwork middels het lokale voetbal -team; het (leren) opzetten 

en uitvoeren van onderlinge trainingen, het door-ontwikkelen van spelprincipes, organiseren van 

competitie etc. Dit om verantwoordelijkheidsgevoel, teamwork en leiderschap-skills verder te 

ontwikkelen. 

3.Het ontwikkelen van opvoedings- en educatieve vaardigheden (ECD) voor met name 

jongvolwassen vrouwen uit de community. Met de deskundige ondersteuning vanuit de lokale dienst 

Welfare kunnen zij worden getraind in de opzet van en het mee laten doen aan spel- en speel- 

mogelijkheden & activiteiten voor de groep jongste kinderen (2-4 jr) in en rond de school van 

Nguwe en het omliggende gebied (zulks in samenhang met de beoogde ontwikkeling van een 2e 

schoollokaal) 

4.Een eerste pilot van een “Leermeester-Gezel”-traject binnen Nguwe waarbij via het “learning by 

doing” principe met name jong volwassen mannen ambachtelijke vaardigheden aanleren van 

volwassenen uit de (omgeving van) Nguwe zoals: timmeren, metselen, landbouw en 

(klein)veehouderij. 

5. Ten behoeve van de uitwerking en toepassing van een “Open Badge” systeem wordt de 

samenwerking en support gezocht met/van de Talentencampus Oss 

(:https://www.talentencampusoss.nl/). 
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Pijler 4: Community Development 

 

    
 

Huidige situatie 
 
Tijdens het projectbezoek aan Nguwe in oktober 2021 is vanuit het huidige leiderschap van de 

community de wens uitgesproken om in te zetten op (persoonlijk) leiderschap en community 
development waarmee de ingezette ontwikkeling verder kan worden ontwikkeld, verduurzaamd en 
geborgd. Deze ontwikkeling zou zich met name moeten richten op de jongeren uit de community. 

Zij zijn immers de toekomstige leiders van de gemeenschap. 
Op dit moment wordt er geen of weinig (extra) aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 
jongeren. Er is nauwelijks een (betekenisvolle) dagbesteding, laat staan enig toekomstperspectief. 

Daardoor wordt er door jonge mannen te vaak en te veel alcohol gedronken en overlast 
veroorzaakt.  
 
Het ontbreekt op dit moment gewoonweg aan middelen, een programma en prioritering waar focus 

op zou moeten worden gelegd. Door dat in samenwerking met en voor talentvolle jongeren te 
ontwikkelen zijn en blijven zij eigenaar van hun eigen ontwikkeling zoals we dat als stichting in ons 
beleidsplan hebben verwoord.  

 
Plannen voor 2022 
 

In 2022 zal worden begonnen met een overleg met het leiderschap van de community om te komen 
tot een inventarisatie van de behoeften en (on)mogelijkheden, gericht op de community 
development, zodat er een overzicht ontstaat van de maatschappelijke vraagstukken die in de 

community leven. Dat overzicht kan wellicht helpen bij het aanbrengen bij de prioritering en het 
betrekken van de juiste personen. 
 

Door vervolgens met (met name) betrokken personen in dialoog te gaan kan nader en meer 
inhoudelijk worden besproken hoe (eventueel planmatig) invulling kan worden gegeven aan de 
geïnventariseerde maatschappelijke vraagstukken, de geprioriteerde behoeften en wat daarvoor 

nodig is. 
 
Zo is er in de community al een voetbalteam met een teamleider, die bijvoorbeeld kan worden 

betrokken bij het samenstellen van (talent)ontwikkelprogramma’s voor jongeren.  
 
Naast de eerder beschreven inventarisatie in samenwerking met het leiderschap van de community  

zou door middel van een inventarisatie met en van de jongeren een beeld kunnen worden 
opgehaald of en in hoeverre de zienswijzen verschillen. Deze uitkomst kan van groot belang zijn 
voor zowel de bewustwording, de afstemming en (wijze van) samenwerking en de te zetten 

stappen. Als de verschillen met betrekking tot de maatschappelijke vraagstukken en behoeften 
tussen het leiderschap en de jongeren immers te groot blijken te zijn, dient de eerste focus op 
bewustwording en een gezamenlijke toekomstontwikkeling te worden gelegd. 
 

In deze inventarisatiefase kunnen ook andere mensen worden geraadpleegd om tot een zo 
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compleet mogelijk beeld, overzicht en inzicht te komen gericht op gedeelde ambities en haalbare 
doelen. Zo is tijdens het projectenbezoek bijvoorbeeld contact gelegd met de facilitator van de Early 

Childhood Development (ECD), die ook kennis heeft van en ervaring heeft met andere onderwerpen 
op het gebied van onderwijs en empowerment van jongeren. 
 

Na de hiervoor geschetste inventarisatie zal in overleg en samenspraak met het leiderschap van de 
Nguwe community een keuze worden gemaakt over de gewenste vervolgstappen, de hierbij uit de 
community betrokken personen, de planning op hoofdlijnen en de te bereiken resultaten en 

effecten.  
 
Het spreekt voor zich dat deze ontwikkeling zich niet in een blauwdruk laat vatten en dat 

communicatie (ook) hier een belangrijke rol speelt. Gaandeweg 2022 zal deze aanpak zich dan 
verder gaan ontvouwen waardoor er op dit moment nog valt aan te geven of en zo ja welke kosten 
deze inventarisatie en bijdrage met zich meebrengen. 

 
Naar verwachting kan de inventarisatie en prioritering voor de zomer van 2022 zijn afgerond, 
waarna de eerste gemeenschappelijke stappen kunnen worden gezet om nadere invulling te geven 
aan de verdere inhoudelijke Community Development van de Nguwe Community. 
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6. Financiële onderbouwing 

 
Uitgangspunten 
Hoewel de bestuursleden, ‘vrienden’ en andere netwerkpartners betrokken bij Stichting SEEn 

zich om niet inzetten voor de belangen en doelstellingen van de stichting vergt de verdere 
uitwerking van de doelstelling uiteraard de nodige financiële middelen. Deze worden 
opgebracht via giften, sponsor- of fondswervingsacties en bankrentes. Donaties, giften en 
dergelijke kunnen ook plaatsvinden in een andere vorm dan geld, zoals het bekostigen van 
huisvesting, het financieren van een training et cetera.  

Alle giften komen volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting. De stichting 

garandeert dat giften ten behoeve van specifieke projecten voor 100% ten bate komen van 
het betreffende project.  
De organisatiekosten van Stichting SEEn worden betaald uit algemene giften. Het bestuur 
draagt substantieel bij aan de algemene kosten van de stichting. 

 
Stichting SEEn zit momenteel in de startfase van haar bestaan. Bijgaand budgettair overzicht 
is derhalve grotendeels gebaseerd op prognose. 

 

Het geprognosticeerd financiële budget 2022 op hoofdlijnen van de Stichting SEEn en de 
begroting voor de besteding aan de (deel)projecten (de vier Pijlers van verandering), bestaat 
uit het volgende overzicht: 
 

 

Posten Bedrag in euro 

▪ Benodigde baten uit eigen fondswerving 

o Giften particulieren 

o Donaties bedrijven en instellingen (Stichtingen) 
o Diversen (opbrengst sponsoracties e.d.) 

 
 €   2.500- 

 € 15.000-  
 €   2.500- 

 

Totaal   € 20.000,-  
  

▪ Geraamde kosten t.b.v. fondswerving 

o Kosten werkbezoeken 
o Vervoerskosten 
o Bijeenkomsten 
o Vertaalkosten 

o Bankkosten 
o Ontwikkeling en onderhoud website 
o Diversen 

 
 € PM 
 € PM 

 € PM 
 €   500- 
 €   500- 
 €   750- 
 € PM 

 

Subtotaal   €1750,-  

 

  

▪ Geraamde kosten voor de vier Pijlers van verandering 

o Duurzame watervoorziening en landbouw 

o Onderwijs 

o Talentontwikkeling en ondernemerschap  

o Community Development    

 

 
 €   8.000-  

 €   6.000-  
 €   1.500- 
 €   1.500- 

 

Subtotaal  € 17.750-  

Begroting t.b.v. besteding aan project(en) € 19.500,- 
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7.   Sponsoring 
 

De projecten van onze stichting die in directe samenwerking met de Nguwe community in Malawi 
worden opgezet, worden door de mensen uit de community zelf gerealiseerd. 
Dit impliceert dat de bijdrage vanuit onze stichting zich “beperkt” door de inzet van kennis, kunde, 

energie, betrokkenheid en financiële middelen. Deze laatste worden vooral gegenereerd door via 
gerichte acties particulieren en/of bedrijven bereid te vinden ons met hun bijdragen te steunen. 
 

Tot dusver ging het telkens om incidentele acties of activiteiten die uiteindelijk een groter of kleiner 
bedrag aan sponsorgeld bijeen hebben gebracht. 
Met het oog op dit beleidsplan 2022 dat zich, vanuit een blik op de toekomst, zal richten op 

activiteiten voor het komende kalenderjaar ( “think big, act small) is het van belang om in dit 
beleidsplan aan te geven hoe we denken de nodige sponsoring te gaan verwerven. Hierbij gaat het 
zowel om meer structurelere vormen van sponsoring als om gerichte bijdragen voor kortdurende 
acties. Dit alles met de restrictie dat het in de huidige turbulente tijd ongewis is dat, of en hoe onze 

voorgenomen sponsoracties succesvol zullen zijn. 
 
Aangezien het Beleidsplan 2022 opgericht is op 4 ‘pijlers van ontwikkeling’ binnen de Nguwe 

community: 
Pijler 1:Duurzame watervoorziening & landbouw 
Pijler 2:Onderwijs 

Pijler 3:Talentontwikkeling & Ondernemerschap 
Pijler 4:Community Building 
ligt het in de rede om onze beoogde sponsoring ook daar op (in) te richten. 

 
Pijler 1: Duurzame watervoorziening  
Beoogde sponsoren: 

a) Private Ondernemingen  
b) idem en particulieren 
c) Het Talenten Atelier (HTA) Koning Willem 1 College (KW1C) 

Voorgenomen Sponsor-acties: 
-Actie: “Water is Life”: een bedrijf sponsort aanleg, training locals, reparatie en onderhoud van 1 
waterpomp in de Nguwe area gedurende 4 jaar t.b.v. invulling MVO/SDG (en eigen marketing) 

- HTA -KW1C projecten: Ontwikkeling praktisch toepasbare en met lokale middelen te realiseren 
vormen van regenwater-opvang en beheer in en rond de Nguwe community, voorzien van start-
budget. 

-Actie: “Loop voor de pomp”. Vrienden van de stichting die actief zijn in de wereld van (hard)lopen 
laten zich sponsoren voor dit goede doel. 
 

Duurzame landbouw 
Beoogde Sponsoren: 
a) Organisaties ter bevordering duurzame landbouw en voeding Malawi 

b) Particulieren  
Voorgenomen Sponsor-acties: 
a) “Kennis maken met Kennis”  Beschikbaar stellen lokale kennis en kunde in ruil voor kennis en 
kunde vanuit onze Stichting 

b) “Verbeter 1 vierkante Meter”: 1m2 grond van de beschikbare “proeftuin” wordt gepacht door een 
sponsor en voorzien van een (fruit)boom of -plant. De sponsor een regelmatige update van groei, 
bloei en gebruik van zijn/haar stuk van de Nguwe Experience Garden. 

 
Pijler 2 Onderwijs 
Beoogde Sponsoren 

a)Bedrijfsleven, NGO (Wilde Ganzen), Onderwijsfondsen 
b)Zelfwerkzaamheid bewoners community –vrienden stichting SEEn 
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c)Kinderopvangorganisatie Compananny 
Voorgenomen Sponsor-acties 

a)M.b.v. Young SDG Oss opzetten van ludieke actie(s) op Middelbare Scholen 
   Inzetten netwerk Bouwbedrijven Kemkes (Learning Journey naar Malawi) 
   Samenwerking vitaliseren met Wilde Ganzen (verdubbelaar) 

b)activeren lokaal talent (zie pijler 3) via ontwerp en constructie van lokale eduactieve materialen 
    Ter Horst & Partners i.s.m. Platform64 
c)Kinderopvangorganisatie Compananny faciliteert training in ECD (uit te voeren door lokale Welfare 

afdeling) voor talentvolle jongvolwassen vrouwen uit de Nguwe community 
 
 

Pijler 3 Talentontwikkeling & Ondernemerschap 
Beoogde Sponsoren: 
a)Particulieren 

b) NL voetbalclub 
c) Talentencampus Oss 
Sponsormiddelen/acties: 
a)Actie “Word een VIP”: Word een Very Import Person voor een jongere in Nguwe door een jongere 

met een bepaalde ontwikkelvraag/-wens of behoefte persoonlijk te sponsoren 
b) Actie “Goal!!”: Een of meerdere NL Voetbalclubs/-teams ondersteunen het Nguwe Voetbalteam 
met raad en daad om zichzelf als team te ontwikkelen 

c) Samen met relevante volwassen bewoners en (kleine) bedrijven van Nguwe e.o. worden ‘training 
on the job” -trajecten met individuele jongeren afgesloten waarbij zij tegen vergoeding deze jongere 
bekwaam maken in ambachtelijk werk. Hiermee kunnen zij hun talenten ontwikkelen; deze trajecten 

worden in samenhang met een “open Badge” -systeem i.s.m. Talentencampus Oss ontwikkeld en 
ondersteund. 
 

Pijler 4 Community Building 
Beoogde Sponsoren 
Uit algemene middelen stichting & bestuursleden 

Sponsormiddelen/acties 
Actie: “Vriend van SEEn”: het opzetten van een ‘abonnement’-structuur om maandelijkse donaties  
( bijvoorbeeld “tientjes”-leden) te werven waarmee een continue financiële ‘onderstroom’ / 

voedingsbron ontstaat om activiteiten rondom community-building te co-financieren. 
 
Overige periodiek inzetbare sponsoracties 

1. Grote glazen pot / vaas vol paaseitjes, gesponsord door een winkel of beter nog, een 

duurzaam bedrijf zoals Tony Chocolonely’s. Voor een paar euro kopen mensen een kans om 

te raden hoeveel eitjes erin zitten. Degene die het dichtste bij zit, krijgt de hele pot. 

Misschien kunnen we scholen motiveren mee te doen, want al die eitjes delen met de hele 

klas is leuker dan je in je eentje misselijk eten, toch? Opbrengst gaat naar een specifiek 

project zoals een konijnen- of kippenhok voor de school in Nguwe, als onderdeel van hun 

landbouw lessen. 

2. Kaarten voor kerst, Valentijn, verjaardagen etc laten tekenen, schilderen, kleuren door de 

kinderen in Nguwe. Digitaliseren en in Nederland verkopen per setje van 5 of 10. Opbrengst 

naar talentontwikkeling. 

3. Water is Life, daag mensen (studenten verenigingen?) in Nederland uit om een week niet 

meer dan een emmer water per persoon per dag te gebruiken. Zij zoeken sponsors voor een 

bedrag wat toeneemt per dag dat ze dat voor elkaar krijgen. Opbrengst naar waterprojecten. 

4. Rondom de week van Earth Hour (bijvoorbeeld) vragen we mensen in Nederland om hun 

energieverbruik bij te houden, dus de begin- en eindstand in een week. Zo worden ze zelf 

bewuster van hun gebruik, en eraan gekoppeld gaan ze aan de start de afspraak aan om per 
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kWh (of wat is het op je meter?) die ze die week gebruiken, een bedrag te doneren aan 

SEEn waarvan we zonnepanelen kopen voor Nguwe. 

5. Geef een geit cadeau. Mensen in Nederland kunnen een (vrouwtjes) geit cadeau doen aan 

een familie in Nguwe. De deal is dan dat als die geit kleintjes krijgt (meestal een tweeling), 

die familie er eentje zelf houdt en die andere ook weer cadeau doet aan een andere familie. 

Zo krijg je een heel netwerk, een ‘pay it forward’ situatie. Een mogelijkheid is, om deze 

geiten niet te geven aan families, maar aan de jongeren in de gemeenschap. Een soort 

startkapitaal om iets voor zichzelf te gaan opbouwen. Word je 16, dan krijg je via SEEn een 

geit?  

6. Nguwe Women Tailoring Group maakt kleding, servetten, sjaaltjes, zakdoeken, tafellakens, 

kussenhoezen etc die in Nederland verkocht worden via ???  

 
 
 


