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1.

Algemene Informatie

1.1

Inleiding Jaarverslag 2017

Op de voorkant van het jaarverslag 2017 van stichting Beletu staan kinderen en docenten van de school in
het plaatsje Anno. Beletu steunt de organisatie Hedfa, die er voor zorgt dat kinderen die ver weg wonen, het
schoolgeld niet kunnen betalen of door andere redenen geen school dreigen te bezoeken of die dreigen te
verlaten, met financiële en praktische steun (zoals een pleeggezin om dichtbij school te kunnen wonen)
gewoon naar school kunnen gaan.
Beletu heeft verder in 2017 haar structurele steun aan projecten van Yenege Tesfa in Gondar voortgezet,
dankzij de steun van vele trouwe donateurs en de opbrengst van spontane of eenmalige acties. DDIA kon op
eigen benen verder, en heeft geen steun van ons meer gevraagd. Veel dank aan ieder die dat heeft mogelijk
gemaakt!
In dit jaarverslag vindt u het verslag van de activiteiten van Beletu in 2017, met inbegrip van het financiële
verslag, en het beleids-/jaarplan voor 2018.
Alle betrokkenen bij Beletu kijken uit naar de werkzaamheden in 2018!

1.2

Algemene informatie stichting Beletu en doelstelling

Naam en rechtsvorm:
Plaats en datum van oprichting:

Stichting Beletu
24 april 2007 te Groningen

Stichting Beletu is ontstaan vanuit een informeel initiatief met de naam Beletu. Beletu betekent ‘grote
vrouw’ in het Amhaars, de nationale taal van Ethiopië, waar de projecten die Stichting Beletu op dit
moment steunt uitgevoerd worden. De stichting heeft de naam Beletu omdat zij zich inzet voor
ambities van ‘grote mensen’.
Het bestuur van de stichting bestond in 2017 uit:
Voorzitter:
Marjan Perreijn, Hilversum
Secretaris:
Penningmeester:

Jannetje Bootsma, Leiden
Mirjam Swart, Den Haag

Algemene leden in 2017 waren:
Marieke Boersma:
Frederika Boersma:
Anne Marinussen

veldmedewerker Ethiopië en projectcommissie
fondsenwerving en public relations
projectcommissie

Rosalijn Both, lid van de projectcommissie, heeft na jaren werkzaamheden voor Beletu te hebben verricht, in
2017 afscheid genomen. Beletu bedankt haar graag voor alle inzet van de afgelopen jaren.
Een van de algemene leden van Stichting Beletu en onze expert-in-het-veld Marieke Boersma woont
in Ethiopië. Samen met andere oud-bestuursleden van Stichting Beletu werd zij geïnspireerd door de
ideeën en ambities van de oprichter van Yenege Tesfa, die in Gondar projecten voor – toen alleen
nog – straatkinderen opzette. In 2003 is Beletu informeel gestart met het ondersteunen van deze

initiatieven, zowel door middel van het geven van advies als financiële steun; giften van vrienden en
familie. Om de initiatieven van het informele Beletu en ook nieuwe initiatieven goed te kunnen
blijven ondersteunen, is in april 2007 Stichting Beletu opgericht.
Bestuur en vrijwilligers vergaderen gemiddeld 1 x per kwartaal. Van deze vergaderingen worden
notulen opgesteld en verspreid. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van het
bestuur. Voorts controleert het bestuur zichzelf; er is geen extern toezichthoudend orgaan.
In 2017 hebben zich geen statutenwijzigingen voorgedaan.
Van de algemene leden neemt Frederika Boersma de fondsenwerving en public relations voor hun rekening.
Anne Marinussen en Marieke Boersma vormden in 2017 de projectcommissie. Zij onderhouden de contacten
met de door Beletu gesteunde projecten, bereiden de beslissingen over het steunen van projecten voor en
houden zicht op de besteding van de door Beletu verstrekte steun.
Marieke Boersma, de expert-in-het-veld van Stichting Beletu woont in Ethiopië en kan daarom kundig en ter
plaatse adviserende ondersteuning geven aan de projecten die Beletu steunt. Anne Marinussen heeft in
Ethiopië gewoond en zorgt samen met Marieke Boersma voor de contacten met Hefda, de organisatie die
Beletu bij een project op een school in het dorpje Anno ondersteunt.
Meer informatie over Beletu en de door Beletu gesteunde projecten is opgenomen op www.beletu.nl.

Doelstelling stichting Beletu
Stichting Beletu wil dromen van mensen in Ethiopië, en andere landen, mogelijk maken; dromen van
een betere toekomst voor hun land. De dromen en ideeën vanuit een gemeenschap kunnen een
belangrijke impuls zijn voor de ontwikkeling van een land en haar bevolking.
Stichting Beletu ondersteunt lokale initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van Ethiopië, door
fondsen te werven voor het financieren van deze initiatieven en door ondersteuning met advies.
De formele doelstelling van Stichting Beletu is:
‘Het (onder)steunen en opzetten van lokale initiatieven en het (helpen) ontwikkelen van ideeën van
lokale mensen en organisaties, alles gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen
in ontwikkelingslanden.’
Stichting Beletu wil deze doelen verwezenlijken door:
•

het verspreiden van informatie op internet, onder andere via de website www.beletu.nl

•

het (financieel en anderszins) ondersteunen en adviseren van organisaties, die in de
betreffende ontwikkelingslanden werkzaam zijn op gebieden die onder het doel van de
stichting vallen.

•

Het adviseren van en communiceren met lokale contactpersonen.

•

Het werven van fondsen en het ter beschikking stellen van deze fondsen aan lokale projecten.

•

het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, (sponsor)activiteiten.

2.

Activiteiten 2017

Beletu heeft in 2017 de volgende twee organisaties financieel en met advies ondersteund:
-

2.1

Yenege Tesfa in Gondar, Ethiopië
HEfDA in Anno- Taji, Ethiopië.

Yenege Tesfa

Onderwerp: ondersteunen van projecten en management van NGO Yenege Tesfa in Gondar, Ethiopië, in 2017
Analyse: Yenege Tesfa voorziet (familie van) straatkinderen, weeskinderen en arme kinderen in hun
basisbehoeften zoals onderdak, scholing, medische zorg en het leren van vaardigheden en persoonlijke
ontwikkeling. Yenege Tesfa heeft zich in de eerste jaren van haar bestaan geconcentreerd op straat- en
weeskinderen. Nu breidt het werk van Yenege Tesfa zich uit naar de bredere gemeenschap, met name kwetsbare
gezinnen. Yenege Tesfa heeft als doel om de kinderen op straat te ondersteunen en de kinderen in kwetsbare
gezinnen te beschermen tegen een leven op straat. Door middel van dagopvang voor kinderen van alleenstaande
moeders, trainingen voor de gemeenschap en trainingen die kunnen ondersteunen in levensonderhoud. In de
zomer van 2016 braken er rellen uit in Gondar. Die rellen hebben het leven in de stad platgelegd wat vooral voor
de meest kwetsbaren in de maatschappij een moeilijke periode was. De scholen zijn uiteindelijk wel begonnen en
het werk van Yenege Tesfa is na een periode van weinig tot niets kunnen doen in augustus en september voor de
kinderen die niet in de shelters wonen, in oktober weer opgestart.
Doelstelling: Beletu steunt projecten en de organisatie van YNT met financiële middelen en advies.
Subdoelstelling 1:
Beletu steunt projecten en de
organisatie van YNT met
financiële middelen en
advisering.

Subdoelstelling 2:
Financiële ondersteuning
volgens Memorandum of

Te behalen resultaat:
De organisatie en projecten van
Yenege Tesfa worden in 2017
financieel ondersteund door

In een Memorandum of Understanding staan
de afspraken en financiële toezeggingen van
Stichting Beletu voor 2016-2017 omschreven.

Beletu volgens een jaarlijks
afgesloten Memorandum of
Understanding
Te behalen resultaat
In 2017 werden activiteiten
gerealiseerd op het gebied van:

Understanding voor
activiteiten:

Studievaardigheden training

Behaald resultaat:

Behaald resultaat:.
Yenege Tesfa heeft op verzoek van Beletu zelf
een voorstel gedaan voor door Beletu en door
andere sponsoren te financieren
deelprojecten/activiteiten.

60 jongeren tussen de 14-18 (35 meisjes en 27
Jongeren ontvangen 3
jongens) uit kwetsbare gezinnen hebben een
trainingen;
studievaardigheden training gevolgd.
Levensvaardigheden, probleem
oplossend denken en studie
vaardigheden. Beletu sponsert
de laatste training in dit pakket.
De jongeren worden efficiënter

in hun studie maar ook
zelfverzekerder.

Training over voorkomen van
HIV/AIDS (over: preventie,

Uitgevoerde trainingen over
HIV/AIDS kwetsbare

voorlichting, misopvatting,
stigmatisering e.d.)

volwassen vrouwen en
jongeren.

30 vrouwen, 30 jongeren tussen de 8-14 (15
jongens en 15 meisjes) en 30 jongeren tussen de
15-18 (8 meisjes en 22 jongens) hebben een
training gevolgd over HIV en Aids en zijn beter
in staat zichzelf te beschermen tegen het virus
en hebben zich laten testen in een kliniek.

31 mensen van de overheid direct of indirect
verantwoordelijk voor gezondheidszorg
hebben een training gekregen in het systeem

Training voor medisch
personeel in de kliniek over de

Omdat arme mensen meer

opvang en behandeling van
straatkinderen en kwetsbare
volwassenen die door Yenege
Tesfa verwezen worden.

kwetsbaar zijn voor
van de gezondheidszorg coupons van Yenege
gezondheidsproblemen
Tesfa.
ondersteunt Yenege Tesfa
zowel straatkinderen als andere
kwetsbaren in de samenleving
met gratis medische zorg in de
vorm van een coupon. Deze
coupons worden uitgedeeld
door de lokale gemeentelijke
gezondheidsinstanties. Om
duidelijk te houden hoe het
systeem werkt en corruptie te
voorkomen wordt een training
gegeven.

2.2

HEfDA – Anno-Taji Community School

Onderwerp:
Ondersteuning van het gemeenschaps-/onderwijsproject van de HARMEE Education for Development
Association (HEfDA) in Anno-Taji, Ethiopië.
Analyse:
HEfDA bestaat sinds 2007 en richt zich op basisonderwijs (pre-school en klas 1 tot en met 8), lifeskills, speciale
aandacht voor kinderen met een handicap en emancipatie van vrouwen en meisjes in Anno-Taji.
Op de school wordt niet alleen regulier onderwijs gegeven, maar de school fungeert ook als sociaalmaatschappelijk gemeenschapscentrum, waar wordt vergaderd en conflicten worden opgelost. De school
bestaat uit 8 klaslokalen, een bibliotheek en een pedagogisch centrum. Er zijn speciale programma’s gericht
op HIV/aids, gender, kindhuwelijken, armoedebestrijding, sanitaire voorzieningen & hygiëne, kinderen met
een handicap en er is een moedersclub. Ook is de school betrokken bij landbouwprojecten, om hiermee
inkomsten te genereren voor de schoolactiviteiten. In 2016 is een watertank gebouwd met een inhoud van 150
kubieke meter om regenwater op te slaan en zijn bewustwordingstrainingen rond waterverbruik gegeven. De
gehele gemeenschap is hierdoor zeer betrokken bij de school en het onderwijs.
De gemeenschap van Anno-Taji verzocht Beletu om het lesgeld van ongeveer 40% van de leerlingen van de
Anno-Taji gemeenschap te financieren gedurende minimaal drie jaar, vanaf juni 2011. De families van deze
kinderen zijn niet in staat om het lesgeld zelf te betalen. Dit project heet: The Distance Adoption Programme.
Een groot gedeelte van het lesgeld werd gebruikt om de salarissen van de docenten te betalen. Inmiddels is
het project verlengd tot augustus 2018 en blijft Beletu The Distance Adoption Programme steunen. Steeds meer
docenten worden aangesteld en betaald door de overheid, waardoor er meer docenten aangenomen kunnen
worden en de school kan blijven groeien.
Doelstelling:
Beletu steunt HEfDA met voornamelijk financiële middelen om hiervan het lesgeld van ongeveer 40% van de
leerlingen te betalen.
Subdoelstelling 1:
Gedurende minimaal zes jaar
het lesgeld van ongeveer 40%
van de leerlingen financieren,

Te behalen resultaat:
1) Het lesgeld van ongeveer
40% van de leerlingen van

de Anno-Taji gemeenschap
financieren, zodat deze
waarvan de families geen
geld hebben om dit lesgeld te kinderen basisonderwijs
kunnen volgen.
betalen. Het project is
verlengd met nogmaals 3
jaar, tot augustus 2018, om de
continuïteit van het
programma te garanderen en
om de leerlingen een kans te
geven om hun basisopleiding
af te maken.
Subdoelstelling 2:
Middels wervingsacties (via 2) Wervingsacties opzetten
praatjes in kerken, verkoop
om extra financiële
van sieraden en manden, etc) middelen te werven om zo

Behaald resultaat:
1) Van januari tot en met december 2017 is het
lesgeld van 40% van de leerlingen van de AnnoTaji school betaald.
Stichting Beletu heeft gedurende 2017 ongeveer
200 leerlingen financieel ondersteund.
2) Er zijn voldoende financiële middelen
geworven om het levensonderhoud van 6
weeskinderen te financieren in 2017.

extra financiële middelen
werven om het
levensonderhoud van 6

het levensonderhoud van de
6 weeskinderen te
financieren in 2017.

weeskinderen te kunnen
financieren in 2017.

2.4

Fondsenwerving en Public Relations

Stichting Beletu heeft een loyaal vast netwerk. Ieder jaar kunnen we weer rekenen op verschillende
initiatieven. We ontvangen structureel of eenmalig kleinere en grotere bedragen waarmee we onze vaste
projecten goed kunnen ondersteunen. Er waren onder andere diverse collectes van kerken. Dit zijn
inmiddels vaste contacten die het werk van Beletu een zeer warm hart toedragen. Ze doen projecten met
kinderen en in speciale periodes als de Vastentijd. Wij proberen hun inzet op verzoek te ondersteunen door
informatie aan te leveren, een presentatie te houden of hen op een andere manier te ondersteunen.
Onze donateurs betrekken we zo veel mogelijk bij het werk van de verschillende projecten door ze te
informeren via een email-nieuwsbrief. Daarnaast faciliteren we individuen die graag binnen een organisatie
(veelal kerk of onderwijsinstelling) hun enthousiasme voor Stichting Beletu willen delen.
We hebben geen kosten gemaakt voor de PR dit jaar.

3. Financiën
Jaarrekening 2017
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
Fondswervende Instellingen (herzien 2011).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Er zijn geen voorzieningen voor het risico
van oninbaarheid.
Schulden
Schulden zijn gewaardeerd in Ethiopische Birr. Hierbij zijn geen voorzieningen inbegrepen voor de
risico’s van schommelingen in de wisselkoersen van valuta, voor de correctie in verband met inflatie of
voor transactiekosten.
Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum
kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is.

Balans per 31 december 2017

Toelichting:
-

De Commissie Herkstroter heeft in 2003 het Advies Vermogensvorming Goede Doelen uitgebracht aan
de Vereniging Fondswervende Instellingen. Voor de hoogte van de continuïteitsreserve acht de
commissie het redelijk om de vuistregel te hanteren van één à anderhalf maal de jaarlijkse
exploitatie- en personeelskosten. In de continuïteitsreserve is één maal de voor 2016 begrote kosten
voor PR en overhead opgenomen.

-

Aan de Bestuurders, de Adviseur PR en de Expert in het Veld wordt op verzoek een vaste
onkostenvergoeding van € 50 per jaar uitgekeerd voor gemaakte reis-, telefoon- en administratieve
kosten, die is opgenomen in de Reserve Bestuurs-, Advies- en Expertvergoeding.

-

Bovenstaande bestemmingsreserves zijn alle gevormd voor de financiering van lopende projecten.

-

De beperking van de besteding van het bestemmingsfonds voor de projecten Yenege Tesfa,
HEfDA/Anno Taji en DDIA is opgelegd door donateurs, er zijn donaties gedaan met deze
bestemmingen.

Staat van Baten en Lasten
Werkelijk
2017
Baten:
Baten uit eigen
fondswerving
* vaste donaties
* incidentele donaties
Rentebaten
Baten uit acties van derden
Som der baten

Lasten:
Besteed aan
doelstellingen
* Project Yenega Tesfa
* Yenega HEfDA / Anno
Taji
* Project DDIA
Totaal besteed aan
doelstellingen

2485
4631
7

Begroot
2017

2000
6000

€ 7,123

Werkelijk
2016

2288
9713
21
€ 8,000

€ 12,023

0

5000

0

1667
0

2500
0

0
0

€ 1,667

€ 7,500

€-

76

500

76

146

700

146

Som der lasten

€ 1,889

€ 8,700

€ 222

Resultaat

€ 5,234

€ 700-

€ 11,800

Werving Baten
* Kosten eigen
fondswerving
Beheer en administratie
* Kosten oprichting
Stichting
* Kosten kantoor en
algemeen
* Kosten beheer en
administratie

Resultaatsbestemming
2014
Toevoeging aan:
* continuiteitsreserve
* bestemmingsreserve
* bestemmingsfonds
* algemene reserve
onvoorzien

4.

Jaarplan 2018

4.1

Yenege Tesfa

Onderwerp: continueren ondersteuning van projecten van Yenege Tesfa
Analyse: Yenega Tesfa voorziet (familie van) straatkinderen, weeskinderen en arme kinderen in hun
basisbehoeften zoals onderdak, scholing, medische zorg en het leren van vaardigheden en persoonlijke
ontwikkeling. Yenege Tesfa heeft zich in de eerste jaren van haar bestaan geconcentreerd op straat- en
weeskinderen. Nu breidt het werk van Yenege Tesfa zich zich uit naar de bredere gemeenschap, met
name waar het HIV/AIDS en hygiëne training betreft, evenals medische zorg voor de allerarmsten,
school voor 'gevangenis'-kinderen en programma's gericht op 'community conversation': in gesprek
met de gemeenschap over de gevaren van de straat en het tegengaan van stigmatisering. Ook jong
volwassenen en volwassenen kunnen bij Yenege Tesfa terecht in hun lopende programma's. Zie
www.yenegetesfa.org.
Doelstelling: Beletu steunt projecten en de
organisatie van YNT met financiële middelen en
advisering.

Te behalen resultaat: de organisatie en nieuwe
projecten van YNT worden in 2018 gefinancierd
door Beletu, op verzoek en initiatief van Yenege
Tesfa.

Acties: Jaarlijks - in overleg met YNT - bepalen welke doelen van YNT door Beletu zullen worden
ondersteund, inkomsten generen om sponsoring van YNT te waarborgen, resultaat van activiteit
evalueren met YNT.
Yenege Tesfa breidt jaarlijks haar activiteiten uit en vindt daarnaast steeds meer donoren om de diverse
programma's te sponsoren. Naar verwachting zal Beletu ook in 2018 weer diverse trainingen
financieren, maar Beletu staat open voor suggesties van YNT om (ook) andere programma's te steunen.

4.2

HEfDA – Anno-Taji Community School

Onderwerp:
Continuering ondersteuning van projecten van HEfDA – Anno-Taji Community School
Analyse:
HEfDA bestaat sinds 2007 en richt zich op goed onderwijs, lifeskills training en de emancipatie van
vrouwen en meisjes in Anno-Taji. Op de school wordt niet alleen regulier onderwijs gegeven, maar de
school fungeert ook als sociaal-maatschappelijk gemeenschapscentrum, waar wordt vergaderd en
conflicten worden opgelost.
De gemeenschap van Anno-Taji verzocht Beletu om het lesgeld van 40% van de leerlingen van de
Anno-Taji gemeenschap te financieren gedurende minimaal drie jaar, vanaf juni 2011. De families van
deze kinderen zijn niet in staat om het lesgeld zelf te betalen. Dit project heet: The Distance Adoption
Programme. Dit project is inmiddels verlengd tot augustus 2018. De doelstelling is om dit project in 2018

voort te zetten, en zo nodig onze steun te continueren.
Een groot gedeelte van het lesgeld wordt gebruikt om de salarissen van de docenten te betalen.
Anno-Taji heeft inmiddels 13 docenten in dienst en de school is uitgebreid tot en met grade 8. De school
biedt nu pre-school (voorafgaand aan grade 1) tot en met grade 8 aan.
Dr Daniel heeft een nieuw voorstel ingediend om in het levensonderhoud van 6 weeskinderen binnen
de gemeenschap te voorzien; the foster family arrangement. Stichting Beletu heeft vorig jaar nagedacht
over dit voorstel en genoeg financiële middelen vrijgemaakt om dit voorstel te kunnen financieren.
Stichting Beletu heeft nu de benodigde financiële middelen geworven voor het onderhoud van 6
kinderen, voor het jaar 2017. Beletu bekijkt of deze steun in 2018 moet worden voortgezet.
Doelstelling:

Te behalen resultaat:

1) Beletu steunt de organisatie van HEfDA met
financiële middelen.

1) de organisatie en eventueel nieuwe projecten
van HEfDA worden in 2018 gefinancierd door
Beletu, op verzoek en initiatief van HEfDA.

2) Beletu werft financiering om voor 6
weeskinderen in hun levensonderhoud te
kunnen voorzien, ook na 2017.

2) Beletu financiert het lesgeld van in ieder geval
40 leerlingen via het Distance Adoption Programme
gedurende het jaar 2017. Stichting Beletu heeft
samen met het bestuur van HEfDA besloten om
de ondersteuning van het Distance Adoption
Programme te verlengen tot augustus 2018. Dit is
belangrijk voor de continuïteit van het
programma en om de leerlingen een kans te
geven om hun basisopleiding af te maken.
3) Stichting Beletu zal in het levensonderhoud
van 6 weeskinderen uit de gemeenschap
voorzien.
4) Stichting Beletu zal wervingsacties houden
(via praatjes in kerken, verkoop van sieraden en
manden, etc) om extra financiële middelen te
werven om ook het levensonderhoud van de 6
weeskinderen te kunnen financieren na 2017.

Acties:
Per jaar bepalen welke doelen van HEfDA door Beletu zullen worden ondersteund; inkomsten
genereren om sponsoring van HEfDA te waarborgen; resultaten van activiteiten evalueren samen met
HEfDA.
Voor het jaar 2017 zal de nadruk liggen op de continuering van de financiële ondersteuning van zeker
40 leerlingen via het Distance Adoption Programme.
Stichting Beletu staat er voor open om op verzoek en initiatief van HEfDA – Anno-Taji Community
School ook nieuwe onderdelen van hun project te ondersteunen met financiële middelen en/of advies.
In 2017 gaat dit om de financiële ondersteuning van het levensonderhoud van 6 weeskinderen. Verder
zal Stichting Beletu wervingsacties houden om het levensonderhoud van deze 6 weeskinderen ook na
2017 te kunnen financieren via the foster family arrangement.

4.3

Fondsenwerving en public relations

Onderwerp: Promotie / Acquisitie
Analyse: Beletu ontvangt nu van een aantal donoren maandelijks een bijdrage voor haar werk, maar
het grootste gedeelte van de inkomsten komen van éénmalige grote donaties. Om onze inkomsten voor
de komende jaren te kunnen garanderen, en daarmee de projecten duurzaam te kunnen ondersteunen,
dient de groep vaste donateurs behouden te blijven, en kunnen zo mogelijk nieuwe donateurs worden
geworven.
Doelstelling: Het behoud van de huidige donateurs
en zo mogelijk groei van donateurs.

Te behalen resultaat: de projecten die we
ondersteunen willen we graag langdurig
ondersteunen. Om dit te kunnen realiseren
moeten we onze huidige donateurs behouden en
ook werken naar een groei van vaste donateurs.

Subdoelstelling 1: behouden van huidige

De kracht van Stichting Beletu is dat we zeer

donateurs

betrokken zijn bij de projecten die we
ondersteunen. Onze fieldworker gaat regelmatig
langs bij de projecten, weet wat er speelt en
denkt met de organisatie mee.
Onze donateurs horen middels een regelmatig
verschijnende nieuwsbrief wat er met ‘hun’
donaties is gebeurd en wat er allemaal speelt
binnen de projecten en het land.
Ook kunnen onze donateurs een beroep op het
bestuur van Beletu doen voor een presentatie
tijdens een gelegenheid (bijvoorbeeld op een
school, bij een jubileum of kerkdienst). Zo hopen
we onze donateurs ook betrokken te houden bij
de projecten die Stichting Beletu ondersteunt.
Aandachtspunt voor Stichting Beletu is om
steeds alle donateurs te bedanken voor elke
donatie die we ontvangen, maar ook te durven
vragen. Als we een concreet plan ondersteunen,
kunnen we donateurs ook een concrete vraag
voorleggen.

Subdoelstelling 2: gestage groei van donateurs /

donaties

De betrokkenheid van de donateurs biedt ook
mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal
donateurs. Door het enthousiasme van de
huidige donateurs te faciliteren (bijv. door
middel van het geven van presentaties) kunnen
wij ook hun netwerk enthousiasmeren. Het
zogenoemde ‘hyves-effect’ - vrienden van
vrienden - bereik je hiermee eenvoudig.
Ook willen we Beletu meer bekendheid geven bij
andere stichtingen, organisaties die met hun

eigen werk dezelfde of vergelijkbare doelen
behartigen. Op onze website vermelden we
onze ‘collega-stichtingen’ en hopen dat zij ook
onze website vermelden op hun site.

