BELEIDSPLAN 2012-2015
ODINI MALAWI STICHTING

Doel van de Stichting
De Stichting heeft ten doel het bieden van tijdelijke en structurele hulp in geld en/of goederen
aan de mensen in Malawi, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Het uitgangspunt is de Christelijke geloofsovertuiging, waaruit de naastenliefde voortvloeit en
voorts alles dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord.
Ons eerste en primaire doel is zorgen voor voedsel zolang de hongersnood aanhoudt.
Onze tweede doelstelling is het verbeteren van de leefomstandigheden, het creëren van
arbeidsplaatsen, en het voorkomen van hongersnood als er opnieuw droogte mocht komen in
de toekomst.
Hoe is de Stichting ontstaan?
Initiatiefneemster tot de oprichting van de Stichting is Ada Musukwa. Ada is getrouwd met
Alfred Musukwa en is lid van de Christen Gemeente in Hardinxveld-Giessendam. Ada heeft
verschillende keren het geboortedorp van Alfred, Chisenga, gelegen in noordelijk Malawi,
bezocht. Zij is onder de indruk gekomen van de schoonheid van dit land, maar bovenal van de
hartelijkheid, de gastvrijheid en de dankbare houding van de plaatselijke bevolking.
Al enige tijd heerst er ernstige droogte in sommige landen in Zuidelijk Afrika, waaronder
Malawi. Ook Chisenga lijdt hier erg onder. Ada en Alfred hebben de eigen familie in leven
kunnen houden, maar hun hart gaat ook uit naar de andere families in het dorp.
Daarom is er een vriendenkring opgericht, opdat aan zoveel mogelijk families voedsel
verstrekt kan worden. Hieruit voortvloeiend is de Odini Malawi Stichting opgericht, om nog
betere en gestructureerde hulp te bieden, voedselhulp nu maar ook ontwikkelingshulp.
De bestuursleden van deze Stichting hebben diverse kerkelijke achtergronden, en doen hun
werk geheel vrijwillig en uit bewogenheid en liefde voor Christus.
De naam Odini Malawi is gekozen omdat de mensen in Malawi je vaak met “Odini”
verwelkomen in hun huizen. Het betekent “welkom, kom binnen”.
Rechtsvorm
De Odini Malawi Stichting is een officiële stichting opgericht in maart 2003.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24346588 als Odini Malawi
Stichting, Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld-Giessendam.
Het fiscaal nummer is: 8119 95 999, geregistreerd als niet belastingplichtige onderneming.

Bestuur
Het bestuur van de Odini Malawi Stichting bestaat uit vijf leden:
A. Musukwa
: voorzitter
H. van Delft
: penningmeester
A. van Lopik
: secretaris
C. Bouma
: bestuurslid
H. Klomp
: bestuurslid
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.
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Activiteiten/projecten
 Voedselverstrekking in tijden van honger
 Maismolen (gerealiseerd)
 Winkel (gerealiseerd)
 Naaiatelier (gerealiseerd)
 Speeltuin/ sportgelegenheid (gedeeltelijk gerealiseerd)
 Kleine boerderij (gedeeltelijk gerealiseerd)
 Sponsoren van schoolkinderen
 Irrigatiesystemen
 Koken op zonne-energie
 “Droomhuis” voor gehandicapte kinderen
De sponsoring van schoolkinderen blijft grote prioriteit houden.
Fondsenwerving
 Donaties door vrienden, familie en bekenden
 Giften door bedrijven, scholen, kringloopwinkels
 Maandelijkse giften door de sponsors van de schoolkinderen
 Opbrengst van verkoop Afrikaans houtsnijwerk op braderieën en markten
 Snoepactie
 Presentaties op scholen, kerken en bedrijven
 Collecte in kerken
 Aanvragen van subsidies
Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheert door de penningmeester in samenwerking met de andere
bestuursleden. De bestuursleden en vrijwilligers van de Odini Malawi Stichting genieten geen
vergoeding bij het uitoefenen van de activiteiten namens de stichting.
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op uigaven als bankadministratie
en overboekingkosten, inschrijving Kamer van Koophandel en de kosten van de website.
Besteding van het vermogen
De Odini Malawi Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling
De Odini Malawi Stichting dient haar vermogen conform de statutaire doestelling feitelijk te
besteden aan haar doelstellingen.
In Malawi is en NGO opgericht de “Odini Foundatian”. Deze bestaat uit vijf personen,
allemaal Malawiërs, die zich ook vrijwillig inzetten voor de voortgang van het werk van de
Stichting. |
Als er in Nederland geld ingezameld is voor een bepaald project wordt het geld overgemaakt
naar de Odini Foundation in Malawi die daar zal toezien op de correcte besteding van het geld
voor de projecten.
Ook zullen de projecten worden begeleid door het bestuur van deze stichting in Malawi
Het bestuur zal het CBF keurmerk niet aanvragen omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in
verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen.
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De Stichting voldoet ruimschoots aan de norm dat overheadkosten niet meer dan 25% mogen
bedragen. Het streven is ook de komende jaren de kosten te beperken tot maximaal 5%.
Communicatie
Het werk van de stichting is slechts mogelijk als de betrokkenheid en het enthousiasme van
mensen ten aanzien van het doel en de activiteiten van de stichting zich vertaalt in het
beschikbaar stellen van middelen en inzet voor de stichting. Communicatie is cruciaal om
betrokkenheid te bewerkstelligen.
 De nieuwsbrief wordt twee maal per jaar uitgebracht (juni en december) en toegestuurd aan
alle donateurs en belangstellenden.
 De website www.odinimalawi.nl beheerd door de webmaster D. Bouma wordt zo goed
mogelijk up to date gehouden en verschaft zoveel mogelijk informatie zowel in woord als
beeld.
 Er is een flyer met de doelstelling en activiteiten van de stichting, deze wordt verspreid bij
de diverse acties.
 De stichting komt regelmatig in de pers, zeker als er activiteiten georganiseerd worden.
 Op scholen wordt in hun nieuwsbrief ook verwezen naar de Stichting als ze actie voeren
voor de stichting.

Het bestuur
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