
Beleidsplan 2023
Stichting Vrienden van Kibera
Te realiseren doelen ten behoeve van het Oloo Children Centre
Korte termijn

Voedselproject
In 2022 zijn we gestart met het ‘Voedselproject’ (zie jaarverslag 2022). Dat wordt in het eerste

kwartaal 2023 afgerond. Doel is het structureel verlagen van de kosten voor voeding. Daarvoor is
eerst nodig dat er goed inzicht is in de huidige kosten van inkoop en bereiding. We doen dat door een
vast contract met een leverancier waarbij voor beide partijen voordeel te behalen valt. Ook het koken
(nu op houtskool) kan waarschijnlijk beter.

Inkomsten genereren
We blijven bezig met het bedenken van wegen om meer en structureel inkomsten te krijgen als
Stichting. Opties die nader worden onderzocht/aangepakt.

- Zorgen dat we op de lijst staan van ‘Loongiften / Social handshake’.
- DO IT (waar bestuurslid Willem Bens werkt) geeft steeds vaker als eindejaarsgeschenk

‘bonuspunten aan klanten’. Klanten kunnen op hun beurt die punten schenken aan goede
doelen. Daarvoor is een lijst gemaakt. We proberen als Vrienden van Kibera ook op die lijst te
komen.

- Social Media: Onderzoeken of we op de goede doelenlijst van Facebook of LinkedIn kunnen
komen

- Onderzoeken of er scholen zijn die doelen zoeken voor ‘goede doelen projecten’ binnen de
school?

- Nagaan of er meer books4life afdelingen zijn die willen schenken
- Een van de bijbaantjes van Judy was het rondleiden van toeristen door Kibera. Het schooltje

maakte ze onderdeel van die rondleiding en dat betekende ook soms extra ondersteuning.
Bezoekers die hun emailadres achterlieten zijn door ons benaderd. We stuurden bedankjes
en nieuwsbrieven.

- We gaan door met het informeren van (potentiële) donateurs over ons werk, door middel van
een vernieuwde website, de nieuwsbrief en de folder.

Lange termijn

- Doel van de contacten met de school is ook meedenken over reductie van de kosten van de school.
Wat we nog nader gaan uitzoeken is de aanschaf van een accu voor stroomopslag binnen de school,
om minder kwetsbaar te zijn voor stroomonderbrekingen.

- We zijn nog steeds in overleg met de school om te komen tot een goed overzicht van alle kosten die
gemaakt worden. Het Voedselproject levert voor het onderdeel voedsel en de voedselbereiding
goede informatie daarvoor.

- We willen blijven inzetten op een relatie tussen de leiding van Oloo Children Centre en ons bestaand
en nieuw te ontwikkelen netwerk van relevante partners en organisaties zowel op locatie als in
Nederland. En op basis van wat we tegenkomen zullen we dat netwerk verder uitbreiden, ten dienste
van de ontwikkeling daar.


