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Beleidsplan van de Stichting De Toekomst Zaaiers 

 

 

Stichting De Toekomst Zaaiers 
Isabellaland 694 
2591 SM ’s-Gravenhage 
 
http://www.detoekomstzaaiers.com 
 

 

1. Inleiding 

 

Burundi, samen met een aantal buurlanden, vormen de regio van de Grote Meren. 

Afgelopen decennia was deze regio instabiele en gekenmerkt door armoede,  etnische 

tegenstellingen, gewapende conflicten en vluchtelingenstromen.  

De toekomstige wederopbouw en welvaart van mensen, ook in conflictregio’s hangen af van 

jongeren. Maar veel jongeren in ontwikkelingslanden zitten zonder opleidingen, werk en 

inkomsten en hebben soms geen keuzen dan immigreren.   

Om uit een dergelijke dramatische situatie te komen zijn kansarme mensen daarom 

afhankelijk van hulp van buitenaf. Ontwikkelingsorganisatie, vredesbewegingen, 

migrantenorganisaties kunnen en moeten een positieve rol spelen.  

Vanuit de wens om een actieve bijdrage te kunnen leveren hebben wij besloten om de 

stichting De Toekomst Zaaiers op te richten . Dit om hoop en toekomstperspectieven te 

zaaien in het door wanhoop en armoede geteisterde regio van de Grote Meren. En overal 

waar mensen in nood verkeren. 

Stichting toekomstzaaiers staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. Te 

beginnen met het zoeken van sponsoren en netwerken zowel in Nederland als in het Zuiden. 

Deze activiteiten zijn noodzakelijke wil de stichting haar doelstellingen kunnen 

verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijke helder doel nodig. 

Wij zijn een jonge organisatie van enthousiastelingen die durven een betere wereld te 

dromen, maar het daar niet bij laten. Wij geloven sterk in solidariteit van mensen van 

wilskracht om de problematieke van armoede en vrede aan te pakken. Want er zijn veel 

noden, maar gelukkig zijn er ook tekenen van hoop en veel mogelijkheden. 

Op 08 mei 2017 is Stichting toekomstzaaiers officieel opgericht te ’s Gravenhage via een akte 

bij notaris Mr.M.J.J. R. Lentze. De stichting staat ingeschreven bij de KVK onder het nr. 

68713428  en heeft geen winstoogmerk. 
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2. Missie, visie en doelstellingen Stichting 

2.1. Doelstellingen 

Het doel van Stichting De Toekomst Zaaiers is het initiëren en ondersteunen van projecten 

op gebied van educatie, vrede, armoedebestrijding en ondernemerschap. Te beginnen in 

Grote Meren Regio( Burundi, Rwanda, RDC en Tanzania) waar cyclische burgenoorlogen veel 

slachtoffers en menselijke leed veroorzaken. En overal waar mensen in noden verkeren.  

In Nederland richt de stichting zich op initiatieven die kwetsbare jonge mensen- zoals 

migranten- helpen om hun situatie te doorbreken. 

Stichting DE TOEKOMST ZAAIERS zet haar expertise ten dienste van de begunstigden t.b.v. 

projecten die een blijvend effect voor individuen, hun families en de lokale gemeenschap 

hebben. 

 

2.2. Onze visie 

'Oorlog begint in de hoofden van mensen. De opbouw van vrede moet daar ook beginnen.'  

                                                                              Voorwoord van de Constitutie van UNESCO 

De humanitaire crisissen in verschillende landen zoals in Irak, Somalië en Rwanda treffen in 

het bijzonder vrouwen en kinderen. Miljoen weeskinderen groeien op zonder de liefdevolle 

zorg van een mama of papa. Veel kinderen gaan niet naar school. Anderen worden op straat 

aan hun lot overgelaten. Ze moeten vluchten of ze beginnen op zeer jonge leeftijd al hard te 

werken op het platteland, wat dan ook weer bepalend is voor hun toekomst: een levenslang 

armoede omdat er geen kans op een scholing is.  

Erg jammer, want kinderen leven in de levensfase dat hun botten worden gevormd, hun 

bloed wordt gemaakt, hun geest en intelligentie zich ontwikkelen. En dat kan niet zonder 

een goede gezondheid, kleding, eten, leefomgeving en scholing...Jammer, want vrede en 

ontwikkeling zijn ondenkbaar zonder aan kinderen een normale toekomst te bieden. 

Stichting De Toekomst Zaaiers baseert haar werk op een duurzame aanpak waarin iedere 

persoon centraal staat. Wij zijn overtuigd dat kinderen en jongeren die wetenschappelijk, 

technisch, sociaal en menselijk goed opgeleid zijn aan een betere toekomst zullen bouwen. 

Niet alleen voor zichzelf en hun families, maar ook voor hun gemeenschap.  

 

2.3. Onze missie 

Toekomstperspectieven zaaien… want er zijn tekenen van hoop! 

De Toekomst Zaaiers hebben een ambitie: bouwen aan een wereld waarin iedereen zijn 

toekomst en een meer rechtvaardige samenleving kan opbouwen. Omgevingen bouwen 

voor openbaring van elke talent. Wij willen gunstige voorwaarden creëren voor de 

ontwikkeling van kansarme jonge mensen van goede wil en hen de kans geven om te 

handelen op individueel, professionele, sociaal-maatschappelijke niveau. Door het 

verwerven van de nodige opleiding en expertise, kansarme jongeren zullen hun leven in 
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eigen handen hebben en veranderen in verantwoordelijk spelers in hun land. Wij geloven 

dat ze op die manier een positieve impact zullen hebben op de samenleving en helpen om 

deze eerlijker te maken. 

Solidariteit en dienstbaarheid liggen aan basis van de missie van De Toekomst Zaaiers.  Elke 

actie van onze organisatie wordt geleid door de wens om elkaar te dienen, in het bijzonder 

degenen die het meest nodig hebben. Stichting De Toekomst Zaaiers wil vooral kansarme 

jonge mensen in  arme landen begeleiden in hun persoonlijk, sociale en professioneel 

ontwikkeling. 

 

3. Actuele beleid van de Stichting   

3.1. Onze aanpak:  

Stichting De Toekomst Zaaiers richt zich op een aantal werkgebieden: 

Educatie en vaktrainingen 

“ Educatie is de sleutel tot succes”, Nelson Mandela 

 

Met deze korte uitspraak benadrukt Mandela heel treffend het belang van onderwijs. Want 

op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen: je leert er voor jezelf opkomen 

en je talenten ontwikkelen.  

Educatie is de sleutel tot ontwikkeling en een belangrijk instrument in de strijd tegen 

armoede en onrechtvaardigheid. Tevens vormt educatie een prachtig middel om vormen van 

ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie aan te pakken.  

Stichting De Toekomst Zaaiers wil bijdragen aan de betere toegang van jongeren en vooral 

meisjes tot goede educatie. En betere toekomstperspectieven bieden aan ongeschoolde 

jeugd door korte beroepstrainingen. Want zelfs in arme landen is een geleerd beroep vrijwel 

synoniem van een baan.  

 

Vredeseducatie 

'Oorlog begint in de hoofden van mensen. De opbouw van vrede moet daar ook beginnen.'  

                                                                                         Voorwoord van de Constitutie van UNESCO 

In verschillende crises en oorlogen die de wereld treffen zijn veel jongeren bij betrokken. 

Vaak als slachtoffers, maar soms nemen  jongeren zelf actief deel aan de oorlogen, waardoor 

het gebruik van geweld genormaliseerd lijkt te zijn.  

Stichting De Toekomst Zaaiers wil de vredeseducatie promoten en meewerken aan 

verzoening en de bouw van een sterke vredesbeweging. Want een van de reden van de 

cyclische oorlogen in de wereld is de afwezigheid van een sterke vredesbeweging, die de 

vredescultuur verspreidt en zo nodig vroegtijdig “geweld de-escalerende” maatregelen 
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neemt. Er bestaat dan ook grote behoefte om de vredescultuur-vooral bij jonge mensen- te 

implementeren en verspreiden, wil men geweldspiralen doorbreken en duurzame vrede 

stichten. Want duurzame ontwikkeling is ondenkbaar zonder vrede.  

Ondernemerschap  en Voedselzekerheid 

Afrikaanse landen in Sub-Sahara scoren heel laag als het om inkomsten voedselproductie per 

hoofd van de bevolking. In de meeste landen Erg jammer, want armoede en honger, vooral 

onder jongeren, veroorzaken gezondheidsproblemen, immigratie en andere sociale 

conflicten. 

Terwijl circa 90 procent van de bevolking in deze landen leeft van de landbouw is de 

voedselproductie veel te laag door: 

• Het gebrek aan goede zaden, mest en kennis; 

• de slechte opslag van oogsten, dus een grote verlies van landbouwproductie;  

• De inkomsten van de agrarische gezinnen worden laag gehouden door 

tussenhandelaren 

 Intussen kopen ze op krediet. Daarna gedwongen om hun oogsten tegen een heel lage prijs 

te verkopen. 

Gelukkig is er ook goed nieuws: veel landen in sub-Sahara Afrika, zoals Burundi, zijn groen en 

vruchtbaar. En ondernemerschap kan als wapen tegen armoede hierbij helpen om de 

inkomsten en landbouwproductie drastisch te verhogen.  

 

Gezondheidszorg en drinkwatervoorziening 

Stichting De Toekomst Zaaiers wil projecten steunen op gebied van gezondheidszorg. 

Immers er is een direct verband tussen armoede en een slechte gezondheid: minder ziekte 

betekent immers minder ziektekosten en meer kans om via een opleiding, beter werk of een 

eigen bedrijfje aan de armoede te ontsnappen. Andersom betekent minder armoede: betere 

leefomstandigheden en meer toegang tot informatie en zorg.  

Stichting De Toekomst Zaaiers wil zich inzetten voor meest kwetsbare bevolkingsgroepen, 

met speciale aandacht voor kinderen en jonge vrouwen. Daarbij werken we bijvoorbeeld aan 

de opleiding van vroedvrouwen en aan preventie-voorlichters. Want met eenvoudige 

preventiemaatregelen zoals handen wassen kan men veel ziektes voorkomen en daarmee 

kostbare levens redden. 

 

Kennis overdracht 

Stichting De Toekomst Zaaiers wil haar expertise inzetten ten dienste van de begunstigden. 

En projecten steunen die een blijvend effect hebben voor individuen, hun families en de 
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lokale gemeenschap. Hiervoor willen wij samenwerken met professionelen uit verschillende 

werkgebieden. 

Voor de optimale kennisoverdracht bouwt Stichting De Toekomst Zaaiers duurzame 

partnerships met lokale actoren die onze visie delen. Voor de uitvoering van projecten op 

het terrein werken wij samen met partners die actief en erkend zijn voor hun vaardigheden 

en hun bestuur. Als toekomstzaaiers dragen wij bij aan de versterking van de institutionele, 

financiële en organisatorische capaciteiten van onze lokale partners. 

 

3.2. Onze projecten 

Project” Voedsel en inkomsten t.b.v. kansarme gezinnen in Burundi” 

In Burundi, een van de armste landen ter wereld, hebben veel kinderen geen kans om naar 

school te gaan. Andere jongeren (zowel jongens als meisjes) verlaten jaarlijks de lagere 

school zonder enige diploma, dus kans op een goede toekomst. De reden hiervan zijn legio: 

• de armoede thuis, waardoor kinderen nauwelijks voedsel, uniforme en schoolgeld 

hebben; 

• ouders, die zich niet bewust zijn van de voordelen van onderwijs; 

• onvoldoende scholen ten opzichte van de snelle bevolkingsgroei. 

De gevolgen van deze situatie zijn voor ongeschoolde kinderen dramatisch: een vicieuze 

cirkel van extreem armoede met te hoge werkloosheid, dronkenschap, immigratie, 

vrouwenonderdrukking, misdaad, ongewenste zwangerschap, enz. 

Doelstellingen van het project  

Dit project wil de voedselproductie en inkomsten van jaarlijks 120 kansarme gezinnen 

verbeteren met in totaal ca. mensen. Ze zullen training over moderne landbouw en 

commercialisatie van hun producten krijgen. Om de landbouw, dus de voedsel productie en 

inkomsten snel en drastisch te vergroten wil het project een cursussen moderne landbouw, 

kleine veehouderij, hokken maken. Het project wil zaaimateriaal, mest en andere 

landbouwmateriaal beschikbaar maken tegen een lage prijs. Om de inkomsten te 

diversifiëren gaat het project andere inkomsten genererende activiteiten- buiten 

landbouwseizoen- promoten, zoals fruiten- en groenten- en bloemenkwekerij, dierhouderij, 

enz.; 

Voor jaarlijks 200 ongeschoolde kansarme jongeren wil het project korte vakopleiding geven 

aan en hen ondersteunen bij het solliciteren naar een baan of bij het starten van een eigen 

bedrijfje. 

Dankzij betere voedselproductie en inkomsten zal geld beschikbaar zijn voor de 

basisbehoeftes van deze gezinnen: eten, kleding, medicijnen en scholing voor kinderen.  

Op die manier gaat het project: 
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- Honger en armoede terugdringen dankzij de verbetering van voedsel- en 

landouwproductie.  

- De leefomstandigheden en toekomstperspectieven van de jongeren op het platteland, 

die geen vervolgonderwijs krijgen, duurzaam verbeteren; 

- Het verbeteren van de gezondheid dankzij training, betere voedsel en 

voorlichtingscampagnes; 

 

3.3 Uitgangspunten werkwijze Stichting De Toekomst Zaaiers 
 

- Vrijwilligerswerk 
- materialen worden zoveel  mogelijk in het land zelf gekocht 
- projectsteun  
- draagvlakverbreding: bevorderen bewustwording problematiek in Afrika 
- waar mogelijk samenwerking met andere (ontwikkelings)organisaties  
- regelmatig contact zowel in‘ Nederland als in Afrika’ 
- minimale organisatie- en administratiekosten  
- maatschappelijk verantwoord duurzaam ondernemerschap 

 

 

4. Werving, beheer en besteding van fondsen 

4.1. Werving van fondsen 

De inkomsten van de stichting De Toekomst Zaaiers zullen, naar verwachting afkomstig zijn 
van : 

- Subsidies 
- Donateurs 
- Acties en ( culturele) activiteiten. 

Op dit moment heeft Stichting De Toekomst Zaaiers te weinig eigen financiële middelen, 
onder andere omdat wij geen ANBI status hebben. Wij hoopt de stichting incidentele 
donaties te ontvangen van privé organisaties of bedrijven) en overige persoonlijke 
initiatieven. 
 
Om De Toekomst Zaaiers leven in te blazen en ons eerste project van start te laten gaan, is 
er geld nodig. De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe 
manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. 
 
EHiervoor gaan we de volgende stappen ondernemen:  
 

- Diverse ondernemers vragen om financiële ondersteuning, door langs te gaan,  
- Onze folders verspreiden onder mogelijke donateurs;  
- Onze website te promoten;  
- Projecten met scholen in Nederland starten, waar geldinzamelingsacties  
- Vrijwilligers werven met kennis van geldinzameling;  
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- Activiteiten organiseren, zoals benefietconcerten en buurtactiviteiten;  
- De jaarlijkse kraam op de Koninginnedagmarkt, festivals of andere evenementen  
- Fondsen werven en subsidiemogelijkheden benutten.  

 
 
4.2 Beheer en Besteding van fondsen 
 
De fondsen van De Toekomst Zaaiers worden beheerd door het bestuur van de Stichting. 
Jaarlijks zal worden geld geworven en zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min 
mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal  en hebben louter betrekking op 
uitgaven als bankadministratie- en overboeking kosten, reisdeclaraties en overige strikt 
noodzakelijk onkosten.  
 
Stichting De Toekomst Zaaiers wil laten zien wat zij doet en waar zij haar geld aan besteedt. 
Dat betekent o.a. dat de boekhouding van de stichting transparant moet zijn zodat 
donateurs, sponsors en fondsen zien hoe haar middelen inzet. 
De website van de Stichting zal de voortgang van de activiteiten weergeven, alsmede de 
begroting en jaarlijks een financieel verslag, inclusief een evaluatie van de activiteiten en 
gebeurtenissen van dat jaar. 
 
 
4. 3 Transparant werken  
 
 
De besteding van fondsen gebeurt in overleg met lokale partnerorganisaties in Afrika. De 
bestedingen hebben te maken met directe kosten van lopende projecten. Denk aan de 
scholing en trainingskosten, aankoop van terreinen, aankoop van bouw materiaal, 
schoolbenodigdheden, gezondheidszorg. 
Daarbij bestaat bijzondere aandacht voor ex-kindersoldaten en met name voor hun 
opleiding tot vaklui: timmerman, metselaar, fietsenmaker, meubelmaker en landbouwer. 
De fondsen worden zo min mogelijk gebruikt om exploitatiekosten te dekken. 
 
 
4.4 Financiële prognose in 2017 

De stichting streeft er naar tenminste 10.000 Euro op te halen, voor het voldoen van de 

lopende kosten voor de school en voor het opstarten van het bovengenoemde project” 

Voedsel en inkomsten t.b.v. kansarme gezinnen in Burundi”. 
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5. Bestuur 

Het bestuur van de "Stichting De Toekomst Zaaiers" bestaat uit: 

1. Drs . Laurent NIYONKURU, Voorzitter:  

2. Séconde NAHAYO, Secretaris: 

3. Rénovat NZEYIMANA, Penningmeester: 

 

 

6. Beloningsbeleid 

Bestuurders van Stichting De Toekomst Zaaiers mogen geen beloning ontvangen. Hoogstens 

mogen bestuurders ze een onkostenvergoeding ontvangen op vertoon van bewijsstukken. 

 

7. Contact 

Contactgegevens: 

Stichting De Toekomst Zaaiers 

Isabellaland 694 

2591 SM ’s-Gravenhage 

Telefoonnummer: 0647200053 

KvK nummer: 68713428 

Fiscaal (RSIN) nummer: 857559655 

  

Emailadres: info@detoekomstzaaiers.com 

Website: http://www.detoekomstzaaiers.com 

 

 

 

 


