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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 Toekomt 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 naar zelfredzaamheid.

3. Actuele beleid van de Stichting
3.1. Onze aanpak:
“ 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.

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.
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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.

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
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.
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3.2. Onze projecten
A. PROJECT OPZETTEN VAN EEN SOCIAAL-AGRARISCHE COÖPERATIE IN BURURI, BURUNDI
AANLEIDING

Landbouw is erg belangrijk in Burundi, zowel voor de voorziening van voedsel voor de
Burundese bevolking, als voor de export. Toch zijn de meeste Burundezen arm, onder
andere omdat de landbouw te weinig productie, dus inkomsten voor de landbouwers
genereert en er weinig andere economische activiteit op platteland is. V
Om bij te dragen aan de armoedebestrijding en voedselzekerheid in Burundi hebben
Stichting De Toekomstzaaiers en AFAS Foundation het project ‘Voedselzekerheid en
armoedebestrijding voor agrarische gezinnen in Bururi’ in 2018 gestart. Het project heeft
inmiddels ca. 560 arme agrarische gezinnen ondersteund met een startkapitaal in de vorm
van kleinvee (geiten en kippen) en zaaimateriaal. De focus ligt op genoeg voedselproductie,
een waardig inkomen en een sterk sociaal netwerk.
De geboorte van een coöperatie … Een collectief van gedreven vrouwen dat in het
eerdergenoemde project zijn geholpen, willen de handen ineen slaan om gezamenlijk een
socio-agrarische coöperatie op te richten. Met als doel de levensomstandigheden
verbeteren door het creëren van een gunstige markt voor de landbouwproductie. De
coöperatie wil fungeren als een kenniscentrum op het gebied van gezondheid en family
planning om de gezondheid van de lokale bevolking te verbeteren. Immers wie de weg van
de coöperatie inslaat, neemt de toekomst zelf in handen.
De sociaal-agrarische coöperatie van lokale boeren (COFAP) in Burundi is in maart 2020
officieel opgericht en heeft inmiddels een eigen pand met opslagloods. COFAP is een
landbouw-coöperatie met als doel de producten van haar leden gezamenlijk op de markt te
brengen zodat de opbrengsten voor de boeren verhogen.
Om een verdere stap richting voedselzekerheid te zetten willen wij - De Toekomstzaaiers en
de Burundese partnerorganisatie- bovengenoemde uitdagingen aangaan. Voor de komende
jaren zal de focus liggen op continuïteit van de coöperatie en duurzaamheid.
In 2022 willen wij de activiteiten van coöperatie voortzetten onder de programma “SAMEN
ONDERNEMEN EN INNOVEREN ALS PIJLER VAN VOEDSELZEKERHEID IN BURUNDI”
Met deze 2 jaar durende programma willen we bijdragen aan:
➢ het terugdringen de armoede en honger dankzij betere landbouwproductie en
inkomsten;
➢ het moderniseren van familiale landbouw en het bouwen van een sterke
boerenbeweging;
➢ toename ondernemingsgeest en het aantal (jonge) ondernemers met eigen
bedrijfjes;
➢ betere gezondheid van de lokale bevolking dankzij extra inkomsten, betere voeding
en voorlichting;
➢ toegang tot producten en diensten die anders onbereikbaar of onbetaalbaar blijven;
➢ het verbreden van het product/dienstaanbod met voedselverwerking;
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➢ minder kinder- en moedersterfte onder de lokale bevolking;
➢ vermindering van sociale problemen zoals migratie, alcoholisme,
vrouwenmishandeling;
➢ verbetering van scholingscijfers en toekomstperspectieven voor de volgende
generatie in Burundi.
➢ doorgaan met het geven van trainingen,
➢ meer vrouwen helpen middels toegang tot leningen c.q. de markt en
➢ verschillende initiatiefgroepen uit dezelfde dorpen/gemeenten mobiliseren om
nieuwe coöperatie filialen op te richten.
Deze drie speerpunten zullen leiden tot betere landbouwproductie, meer ondernemerschap
en werkgelegenheid, en bijdragen aan nieuwe vormen van samenwerking en innovatie.
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B. PROJECT BETERE GEZONDHEID VOOR KWETSBARE GEZINNEN IN BURURI, BURUNDI
1. Aanleiding
Het huidige project- het gezondheidscentrum moeder en kind - wil de slechte gezondheid van
de bevolking aanpakken en de moeilijke toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg
diensten als gevolg van afstand en kosten verbeteren. En de oplossing bieden voor de vicieuze
cirkel van armoede, ziektes, moeder- en kindersterfte.
2. Doelstellingen
•
•
•
•

het opleiden van (vroed)vrouwen in het geven van basale medische zorg, om zo de
moeder- en kindersterfte terug te dringen.
de beschikbaarheid van medicijnen verbeteren tegen lage prijzen.
Voorlichting geven over AIDS , malaria, tuberculose, hygiëne en andere infectieziektes.
Voorlichting geven over de voordelen van basis verzekering(CAM kaart), family planning
en het terugdringen van ongewenste zwangerschap.

Resultaten
•
•
•
•
•
•
•
•

Betere beschikbaarheid van medicijnen voor kansarme mensen;
Toename van het aantal bevallingen en inenten van kinderen in ziekenhuizen;
Toename van het aantal vrouwen dat pre- en postnatale zorg krijgt.
Toename van het aantal geboortes in de klinieken (of thuis) in aanwezigheid van een
opgeleide vroedvrouw.
Toename van het aantal kinderen die doorverwezen zijn door vroedvrouwen en
voorlichters.
Toename van het aantal pasgeboren baby’s die zorg ontvangen.
Toename van het aantal pasgeboren baby’s met een bloedvergiftiging die correct
gediagnosticeerd en doorverwezen worden.
Het terugdringen van ongewenste zwangerschap, (illegale) abortussen en moedersterfte.
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C. MOBIELE SCHOOL VOOR ONDERNEMERSCHAP EN VAKOPLEIDING IN BURUNDI EN DRC
In Burundi en in de Democratische Republiek van Congo 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
Algemene doelen van het project :
Het huidige project wil beroepstraining en ondernemerschap stimuleren onder kansarme
jonge mensen en vrouwen in Burundi. Op korte termijn zal dit leiden tot de toename van het
percentage vaklui, ondernemers, en arbeidsplaatsen in Burundi.
Specifieke doelen van het project :
- Ontwikkelen van competenties (vaktraining, handel), ondernemingsgeest en
werkcultuur bij( jonge) Burundezen;
- Kansarme mensen bewust maken van hun potentieel en verantwoordelijkheid m.b.t
armoedebestrijding;
- Het begeleiden van project deelnemers om hun goede ideeën te durven uitwerken
tot een businessplan;
- Kansarme jonge mensen en m.n. vrouwen stimuleren om hun eigen bedrijfjes of
samen te werken in coöperatie verband;
- De lokale bevolking begeleiden naar zelfredzaamheid
Strategie, bereik en uitwerking
Onder het motto ‘Als mensen niet naar school kunnen komen, dan brengen we de school
naar jongeren’ heeft Stichting De Toekomst Zaaiers, samen met onze lokale
partnerorganisatie ASODEV, een mobiele strategische school ontwikkeld. Dit omdat veel
mensen te arm zijn om zich te kunnen verplaatsen naar verafgelegen regio’s. Dat geldt
vooral voor meisjes en vrouwen die hun hele leven lang op het veld moeten werken om te
kunnen overleven en geen tijd hebben voor voorlichtingscampagnes. En ook voor de lokale
boeren die te weinig kennis hebben over betere en moderne landbouwproductie
technieken. Ze verdienen niet genoeg om zelf de transportkosten voor hun producten naar
goede, grotere markt te betalen.
Met de Mobiele school voor ondernemerschap en vakopleiding zullen jaarlijks ca. 6.000
mensen bereikt worden. Dit zijn er veel meer dan op een vaste locatie gevestigde school.
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Resultaten en duurzaamheid van het project
Dankzij dit project hebben Burundese en Congolese jongeren uitzicht op het vinden van een
job of het starten van een bedrijfje. We geven hen een duwtje in de rug voor een betere
toekomst, iets wat zowel de jongeren als het hele land ten goede komt.
Door hun vaardigheden en zelfvertrouwen te versterken, kunnen de begunstigden een eigen
toekomst op- en uitbouwen. Ze krijgen ook de kans om zich in hun omgeving te engageren
en bij te dragen aan een vreedzame wederopbouw van hun land, waar mensenrechten en
democratie zwaar onder druk staan.
De verwachte resultaten zijn
• het versterken van eigenwaarde, zelfvertrouwen en identiteit;
• het ontdekken van talenten en het empowered worden;
• het leren van een vaardigheid of beroep;
• het krijgen van een baan en inkomsten;
• armoede en honger terugdringen dankzij betere landbouwproductie en inkomsten;
• toename ondernemingsgeest en het aantal (jonge) ondernemers met eigen bedrijfjes;
• extra inkomens genererende activiteiten en werkgelegenheid;
• minder moeder-/kindersterfte en verbetering van scholingscijfers en de gezondheid van de
lokale bevolking;
• verbetering van gezondheid van de lokale bevolking als gevolg van voorlichting,
vermindering deficiëntie- en andere ziektes;
• vermindering van sociale problemen zoals (binnenlandse) migratie, alcoholisme,
vrouwenmishandeling.
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D. STUDIEKANSEN VOOR TALENTVOLLE MEISJES EN WEZEN IN BURUNDI
In Burundi hebben meisjes en weeskinderen vooral op platteland nauwelijks kans op scholing. Erger,
jaarlijks moeten honderden meisjes de school verlaten zonder diploma, dus kans op een goede
toekomst. Jammer, want naar school gaan en een baan vinden staat bij duizenden meisjes bovenaan
het verlanglijstje. Armoede is de grote spelbreker in dit streven, m.n.:
•

•

•

Ouders op het platteland vinden investering in meisjes meestal niet de moeite waard. De dochter
gaat later trouwen en daarna zorgt de man wel voor de rest. Dus “schoolgeld besteed je aan
jongens”;
Er is een grote tekort aan scholen op plattenland. Hierdoor lopen meisjes een groot risico om
slachtoffer te worden van geweld en verkrachting, als ze bij vreemden gaan logeren of laat in het
donker naar huis lopen;
Veel gezinnen hebben geen geld voor het dure Hoger onderwijs. Na het voortgezet onderwijs
moeten veel getalenteerde meisjes met de school stoppen, omdat ze geen collegegeld en
huurkosten kunnen betalen;

Dit project wil financiële hulp, hoop en perspectieven bieden aan jaarlijks 240 talentvolle meisjes en
wezen. Met het huidige project willen wij hen een kans geven door de scholing, veilige slaapplaatsen,
voedsel en begeleiding te bekostigen. Want educatie is de sleutel tot succes!

Doelstellingen van het project
Dit project wil studiekansen geven aan talentvolle meisjes en weeskinderen om hun
toekomstperspectieven duurzaam te verbeteren. Want een betere toekomst begint bij onderwijs en
een diploma.
Op korte termijn gaat het project de leefomstandigheden van talentvolle meisjes en wezen verbeteren
door de scholing te faciliteren en de schoolgeld, boeken, voedsel, schooluniform en vervoer te
bekostigen.
De training van jaarlijks 30 meisjes tot vroedvrouwen zal op termijn leiden tot betere gezondheid van
de lokale bevolking en de afname van de te hoge kinder- en moedersterfte in Burundi.
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3.3. Financiële prognose in 2022
De stichting streeft er naar tenminste 100.000 Euro op te halen voor het dekken van lopende
kosten en het opstarten van het bovengenoemde project” Voedsel en inkomsten t.b.v.
kansarme gezinnen in Burundi”.

3.4. 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.
Hiervoor 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;
Activiteiten organiseren, zoals benefietconcerten en buurtactiviteiten;
De jaarlijkse kraam op de Koninginnedagmarkt, festivals of andere evenementen
Fondsen werven en subsidiemogelijkheden benutten.
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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.

5. Bestuur
Het bestuur van de "Stichting De Toekomst Zaaiers" bestaat uit:
1.

Drs . Laurent NIYONKURU, Voorzitter;

2.

Josiane Kwizera, 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: +31 625010076
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KvK nummer: 68713428
Fiscaal (RSIN) nummer: 857559655
Emailadres: info@detoekomstzaaiers.com
Website: http://detoekomstzaaiers.com/
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