Stichting Ubuntu Afrika
Hoofdstuk: 1 Inleiding
Op onze reizen zijn wij verliefd geworden op Afrika. We hebben ons vergaapt aan de
prachtige natuur, andere culturen ervaren en mooie mensen ontmoet. Maar naast al dit
moois hebben wij ook een continent vol tegenstellingen gezien, waarbij er op sommige
plekken nog echt hulp nodig is. We hebben gezien dat we, met voor ons relatief weinig
middelen, een groot verschil kunnen maken. Zelfs het kleinste gebaar kan een groot geluk
brengen of zelfs een leven redden. Eenmaal thuis, hebben we hier veel over nagedacht en
gesproken, waarna we gezamenlijk hebben besloten om zelf wat te gaan doen. Dit heeft ons
doen besluiten om een stichting op te richten en geld in te zamelen, om het vervolgens zelf
ter plekke te besteden. In maart 2017 hebben wij de stichting Ubuntu Afrika opgericht.

Hoofdstuk 2: Visie en Missie
Onze visie is gebaseerd op de Zuid Afrikaanse filosofie van Ubuntu. Deze filosofie is in de
Nederlandse taal lastig te beschrijven, maar het komt er op neer dat alle mensen onderling
verbonden zijn door het mens zijn. “I am because you are” is een uitleg van Aartsbisschop
Desmond Tutu over Ubuntu. Onze missie is, om vanuit deze gedachte, onze medemens in
Afrika te helpen.

Hoofdstuk 3: Ambities
Voor 2018 richten wij ons hierbij op een medisch centrum in Oeganda dat 25 jaar geleden
door SOS Kinderdorpen is gesticht. Dit medisch centrum is er, naast de kinderen in het SOSkinderdorp, ook voor alle mensen die medische hulp nodig hebben in de gehele regio. Tevens
richten zij zich op preventieve zorg, zoals “family care planning”, voorlichting over HIV/aids en
vaccinaties.
Op 17 januari 2018 gaat een deel van het bestuur voor 8 maanden naar Oeganda om dit
medisch centrum te helpen met o.a. medicijnen, medische apparatuur en het overbrengen
van medische kennis om de kwaliteit van de zorg op een hoger niveau te krijgen.
Cijfers van Unicef en de WHO (World Health Organization) liegen er niet om: Er sterven
jaarlijks 100.000 kinderen voordat zij de leeftijd van 5 jaar bereiken. Longontsteking, diarree
en malaria zijn de voornaamste redenen. Ziekten waar relatief makkelijk wat aan te doen is

echter wel met de juiste medicijnen en middelen. Dit heeft dan ook de focus van de stichting.
Een van de bestuursleden zal hier werkzaam zijn als arts. Door het gedoneerde geld volledig
zelf te beheren, kan (deels ter plekke) bepaald worden waaraan dit het beste besteed kan
worden. Deze garantie geven wij ook aan onze donateurs.
De website www.ubuntu-afrika.nl zal als basis platform voor onze activiteiten dienen. De
vorderingen zullen middels Vlogs en Blogs op de site worden bijgehouden, zodat donateurs
inzicht hebben in de behaalde resultaten. Transparantie en eerlijkheid staan hoog in ons
vaandel.

Lange termijn ambitie:
Graag willen wij iedere 2 jaar een project in Afrika opzetten waarbij de nadruk ligt op
duurzaamheid. Wij zijn van mening dat, na 50 jaar hulp aan Afrika, er behoorlijke stappen zijn
gemaakt, maar nog veel geld niet terechtkomt waar het hoort. Betere hulp begint bij jezelf en
daarom willen wij iedere 2 jaar zelf naar Afrika toe om een project te doen. Uitgangspunt is
See one , Do one, Teach one. Onze ambitie is om met een groep experts naar Afrika af te
reizen en de plaatselijke bevolking iets te leren uitvoeren. Dit kan medisch zijn, echter dit kan
ook iets praktisch zijn in de agrarische-, water- of bouwsector.
Wij streven naar een jaarlijkse, vaste inkomstenbron vanuit bedrijven&verenigingen om dit te
kunnen bekostigen.

Hoofdstuk 4: De strategische doelstelling of stappenplan
1. Middels het overbrengen van de Ubuntu filosofie, waarin het helpen van de
medemens centraal staat, stimuleren wij de bewustwording van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
2. Het bestuur heeft in SOS kinderdorpen een goed doel gevonden wat aansluit bij de
ambities. Daarbij is er contact gelegd met SOS Oeganda, waarbij plannen zijn gemaakt
voor een samenwerking.
3. In verdere gesprekken zijn de behoeftes van SOS Oeganda bepaald, waaraan wij het
beste kunnen bijdragen. Ter plaatse, in Kakiri, is een medisch centrum waarin zorg
wordt verleend aan zowel kinderen als inwoners vanuit de hele regio. Het is gebleken
dat de grootste behoefte is om de medische zorg aldaar kwalitatief te verbeteren. We
hebben hiervoor samen met SOS Kakiri/medisch centrum Kakiri een inventarisatie
gemaakt met concrete behoeften, zoals medische hulpmiddelen en instrumenten.
Daarna is de financiële en logistieke haalbaarheid hiervan onderzocht door het
bestuur. Uiteindelijk is hieruit een lijst gemaakt van wensen, die door het bestuur
haalbaar worden geacht te verwezenlijken.
4. Geld inzamelen: manieren waarop donateurs worden bereikt zijn via onze eigen site,
social media, business events, lokale verenigingen en bedrijven met MVO
doelstellingen, gerichte fondsenwerving via het Fondsenboek en het organiseren van
een sportevenement etc.
5. Persberichten schrijven om aandacht te krijgen in de media.
6. Doelstelling van het ingezamelde bedrag op moment van vertrek naar Oeganda is
10.000 tot 15.000 euro.
7. Reis naar Oeganda om het gedoneerde geld, in overleg met lokale mensen,
eigenhandig te besteden. Dagelijks als arts meehelpen in het medisch centrum, met
als voordeel dat er in de praktijk ervaren kan worden welke hulpmiddelen nodig zijn.

Verder is het doel om medische kennis te delen met de plaatselijke medische staf en
deze te borgen in het dagelijkse werkproces.
8. Donaties worden geheel zelf beheerd door de stichting en ook zelf lokaal besteed.
9. Bestuursleden krijgen geen salaris, de inzet is vrijwillig. Gemaakte reiskosten zijn voor
eigen rekening van de bestuursleden. Gemaakte onkosten met betrekking tot de
stichting, zoals de site, marketing, visitekaartjes etc. proberen wij zoveel mogelijk
gesponsord te krijgen van betreffende leveranciers. Indien dit niet mogelijk is, kunnen
deze kosten verhaald worden op het gedoneerde geld.
10. Ten tijde van ons verblijf in Oeganda zal er, tenminste eens per maand,
informatievoorziening zijn naar de donateurs middels vlogs en blogs op onze website.
Daarbij zal worden verteld over de gemaakte vorderingen en aangeschafte goederen
en medicijnen.
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