Nieuwsbrief Support Foundation
Vier jaar Support Foundation
Sinds de oprichting van Support Foundation oktober 2010 is er al veel bereikt, mede
door uw bijdrage aan de stichting. Hartelijk dank daarvoor!
Wat is er gedaan met uw geld?
In 2011 hebben we vijf waterprojecten gerealiseerd, waardoor nu meerdere dorpen schoon drinkwater hebben.
In datzelfde jaar zijn we gestart met de (ver)bouw van de school en toiletten. Een gigantische verbetering voor
meer dan 1000 kinderen uit de omgeving, die hier naar school gaan.

2012 zijn we gestart met de rest van de school te renoveren. Asbestplaten waren afgebroken met gaten erin en
pilaren stonden op instorten, kortom een gevaar voor de kinderen en personeel.
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2013 zijn we doorgegaan met een heel ander project; het ondernemersdorp in Malawi
(Chiuta Entrepreneurial Training Village/CETV/Green Malata), een
samenwerkingsproject met Children’s Fund Malawi en andere stichtingen.
Margriet Sacrani, voorzitter van CFM woont daar vanaf 1967 en begeleidt het proces. Zij was tevens consul van
Nederland in Malawi.
Het dorp werd opgericht om studenten met ondernemersvaardigheden de mogelijkheid te bieden om
met alternatieve middelen deel te nemen aan de economie. Dit project wil een kans geven aan de meest
kwetsbare groep; wees- en straatjongeren om hen te trainen in ondernemersvaardigheden in diverse richtingen.
Tijdens deze training worden zij gestimuleerd om financieel onafhankelijk te worden, o.a. door hen de
vaardigheden te leren om een eigen bedrijfje te starten of te werken in bedrijven en kleine industriële instellingen.
De jongeren krijgen de mogelijkheid een klein startkapitaal op te bouwen voor hun eigen toekomstige kleine bedrijf.
Er bestaat de mogelijkheid tot het verstrekken van een microkrediet in de vorm van geld en/of materieel om hun
bedrijf mee te starten. Dit krediet kan in valuta of in diensten worden terug betaald, bijvoorbeeld een naaister krijgt
een krediet in de vorm van een naaimachine en betaalt terug door het gratis maken van schooluniformen.
Marketing is een belangrijk doel om inkomsten te verkrijgen door binnenlandse en buitenlandse toeristen het dorp
te laten bezoeken en daar inkomsten mee te genereren. Er zal worden geïnventariseerd waar het meest behoefte
aan is, wat het meeste training geeft voor de jongeren en wat de opbrengst is.
Tijdens de opleiding zal steeds het ondernemerschap een groot deel zijn van de opleiding; boekhouding, inkoop,
verkoop, presentatie, marketing.

Het project is klaar en op 11 november zal dit dorp officieel geopend worden.

Nieuw project 1: Recycling afval
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In 2014 zijn we op zoek gegaan naar een mogelijkheid om in Ghana, waar we
betrouwbare mensen hebben een project op te starten waarbij met name het self
supporting maken van jongeren en dus de toekomst van het land kan worden
verbeterd. Afrika heeft een groot probleem met afval en met name plastic afval. Men noemt het plastic op straat
“African flowers”. De bevolking heeft totaal geen benul van de gevolgen van deze vervuiling en weet ook niets van
de consequenties van het verbranden van plastic afval.
Support Foundation wil sowieso een campagne opzetten om mensen ervan bewust te maken, maar wil ook wat
met het afval gaan doen.
Ons idee is om kleine groepjes in dorpen op te zetten waar men het plastic afval gaat recyclen tot
gebruiksartikelen, zoals boodschappentassen, laptop sleeves en toilettassen.

Wij willen deze artikelen in Nederland en eventueel andere Europese landen gaan verkopen via een webshop,
maar het liefst ook via winkels of zelfs winkelketens. Mocht u nog ideeën hierover hebben, dan horen wij die graag.

Nieuw project 2: School feeding
Op de school die bij hebben gebouwd is men een paar jaar geleden vanuit Nederland een pilot gestart met school
feeding; kinderen één maaltijd per dag verstrekken, omdat er veel kinderen zonder eten naar school komen en
zonder energie in een kinderlichaam kun je de hersenen niet goed laten werken. Dit project is helaas ter ziele
vanwege bezuinigingen. De mensen uit de dorpen willen dit graag zelf voorzetten, maar er is geen keuken en
afsluitbare voorraadruimte. Wij willen hiervoor een actie opzetten om deze ruimte te bouwen. Er is al wel een kleine
fundering gelegd, maar toen was het geld op. Voor een redelijk klein bedrag kunnen we dit project afmaken.

Aanvulling bestuur
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Wij willen u voorstellen aan Elly Kornegoor. Zij is onze nieuwe aanvulling binnen het
bestuur.
Elly heeft in het verleden in de zorg gewerkt en werkt nu op het Graafschap College als
praktijkassistent bij de afdeling Welzijn en Zorg. Welkom bij de stichting!

Acties Support Foundation
Dit jaar hebben we een aantal acties om geld in te zamelen in de planning:
o

Blije Markt Braamt
21 september hebben we op deze markt gestaan.19 oktober waarschijnlijk nog een keer.

o

Kerstmarkten
Op de kerstmarkten in de omgeving van Doetinchem gaan we spullen verkopen, waarvan de
opbrengst voor de stichting is.

o

Zwerfvuilactie scholen
2015: We willen deze laten samenvallen met de week van de nationale zwerfvuilactie.

o

Koopzondag
Support Foundation wil tijdens een koopzondag in Doetinchem een kraam in de stad te plaatsen.

o

Bedrijvenvoetbaltoernooi planning voorjaar 2015

o

Actie keuken bij school
I.s.m. een grote supermarkt

o

Sportactie met sponsoring
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