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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan 2017 – 2020 van Stichting Wifi. Stichting Wifi is in augustus 2013
opgericht. Wij zijn blij met de sinds die tijd behaalde resultaten en kijken we vol vertrouwen naar
de toekomst.
Stichting Wifi is gestart met een zeer ambitieus project: de bouw van een weeshuis in India. In
2016 is de bouw van het weeshuis gestart met als doel de realisatie van de begane grond. Tijdens
ons bezoek in april 2016 zijn we veel ondervoeding tegengekomen, wat ons ertoe heeft aangezet
om een tweede project op te zetten. Dit bijzondere landbouwproject biedt mensen in India de
mogelijkheid om zelf in hun voedsel te voorzien. We realiseren ons dat deze ambitieuze projecten
en het verlangen om meer te kunnen betekenen onder de zwaksten om bezinning vraagt: Welke
omvang willen we bereiken? Wat moeten we ervoor doen? Hoe kunnen we dat wat is bereikt
bestendigen? Wat kan beter of anders? In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor
de komende jaren beschreven.
Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting Wifi en in het bijzonder voor
onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij haar
werkzaamheden de komende jaren verder vorm zal geven.
Bergschenhoek, mei 2017
Stichting Wifi
Jan van Loon,

voorzitter

Julia Klemans,

secretaris

Majolieke Nieuwlaat,

penningmeester

Maarten Bruijnes,

algemeen lid YWAM

Elina van ‘t Zand,

juridisch adviseur
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Inleiding
Tijdens een bezoek in februari 2013 zijn wij intens geraakt door de armoede in India. Op een
avond tijdens het uitdelen van eten op straat kwam er een meisje van 6 jaar aangerend, die ons
omhelsde en niet meer los liet. Een moment waarin Gods pijn zichtbaar werd en onze visie
duidelijk werd. Later hoorden we dat het meisje Wifi heet en een van de vele honderdduizenden
Indiase weeskinderen is die op straat leven. Wifi heeft onze harten geraakt en vertegenwoordigt
hierin alle straatkinderen in India die door haar met ons grenzeloos verbonden zijn. Vanuit deze
(com)passie ondersteunt Stichting Wifi projecten onder de armsten in India, waaronder wezen,
thuis- en daklozen, weduwen en leprozen.
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1. Doel en aanpak
1.
Doel
Stichting Wifi groeide vanuit een passie voor de allerarmsten in India (waaronder wezen,
weduwen, leprozen en thuis- en daklozen). Ons uitgangspunt is dat de mensen in India zelf weten
wat ze nodig hebben en voldoende kennis en kunde hebben om projecten te realiseren. Om die
reden worden de projecten gedragen door de bevolking, waardoor een bestendige toekomst
ontstaat voor de komende generaties. Stichting Wifi werkt nauw samen met de plaatselijke
bevolking en met leiders van Youth With A Mission (hierna: YWAM), zie: www.ywam.org. Door
intensief contact en jaarlijkse bezoeken aan de lopende projecten, zorgen wij ervoor dat het geld
goed terecht komt.
Stichting Wifi is opgericht in augustus 2013 en is gevestigd in Bergschenhoek. De stichting is
(vooralsnog) werkzaam in Dharmapuri, India en streeft de volgende doelen na:







Het ondersteunen van Ministries van Youth With A Mission middels gebed,
financiën, in materiële zin en met praktische hulp, alles in de ruimste zin van
het woord.
Het ondersteunen van de medewerkers van Youth With A Mission in hun
werk, opleiding en leven middels gebed en financiën zodat zij hun werk
optimaal kunnen doen.
Het verbeteren van de levensomstandigheden in India door het
ondersteunen in financiële zin en in materiële zin van diverse lokale
projecten op gebied van onderwijs, huisvesting van o.a. weeskinderen,
gezondheidszorg en landbouw, alles in de ruimste zin van het woord.

Doel: zoals opgenomen in de akte.

De wijze waarop Stichting Wifi deze doelen nastreeft is statutair vastgelegd en wordt bereikt door:

Het organiseren en financieren van projecten;

Het stimuleren en creëren van mogelijkheden met behulp van de lokale bevolking;

Het leveren van een bijdrage aan bestaande projecten die gericht zijn op de armsten in
India (waaronder wezen, weduwen en leprozen);

Het inzamelen van geld middels sponsoring, giften en fondsen.

2.
Aanpak
De aanpak van Stichting Wifi wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden:
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Concreet en praktisch;
Directe, maar duurzame resultaten;
Lage overheadkosten;
Intensieve samenwerking met lokale bevolking en leiders van YWAM;
Balans tussen idealisme en realisme.
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3.

Waarom kiezen voor Stichting Wifi

Duurzaam resultaat
Sichting Wifi richt zich op de eigen kracht, het aanwezige vermogen en de kennis van de lokale
bevolking. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking zijn cruciaal voor het bereiken van
een duurzaam resultaat. Ons uitgangspunt is dat mensen in India zelf weten wat ze nodig hebben
en voldoende kennis en kunde hebben om de projecten te realiseren. Stichting Wifi werkt nauw
samen met de plaatselijke bevolking en leiders van YWAM. Door deze werkwijze worden de
projecten gedragen door de bevolking, waardoor er een bestendige toekomst ontstaat voor de
komende generaties. Door intensief contact en jaarlijkse bezoeken aan de lopende projecten,
zorgen wij ervoor dat het geld goed terecht komt.
Nuchter
Ondanks de soms zeer schrijnende omstandigheden in India werkt Stichting Wifi vanuit de
filosofie dat de mensen daar zelf weten wat ze nodig hebben en voldoende kennis hebben om
projecten te realiseren.
Elke cent kunnen verantwoorden
Een zorgvuldig en verantwoord financieel beleid betekent dat iedere euro terug te vinden moet
zijn. Ons uitgangspunt is dat iedere euro wordt gebruikt voor de projecten.
Kleinschalig en persoonlijk
Stichting Wifi laat zien hoe er met relatief weinig middelen kleine stappen gezet kunnen worden
die duurzaam positieve gevolgen hebben. Dat wordt bereikt dankzij een kleinschalige en
persoonlijke aanpak.
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2. Organisatie
2.1. Het Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen, het beleid, het financieel beheer en de interneen externe communicatie van de stichting. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vijf
bestuursleden; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden met
algemene bestuurstaken. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.
Tot bestuurders zijn benoemd:
Jan van Loon,
Julia Klemans,
Majolieke Nieuwlaat,
Maarten Bruijnes,
Elina van ’t Zand,

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid YWAM
juridisch adviseur

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren
van de stichting en zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld
over de vijf bestuursleden.

2.2. Gedragscode
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dit betekent dat
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap
vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, ect. komen niet voor
rekening van de stichting. Reizen naar India worden door bestuursleden zelf betaald. Reiskosten
t.b.v. de stichting kunnen via de stichting lopen. De stichting behoudt zich het recht voor om een
keer per jaar een persoon op kosten van de stichting te laten reizen.

2.3. Vergadercycli
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en vaker indien twee bestuursleden dit
wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang
te toetsen. Tijdens deze vergadering zijn er minimaal vier van de vijf bestuursleden aanwezig. Elk
bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.

2.4. Samenwerking
Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat Stichting Wifi zich adviseren en ondersteunen
door een aantal organisaties (bijvoorbeeld YWAM, Exedo), vrijwilligers en (professionele)
adviseurs o.a. op het gebied van:

financieel beleid;

communicatie (o.a. website);

werving sponsors en donateurs;

uitvoering van projecten.
Met de volgende organisaties gaan wij samenwerking zoeken:

Onemillionhockeylegs (www.onemillionhockeylegs.com)

Handsnfeet
(www.handsnfeet.nl)
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Stichting Agrinas (www.agrinas.nl)
Cordaid ( www.cordaid.nl)

2.5. ANBI
Stichting Wifi is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit
betekent dat de stichting een ANBI-status heeft. Zodoende zijn giften geheel of gedeeltelijk
aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

2.6. Keurmerk
Stichting Wifi heeft er bewust voor gekozen geen (CBF) keurmerk aan te vragen. De reden
daarvoor is dat het aanvragen van dit keurmerk evenals de periodieke hertoetsing ervan een zeer
kostbare aangelegenheid is. Stichting Wifi wil de inkomsten die geworven worden ten goede laten
komen aan de projecten.

2.7. Jaarrekening
Het bestuur legt door middel van een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde
beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks voor 1 juli. Het streven is om de
jaarrekening voor 1 april op de website te plaatsen. Deze is volledig openbaar en te vinden op de
website.

2.8. Lokale organisatie in India
Stichting Wifi werkt intensief samen met de lokale bevolking en leiders van YWAM en biedt
daarmee werkgelegenheid.
Het voornemen is om bij lopende projecten maandelijks vanuit India te laten rapporteren aan het
bestuur. Deze rapportage zal een financieel overzicht bevatten en de voortgang van het project
beschrijven.
Minimaal eenmaal per jaar reist een van de bestuursleden naar India om de persoonlijke relaties
te onderhouden en ondersteuning te bieden aan de uitvoering. Tijdens deze bezoeken worden het
beleid, de stand van zaken en de plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met de
samenwerkingspartners. Andere werkzaamheden tijdens het bezoek zijn o.a.:

bezoeken van potentiële nieuwe projecten;

toetsen van financieel beleid;

onderwijs verzorgen;

et cetera.
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3. Uitvoering
3.1. Inleiding
Stichting Wifi ondersteunt projecten onder de armsten in India (waaronder wezen en leprozen).
Het uitgangspunt is dat mensen in India zelf weten wat ze nodig hebben en voldoende kennis en
kunde hebben om de projecten te realiseren. Stichting Wifi werkt nauw samen met de plaatselijke
bevolking en leiders van YWAM. Door deze werkwijze worden de projecten gedragen door de
bevolking, waardoor er een bestendige toekomst ontstaat voor de komende generaties. Door
intensief contact en jaarlijkse bezoeken aan lopende projecten, zorgt Stichting Wifi ervoor dat het
geld goed terecht komt.

Aandachtsgebieden
Wezen
In India vormt de geboorte van een meisje vaak een probleem. In veel arme gezinnen wordt het
leven van een meisje beëindigd of wordt het meisje weggegooid. Veel jonge meisjes leven
hierdoor op straat. Daarnaast leven op straat ook kinderen van wie de ouders niet voor hen
kunnen of willen zorgen.
Weduwen
In India leven zeer veel weduwen. De meeste weduwen hebben een Hindoe-achtergrond. De
reden van het grote aantal weduwen is dat meisjes vaak veel te jong met oudere echtgenotes
trouwen en de echtgenoot (vroegtijdig) komt te overlijden, bijvoorbeeld door AIDS of een
alcoholprobleem. Voor deze meisjes is het onmogelijk te hertrouwen. Ook er zijn veel
meisjes/vrouwen die verstoten worden door hun echtgenoot en als weduwe door het leven
moeten gaan, zonder enig bestaansrecht.
Dak- en thuislozen
Door de grote armoede in India (25% van de bevolking leeft onder de armoedegrens) leven er
veel mensen op straat. Vaak zijn dit blinde en zieke mensen.
Leprozen
Een andere veel voorkomende ziekte in India is lepra. Deze ziekte is in een vroeg stadium goed te
genezen, echter door armoede en medicijngebrek ligt genezing voor veel mensen in India
momenteel helaas niet binnen hun bereik. Deze mensen leven in afzondering en hebben vaak
niemand die voor hen zorgt.
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3.2. Project 1: Bouw weeshuis in Dharmapuri
Sinds onze reis in 2013 houden we ons bezig met de bouw van een weeshuis. Om de lokale
bevolking economisch te ondersteunen laten we de uitvoering over aan lokale ondernemers en
zorgen wij voor de financiële middelen en coördinatie. Het weeshuis zal onderdak gaan bieden
aan ongeveer 150 kinderen die wees zijn of dak- of thuisloos. Op de begane grond zal een
keuken gerealiseerd worden die maaltijden zal gaan verzorgen voor in ieder geval:

150 wezen;

150 leprozen;

200 weduwen;

160 daklozen.

3.2.1. Bouwtekeningen
De bouwtekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.
3.2.2. Begroting
De begroting is opgenomen in bijlage 2.

3.3. Project 2: Landbouwproject in Dharmapuri
Tijdens ons bezoek in april 2016 zijn we veel ondervoeding tegengekomen. Dit heeft ons ertoe
aangezet om een tweede project op te zetten. Dit bijzondere project biedt mensen in India de
mogelijkheid om zelf te voorzien in hun voedsel. Dit project betreft:
Aankoop van akkerbouwgrond en de realisatie van een boerderij met de volgende doelen:

Opkweken en oogsten van gevarieerd voedsel;

Werkgelegenheid voor in het bijzonder jongens die klaar zijn met school;

Opzet van handel zodat ze zelfvoorzienend worden en onder andere de middelen
kunnen creëren die benodigd zijn voor onderwijs en gezondheidszorg.
De te realiseren boerderij zal zo opgezet worden dat deze zelfstandig kan functioneren. Dit
betekent dat er diverse dieren op de boerderij aanwezig zullen zijn voor de productie van melk,
eieren, vlees en mest voor de landbouw. We hebben een stuk land op het oog dat tussen twee
rivieren ligt. Een dergelijke locatie is zeer waardevol voor het bevloeien van de akkers.
Het land is 3 hectare (30.000 m2) groot en zal 400 mensen een jaar lang van eten kunnen
voorzien. Dit betekent 75 m2 per persoon voor een jaar eten. De kosten voor 1m2 bedragen € 5
(uit dit bedrag kan de totale boerderij gefinancierd worden). Concreet betekent dit dat voor een
investering van € 375 iemand zijn of haar leven lang voedsel kan hebben.
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4. Communicatie
4.1. Inleiding
Stichting Wifi hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te
betrekken bij haar werk. Dit betekent dat er op het gebied van communicatie alleen met
vrijwilligers wordt gewerkt.
Openheid en transparantie zijn sleutelwoorden in de communicatie. Niet alleen over de werkwijze
en financiële positie van Stichting Wifi, maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of
teleurstellingen.

4.2. Website
De website www.stichtingwifi.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs
en vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden over het project en achtergronden. Het is
mogelijk om onlinedonateur te worden. Ook is het mogelijk online in te schrijven voor onze
nieuwsbrief. De aanmeldingen worden automatisch verwerkt in een geautomatiseerde database.
De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.

4.3. Facebook
De Facebookpagina van Stichting Wifi is een belangrijk communicatiekanaal om de website onder
de aandacht te brengen en mensen in contact te houden met Stichting Wifi op een eigentijdse
manier.

4.4. Twitter
Stichting Wifi beschikt ook over mogelijkheden op Twitter. Deze communicatiemogelijkheid zal de
komende tijd verder invulling krijgen.

4.5. Database
Stichting Wifi beschikt over een geautomatiseerde database. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief. De meldingen worden automatisch verwerkt.
Momenteel heeft Stichting Wifi +/- 1000 leden in haar bestand.

4.6. Nieuwsbrief
Minimaal een keer per kwartaal verschijnt de digitale nieuwsbrief die aan alle belangstellenden
wordt verstuurd en tevens op de website wordt geplaatst.

4.7. Informatiemateriaal
Stichting Wifi wil minimaal investeren in overheadkosten. Dit betekent dat er nagenoeg geen
fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels digitaal. Eventueel
wordt er voor bepaalde projecten of activiteiten gericht materiaal ontwikkeld, waarvoor altijd een
sponsor gezocht wordt.
12
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5. Financiën
1.

Financieel beleid

Stichting Wifi besteedt het geld aan directe hulp en voert zorgvuldig en overwogen financieel
beleid. Concreet betekent dit een financieel beleid dat er vanuit gaat dat het huidig beschikbaar
vermogen en de toezeggingen minimaal voldoende zijn om de komende twee jaar aan de
verplichtingen te kunnen voldoen.
De financiële situatie van Stichting Wifi is openbaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks voor 1 juli.
Deze is te vinden op de website.

2.

Inkomsten

De activiteiten van Stichting Wifi worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties.
Momenteel lopen gesprekken over samenwerking met bekende fondsen en stichtingen. Stichting
Wifi werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin
geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen is het argument om donateurs
te werven. Daarnaast wordt er regelmatig contact gelegd met bedrijven en instellingen, zoals
scholen en kerken, om projecten uit te voeren waarvan de opbrengst bestemd is voor Stichting
Wifi.

3.

Uitgaven

Ten eerste project houdt Stichting Wifi zich bezig met de bouw van een weeshuis (project 1). Dit
betreft een zeer ambitieus project. De bouwtekeningen voor dit project zijn opgenomen in bijlage
1. De begroting voor het totale project bedraagt € 200.000 (bijlage 2). Het project is gestart in
2016, met als doel de realisatie van de begane grond, waardoor de keuken en de
slaapgelegenheid voor de weeskinderen kan worden gerealiseerd. De keuken zal maaltijden gaan
verzorgen voor in ieder geval:





150 wezen;
150 leprozen;
200 weduwen;
160 daklozen.

De slaapgelegenheid op de begane grond zal onderdak bieden aan vijftig wees- of dak- of
thuisloze kinderen. Hierna kan er verder worden gewerkt aan de realisatie van nog eens honderd
slaapplaatsen voor weeskinderen en de mogelijkheid voor onderwijs.
13
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Ten tweede houdt Stichting Wifi zich bezig met (project 2):
Aankoop van akkerbouwgrond en de realisatie van een boerderij met de volgende doelen:

Opkweken en oogsten van gevarieerd voedsel;

Werkgelegenheid voor in het bijzonder jongens die klaar zijn met school;

Opzet van handel ten behoeve van een zelfstandige ontwikkeling van een weeshuis, en
zelfvoorziening ten aanzien van onderwijs en gezondheidszorg
De te realiseren boerderij zal zo opgezet worden dat deze zelfstandig kan draaien. Dit betekent
dat er diverse dieren op de boerderij aanwezig zullen zijn voor de productie van melk, eieren,
vlees en mest voor de landbouw. We hebben een stuk land op het oog dat tussen twee rivieren
ligt, hetgeen zeer waardevol is voor het bevloeien van de akkers.
Het land is 3 hectare (30.000 m2) groot en zal 400 mensen een jaar lang van eten kunnen
voorzien. Dit betekent 75 m2 per persoon voor een jaar eten. De kosten voor 1m2 bedragen € 5
(uit deze kosten kan de totale boerderij gefinancierd worden). De totale begroting van het project
bedraagt € 150.000. Concreet betekent een en ander dat voor een investering van € 375 iemand
zijn of haar leven lang voedsel kan hebben.
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6. Toekomst
Stichting Wifi is overtuigd van de eenvoud en de waarde van kleine stappen op het grote geheel.
Niettemin heeft de stichting ambitie. Deze is vertaald naar concrete doelstellingen voor de
komende drie jaar en zullen in de komende periode verder uitgewerkt worden:
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Onderzoeken van de mogelijkheden voor werkvoorziening van weduwen en
schoolverlaters;
Opzetten van gezondheidszorg voor de wezen, weduwen en thuis- en daklozen;
Mogelijkheden voor scholing van de wezen;
Vergroten van het ledenbestand;
Verbeteren van Facebook, o.a. teasers voor lezers;
Verbeteren van de website, deze tweewekelijks actualiseren;
Werven van sponsors:
o Scholen: gedachte hierachter is het vergroten van het bewustzijn bij kinderen in
Nederland van de contrasten in de wereld.
o Particulieren: de binding met donateurs is van groot belang met als doel
continuïteit in de geldstroom.
o Bedrijven: inspelen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is geen
trend, maar een nieuwe vorm van ondernemen. Stichting Wifi wil langdurige
relaties opbouwen en onderhouden met bedrijven en maakt gebruik van haar
netwerk.
o Fondsen: het benaderen van fondsen ter ondersteuning van projecten en delen
van een project.
o Kerken: de betrokkenheid van kerken is van belang omdat zij vanuit het
diaconaat de projecten kunnen ondersteunen (financieel en door gebed). Ook
kunnen zij specifiek betrokken worden, bijvoorbeeld door het houden van
sponsoracties en het bezoeken van en meewerken aan de projecten in India;
Het binden van vrijwilligers en ambassadeurs. Stichting Wifi gaat op zoek naar een team
van vaste vrijwilligers die op het gebied van fondswerving en sponsoractiviteiten taken
kunnen uitvoeren, waaronder:
o Organiseren van reizen naar India.
o Verkoop van spullen.
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Bijlage 1 (Bouwtekeningen)
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Bijlage 2 (Begroting)
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Bijlage 3 (Akte Oprichting Stichting)
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Bijlage 4 (Uittreksel Handelsregister KvK)
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Beleidsplan Stichting Wifi 2017 – 2020
Het plan van aanpak zal elke bestuursvergadering besproken worden.
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