Beleidsplan
Stichting Bakiadi 2021

1 Inleiding
Het doel van de stichting is het verbeteren van welzijn en welvaart van de samenleving in
Guinee, te weten de regio Boke. Middels ondersteuning van financiële middelen en kennis
wil Stichting Bakiadi een multifunctioneel educatief centrum oprichten voor de
dorpsgemeenschap van Bakia, een dorp gelegen in de regio Boke (provincie Boffa,
gemeente Koba) in het West Afrikaanse land Guinee.
Stichting Bakiadi wil de ontwikkeling bevorderen van kinderen en jongeren door middel
van het aanbieden van activiteiten gericht op spel en muziek. Het centrum heeft een
gemeenschappelijk karakter en is bedoeld voor alle generaties van de dorpsgemeenschap.
Zo worden ook de ouders en dorpsgenoten betrokken bij de activiteiten.
Stichting Bakiadi wil zoveel mogelijk kansen creëren tot vergroten van kennis en kunde,
die direct of later kunnen leiden tot inkomensverbetering, gezien dit de basis is voor
verdere algehele ontwikkeling.
De Stichting wil haar doel bereiken door middel van fondsenwerving, sponsoring en
donaties, inzamelingsacties en benefietconcerten. Door middel van het aanbieden van
culturele activiteiten in Nederland zal geld worden ingezameld voor het verwezenlijken van
het project. Gezocht wordt naar sponsoren welke voor langdurige periode het project
willen ondersteunen en naar samenwerkingsverbanden.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).

2 Algemene Gegevens
Oprichting: `

14 april 2020 door notaris dhr. H. Boekema.

Statutaire naam: Stichting Bakiadi
Kvk nummer:

77846303

RSIN nummer:

861168264

Activiteiten: Het financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van het verbeteren
van welzijn en welvaart van de samenleving regio Boke, in Guinee.
Adres: Van Schendelstraat 84, 9721 GZ Groningen
Bankrekeningnummer: in aanvraag ING

3 Missie en Visie
Stichting Bakiadi is ontstaan vanuit een verlangen van Issiaga Soumah om de
leefomstandigheden te verbeteren voor zijn dorpsgemeenschap en hen mogelijkheden te
bieden zich verder te ontwikkelen. Issiaga is werkzaam als docent Afrikaanse dans en
muziek en sinds 2011 gevestigd in Europa. Hij heeft zichzelf ontwikkeld met zijn eigen
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culturele achtergrond als basis en is hier trots op. Hij ziet het belang van zijn muziek,
dans en cultuur als mogelijkheid voor algehele ontwikkeling.
In Guinee is er een gebrek aan mogelijkheden om je als individu te ontwikkelen, met als
gevolg dat jongeren wegtrekken uit het dorp en zelfs uit het land. Issiaga wil het belang
van 'de dorpsgemeenschap' terug op de kaart zetten. Zijn missie is verschillende
activiteiten te genereren waardoor men zich kan ontwikkelen in hun eigen
dorpsgemeenschap. Deze activiteiten zijn allesomvattend en bedoeld ter ondersteuning
van de ontwikkeling van de gehele gemeenschap. Van jong tot oud.
We streven naar structurele veranderingen en vooruitgang, en zien het daarom van groot
belang bij de basis te beginnen, te weten de allerkleinste kinderen en de jongeren. Zij zijn
de toekomst en de sleutel tot verandering en groei.
Stichting Bakiadi wil, samen met Stichting Africadi Guinee die uitvoering verzorgt, een
multifunctioneel educatief centrum realiseren; waarin o,a, een voorschoolse opvang
(kinderen 2-7 jaar), muziek en kunstencentrum en grootkeuken worden gehuisvest.
Stichting Africadi Guinee organiseert ter plaatse de uitvoeringsactiviteiten en is
verantwoordelijk voor de besteding van de gelden.

4 Doelstelling
Stichting Bakiadi heeft zich ten doel gesteld de welzijn en welvaart te verbeteren voor de
samenleving van Guinee. We richten ons op de ontwikkeling van het dorp Bakia en
omliggende provincie/regio. Stichting Bakiadi(NL) doet de werving in NL, Stichting Africadi
Guinee (GN) ziet toe op de uitvoering van de taken in Guinee.
Hieromtrent zijn onderstaande subdoelen geformuleerd;
1. toegang verbeteren voor kansarme kinderen tot (spelenderwijs) leren en onderwijs
2. cultuuroverdracht (aan jongeren en kinderen) van tradities, muziek, zang en dans
3. creëren van beroepsgerichte leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
4. stimuleren tot inkomensverbetering als basis voor verdere ontwikkeling
5. educatie met betrekking tot opvoeding, gezondheid en algehele basiskennis
6. creëren van cultuur- en ecotoerisme
Uitgangspunten van de Stichting
1. lokale initiatieven als motor voor duurzame ontwikkeling (zelf verantwoording)
2. tijdelijke financiële ondersteuning voor opzet van ondernemende initiatieven
(projectgebonden)
3. aansluiten bij verzoeken van het lokale bestuur (stimulerende werking)
4. traditionele bouw met lokale materialen en zorg voor het milieu
(omgevingsgebonden, milieubewust)
5. vergroten van de betrokkenheid in Nederland (bewustwording)
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4.1Kinderopvang voor kinderen van 2 tot 7 jaar
Voor alle kinderen is het belangrijk een goede basis te hebben. Het is belangrijk dat er
voldoende aandacht voor hen is en ruimte voor spel en ontwikkeling. De huidige situatie
en het gebrek aan (op)voeding beperkt de kinderen en stagneert verdere vooruitgang
voor nu en de toekomst.
Er is geen enkele vorm van opvang of speelruimte voor de kinderen. Speelgoed en andere
materialen ontbreken. Er zijn geen boeken om uit voor te lezen en maar weinig
volwassenen die lezen kunnen. De kinderen worden op geen enkele manier gestimuleerd
tot spel, wat hen beperkt in ontwikkeling. Met voor handen liggende materialen creëren zij
hun eigen spel, wat waardevol is, maar onvoldoende hun capaciteit benut.
Er zijn nog altijd heel veel kinderen die niet naar school gaan. Mede omdat ouders de
kennis niet hebben, het belang er niet van inzien en/of het niet kunnen betalen. De
aanwezigheid van de kinderopvang, geeft hen de handen vrij om eigen werkzaamheden te
doen en helpt de kinderen reeds met het wennen aan de schoolstructuur. De kinderopvang
word onderverdeeld in 2 groepen 2-4 jr / 4-7 jaar. De daadwerkelijke overgang, wanneer
de kinderen 7 jaar zijn, wordt makkelijker en meer vanzelfsprekend. Naar verwachting
blijven de kinderen dan ook langer op school.
4.2 Muziekschool en Kunstencentrum |
Het ontbreken van een perspectief voor de jeugd, doet hen vertrekken naar de stad, op
zoek naar een andere plek waar het beter is. De aanwezigheid van een muziek en
kunstencentrum, biedt hen ruimte om zichzelf te ontwikkelen middels muziek en andere
vormen van creativiteit. Dit geeft invulling aan hun leven en verandert hun perspectief.
Ook draagt dit bij aan verdere ontwikkeling van het dorp.
Muziek heeft reeds een grote culturele rol in onze samenleving. Door dit verder uit te
breiden en belangrijker te maken, groeit de waardering van muziek en blijft de cultuur
behouden. Het biedt steun aan de gemeenschap en zeker ook aan het individu. Muziek is
steunend en versterkend in moeilijke tijden. Het helpt de mensen de armoede en hun
situatie beter te dragen.
Muziek is op dit moment geen onderdeel van het onderwijs op scholen. De leerlingen van
de muziekschool kunnen op termijn hun blijdschap en kracht verspreiden door workshops
of muzieklessen te geven op scholen. Het effect hiervan zou ongekend zijn, gezien de
kinderen op 'normale' ceremonies maar weinig ruimte krijgen zich te uiten. Zo kunnen zij
ook echt profiteren en genieten van hun cultuur!
De combinatie van kinderopvang met muziek en kunstencentrum, maakt dat er verbinding
blijft tussen de verschillende leeftijdgroepen, in de samenleving. De jongeren zijn een
voorbeeld voor de kinderen en kunnen hen ook dingen leren en samen doen, in muziek of
creativiteit. De jongeren zullen dus ook een rol krijgen in de uitvoering van taken in de
kinderopvang.
4.3 Keuken |
Leren gaat niet zonder voeding. Vele kinderen beginnen hun dag zonder ontbijt en krijgen
over de gehele dag eigenlijk ook onvoldoende voedingsstoffen, ook dit stagneert verdere
ontwikkeling. Door de kinderen van een volwaardige maaltijd te voorzien op het centrum,
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ondersteunen we hun fysieke en geestelijke gezondheid. Daarnaast hoort regelmatig
water drinken hier ook bij, wat mogelijk een basisgewoonte wordt voor later.
De maaltijden worden bereid door vrouwen en jongeren, die bijvoorbeeld niet meer op
school zitten en momenteel weinig perspectief hebben. De aanwezigheid van de keuken
biedt hen een weer/leermogelijkheid en waardering. Zij leren hier kennis en vaardigheden
welke steeds verder kunnen worden uitgebreid, bijvoorbeeld door het conserveren van
groente en fruit.
4.4 Gemeenschapsruimte
De gemeenschapsruimte biedt ruimte en gelegenheid voor activiteiten en ceremonies voor
het gehele dorp. Gedurende de dag dient de ruimte als eetzaal voor de kinderen. Op
overige momenten kan het verschillende doelen dienen; informatieve avonden of
filmavonden zijn hier een voorbeeld van. Om de gemeenschap te verenigen en versterken.

5 Strategie
5.1

Fondsen, donaties en inzamelingsacties

De aanvang van het project wordt gefinancierd door donaties en sponsorgeld, door
fondsenwerving, inzamelingsacties en crowdfunding.
5.2

Aanbod culturele activiteiten

We bieden culturele activiteiten aan ten behoeve van Stichting Bakiadi. Hierbij richten ons
onder andere op instanties welke gerelateerd zijn aan onze doelen dus met kinderen,
muziek en creativiteit, buurtcentra, festivals etc en reeds bestaande markten. We
organiseren benefietfeesten en concerten, met als doel geld in te zamelen en meer
naamsbekendheid te verkrijgen.
5.3

Partnerorganisaties

Stichting Africadi Guinee (GN) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten
ter plaatse.
We zoeken mogelijke partnercontacten als basisscholen, kinderopvangcentra en
kunstencentra, welke mogelijk structureel verbonden willen zijn met Bakiadi. We hopen op
financiële steun en materiële steun.
5.4

Verkoop artikelen

Tevens worden er goederen geïmporteerd en artikelen gemaakt welke verkocht worden op
lokale markten, festivals en zijn aan te schaffen via de webshop. De inkomsten komen ten
goede van de lokale aanbieder (rijst, zout ed). De bekendheid van de stichting wordt
hiermee vergroot.
5.5
Structurele steun Guinee
Het project wordt in basis aangelegd met financiën uit Nederland. Tevens gaan we in
Guinee een verzoek neerleggen voor financiële ondersteuning bij het ministerie.
Het doel is dat het centrum op termijn (5jr) zelfvoorzienend wordt. Plan uitwerken
genereren inkomsten voor doorlopende kosten centrum.
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5.6 Plan van aanpak (globaal)
2021/2022
2022
2023
2023
2024

naamsbekendheid vergroten, geld inzamelen, fondsen werven, sponsoren
zoeken en donateurs werven.
Inventariseren mogelijkheden, samenwerking of steun bij aanleg centrum.
(HanzeFoundation / gered gereedschap ea)
Aanleg en bouw multifunctioneel centrum.
Inzamelen educatieve, duurzame materialen.
Opleiden werknemers, bewustwording

5.7 Begroting
Financieel plan (nader in te vullen)
Vaste stichtingskosten Nederland; naar schatting € 1250,Bankrekening

€ 120,- per jaar + variabele maandkosten 120

boekhouding

€ 175,- aangifte

promotie

€ 500,- (Internet € 100,- Advertentiekosten …. flyers €280,-)

Bestuurs-(on)kosten € 200,Telefoonkosten

€ 100,-

Begroting voor kosten Guinee (indicatief bedrag, aanpassen na bouwtekening/ inzicht
support) € 90.000
Stichting Bakiadi draagt zorg voor ontvangst donaties en gelden. In samenwerking met
Stichting Africadi Guinee worden afspraken gemaakt mbt de besteding van de gelden. Zij
zijn verantwoordelijk voor de uitgave van de gelden.
Plan van aanpak
2021/2022

verkrijgen juiste documenten en bureaucratische zaken op orde.
Voorbereiden terrein

2022

benaderen lokale instanties en ministerie verzoeken steun.

2023

Aanleg en bouw centrum

2024

opleiden medewerkers, in gebruikname centrum; uitvoerende taken.
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6 Organisatie en bestuur
6.1
Winstoogmerk
Stichting Bakiadi kent geen winstoogmerk. Na verrekening van alle onkosten worden de
ontvangen donaties en inkomsten worden volledig aangewend om projecten te
financieren.
6.2
Onafhankelijk Bestuur
De onafhankelijke besluitvorming van Stichting Bakiadi wordt gewaarborgd door een
bestuur van drie personen met gelijkheid van stemmen. De bestuursleden ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur vergadert tweemaal per jaar en is
verantwoordelijk voor het beleid, de financiën en overige bestuurlijke zaken. Er zijn geen
mensen in loondienst.
6.3
Bestuursleden
Het vrijwillige bestuur bestaat uit drie leden;
– Mw A. Soumah;
voorzitter
– Mw J. Hofstee;
secretaris
– Dhr J. Van Eck;
penningmeester
6.4
Activiteiten bestuur
Het bestuur komt tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan
worden notulen gemaakt. De bestuurswerkzaamheden bestaan uit het selecteren van
prioriteiten en projecten, de financiële ondersteuning van deze projecten en het toezien op
een goede afronding van deze projecten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond
financieel beleid. De taken die daarbij horen zijn onder meer:
– het opstellen van een begroting
– de jaarrekening vaststellen en goedkeuren
– het beheren van de gelden
– het besteden van de gelden
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