BELEIDSPLAN STICHTING CANZIBE STEUNFONDS

Canzibe is een vrijwilligersorganisatie voor hulpverlening op het gebied van
gezondheidszorg in zuidelijk Afrika. Zij doet dit vanuit een christelijk perspectief!
DOELSTELLING
De doelstelling van de Stichting Canzibe Steunfonds (hierna Canzibe) is:

Gezondheidszorg bereikbaar maken voor minderbedeelden in zuidelijk Afrika.
Het gaat hierbij om ondersteuning van de primaire gezondheidszorg (PHC). Canzibe probeert dit te bereiken
door waar mogelijk en noodzakelijk het:
1. bouwen van klinieken, op door de overheid aangewezen en ter beschikking gestelde plaatsen, in
afgelegen gebieden, waar nog geen gezondheidszorg beschikbaar is;
2. aanleggen van watervoorzieningen;
3. geven en/of bieden van preventie in de vorm van voorlichting en vaccinaties, consultatiebureaus voor
kinderen van 0-5 jaar, begeleiding van zwangere vrouwen en meisjes, hulp bij bevallingen en moederen kind zorg, behandeling van veel voorkomende ziektes.
Ook zijn door Canzibe in het verleden klinieken gerenoveerd.
WERKZAAMHEDEN
In Milange (Mozambique) is een Nederlandse vrijwilliger door Canzibe uitgezonden om gezondheidsvoorlichting te geven, te coördineren en lokale vrijwilligers op te leiden en te motiveren. Canzibe is zich aan het
oriënteren op het bouwen van een nieuwe kliniek en verwacht hiervoor in 2017 de toestemming van de lokale
overheid, de financiën en de technisch vrijwilliger te hebben om dit op te starten.
Ook heeft Canzibe een project in Malawi ter ondersteuning van zwangere vrouwen en meisjes met HIV/AIDS:
dit betreft voorlichting, voedsel en medicijnen.
In Vila Ulongue (Mozambique) ondersteunt Canzibe een project waarin weeskinderen voedsel en kleding
ontvangen, naar school gaan en een (vak)opleiding krijgen.
In de toekomst zouden nieuwe projecten opgezet kunnen worden.
BESTUUR
Canzibe heeft een bestuur bestaande uit 5 personen. Het bestuur vergadert gemiddeld 1x per maand om het
beleid van de stichting en besteding van de binnengekomen gelden te bepalen en om bovenstaande projecten
te coördineren en begeleiden.
FONDSWERVING
• giften n.a.v. nieuwsbrieven met acceptgiro 1x per kwartaal naar vast donateursbestand
• bijdragen van verschillende particuliere fondsen,
• subsidies van organisaties,
• donaties door bedrijven,
• erfstelling of legaten,
• deelnemen aan beurzen e.d,
• advertenties in (dag)bladen, radio/tv gidsen en op internet.
VERMOGENSBEHEER
Het bestuur bepaalt waaraan de giften besteed worden.
De penningmeester beheert de financiën en maakt voor elk kalenderjaar de jaarrekening op. De boeken en
bescheiden worden door een administratiekantoor gecontroleerd. Kascontrole vindt plaats door twee
onafhankelijke mensen buiten het bestuur. Het bestuur keurt de jaarrekening goed waarna décharge aan de
penningmeester verleend wordt.
De statuten van Canzibe en een daaraan toegevoegd protocol kunnen bij de secretaris opgevraagd worden.
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