2-JARIG BELEIDSPLAN STICHTING RIVER OF LIFE (01-07-2021 TOT 01-07-2023)
Als stichting hebben wij als Visie het bieden van hulp aan mensen die in extreme armoede
leven in Zuid-Soedan en Ethiopië. Dat willen we bewerkstelligen door het bevorderen van de
lokale ontwikkeling en door armoedebestrijding vanuit een christelijke levenshouding.
Ook in Nederland willen we iets doen voor Zuid Soedanezen namelijk waar nodig hen helpen
om te participeren in de Nederlandse samenleving.
Onze Missie hier uit voortkomend is om in Zuid-Soedan en wel specifiek in de regio rondom
Wanding (dit ligt aan de grens met Ethiopië) een Educatief Centrum te realiseren.
Onze eerste stap daarvoor is de opzet van een basisschool voor kinderen zodat zij in de
toekomst meer kansen krijgen voor verdere ontwikkeling en uiteindelijk een eigen inkomen.
Hier hebben we al een begin mee gemaakt en onze Ambities voor de komende 2 jaar zijn:
• Het uitvoeren van een lokaal basisonderzoek teneinde de behoeftes te inventariseren.
• Het toewerken naar een volwaardig curriculum voor de school
• Voortzetting van de professionalisering van de leerkrachten (nu nog vrijwilligers)
• Het realiseren van een regulier inkomen voor deze leerkrachten
• De mogelijkheden onderzoeken voor de bouw van de benodigde klaslokalen
• Het zoeken naar partners ter ondersteuning van de genoemde doelen, ook lokaal
• Het kweken van bewustwording onder dat deel van de Zuid-Soedanese Diaspora die
afkomstig zijn uit diezelfde regio zodat zij gestimuleerd zullen worden om te investeren.
• Het continueren van Fondsenwerving door bijvoorbeeld Bel Acties, Facebook Campagnes
en Go Fund Me Acties
Onze kracht zit in de gedrevenheid van bestuursleden en het daarbij behorende netwerk
wereldwijd. Onze zwakte ligt in het feit dat we praten over een regio die ver van ons
verwijderd is en ligt in een land wat reeds tientallen jaren geteisterd wordt door
burgeroorlogen en lokale conflicten. Daarom heeft de stichting besloten een lokale
zusterstichting op te richten (RLF South Sudan) zodat lokale bestuursleden nu en in de
toekomst de benodigde lokale taken kunnen gaan uitvoeren.
Het Vermogen van de Stichting
Onze intentie is om zoveel mogelijk van het door de giften opgebouwde vermogen te
besteden voor de door ons gestelde doelen. Elke euro moet zoveel mogelijk terecht komen
bij de hulpbehoevende mensen in Zuid-Soedan en Ethiopië.
Om dat te bereiken werkt iedereen in het bestuur en de groep vrijwilligers alhier
belangeloos mee. Het enige geld wat we in Nederland willen uitgeven betreft kosten die we
moeten maken voor fundraising (reclamefolders, zaalhuur incl. versnaperingen t.b.v.
publieke bijeenkomsten), kosten voor ons thuiskantoor (aanschaf printer, printpapier en
inkt) en eventuele reiskosten die we moeten vergoeden aan derden. En zelfs voor die zaken
betalen we vaak op persoonlijke titel een deel van de uitgaven.

