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INLEIDING 

Het beleidsplan “Stichting Vrienden van Aljeco 2021/2026” is een leidraad voor de 

toekomstige bedrijfsvoering voor de komende 5 jaren. Ze beschrijft een aantal doelen en 

maakt kenbaar hoe we deze doelen willen behalen. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsplan en zal deze daarom 

jaarlijks evalueren. 

Stichting Vrienden van Aljeco is een non-profit organisatie met als doel : 

a) Het verlenen van steun aan weeskinderen gehuisvest in het Aljeco Home for 

children in Ntyuka, Dodoma in Tanzania. 

b) Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

In hoofdstuk 2 wordt de Stichting Vrienden van Aljeco uitgebreid omschreven. Hierbij wordt 

ingegaan op onder andere: de organisatie, visie en missie; 

Hoofdstuk 3 is een weergave van de huidige situatie en een terugkijk op de jaren 2015-2020; 

In hoofdstuk 4 wordt de visie van Aljeco Home For Children weergegeven; 

In hoofdstuk 5 wordt het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Aljeco voor de komende 

vijf jaar weergegeven; 

In hoofdstuk 6 worden de financiële zaken weergegeven. 
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STICHTING VRIENDEN VAN ALJECO 

STICHTING VRIENDEN VAN ALJECO 

De Stichting Vrienden van Aljeco is opgericht in 2015 en bestaat uit de volgende 

bestuursleden; 

• Hans Teunissen (voorzitter) 

• Jonne Knevel (secretaris) 

• Kees Nievaart(penningmeester) 

• Jeroen Knevel (algemeen bestuurslid) 

• Cees Petersen (algemeen bestuurslid) 

• Theo Afman (algemeen bestuurslid) 

• David Gosker (algemeen bestuurslid) 

De Stichting is gevestigd op de Nepalstraat 7, 2408 HL Alphen aan den Rijn en heeft een 

ANBI status.  

 

 

 

 

 

 

ORGANISATIE STRUCTUUR 

De organisatiecultuur is de bindende kracht in een organisatie. Het gaat hierbij om 

gemeenschappelijke normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen van de 

bestuursleden. 

Stichting Vrienden van Aljeco kenmerkt zich als een “familiebedrijf”. Vrijwel alle 

bestuursleden kennen elkaar al lange tijd van buiten het werk. Vanwege de hechte banden 

tussen de bestuursleden heerst er een informele cultuur en wordt op een informele manier 

met elkaar omgegaan. Dit wordt door alle bestuursleden gewaardeerd. 

Hiernaast wil Stichting Vrienden van Aljeco ook een open organisatie zijn. We zijn daarom 

transparant en betrekken graag iedereen bij bepaalde keuze momenten. Hier zal altijd 

serieus naar worden geluisterd, en wordt door het bestuur uiteindelijk de daadwerkelijke 

beslissingen genomen. 

HUIDIGE TAKEN BESTUUR 

Binnen het bestuur heeft ieder lid naast zijn, haar functie ook een aantal taken om aan dit 

beleidsplan uitvoering te geven: 

• Hans Teunissen; functie voorzitter. Naast het vervullen van het voorzitterschap heeft 

Hans nog de volgende taken: 

o Opstellen beleidsplan en bijhouden daarin omschreven doelen; 
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o Sponsorwerving algemeen en voor speciale acties, doelen als bouw 2e huis; 

o Uitschrijven bestuursvergaderingen, ca. 4 maal per jaar; 

• Jonne Knevel; functie secretaris met vervullen van het secretariaat als opstellen 

agenda’s notulen en zo. 

o PR en onderlinge communicatie met buitenlandse sponsoren, met name in 

Denemarken; 

o Rond sturen van de nieuwsbrieven. 

• Kees Nievaart; functie penningmeester, het beheren van de rekening, doen van 

betalingen, opstellen financiële overzichten als jaar-kwartaal overzichten. 

o Sponsorwerving algemeen; 

o Het opstellen van de jaarrekening voor accountant. 

• Jeroen Knevel; algemeen bestuurslid en bestuurslid Aljeco Home for Children, 

Tanzania: 

o Contact persoon voor dagelijkse gang van zaken in Ntyuka; 

o Aanspreekpunt voor algemeen directeur (Amina) en manager (Kawawa) in 

Ntyuka; 

o Zo mogelijk bijwonen van de boardmeetings in Ntyuka ; 

o Drie keer per jaar fysiek aanwezig door bezoeken weershuis; 

o Opstellen nieuwsbrieven na ieder bezoek, ca. 3 keer per jaar. 

• Cees Petersen; functie algemeen bestuurslid;  

o verantwoordelijk voor bedrijven sponsoring en sponsering speciale projecten 

als bouw 2e huis. 

• Theo Afman; functie algemeen bestuurslid 

o Verantwoordelijk voor website en ondersteunende werkzaamheden 

algemeen; 

o Sponsorwerving algemeen. 

• David Gosker; functie algemeen bestuurslid 

o Sponsorwerving algemeen 

o Opzetten presentaties 

 

Jaarlijks zullen één of meerdere bestuursleden Jeroen zo mogelijk ondersteunen bij één van 

zijn bezoeken aan Ntyuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 Beleidsplan Stichting Vrienden van Aljeco 2021 - 2026 

VEREDEN, HEDEN . . .  

KORTE IMPRESSIE 5 JAAR OPVANG WEESKINDEREN 

 

Het begon met de visie van Allan & Jennifer 

Conrad om een weeshuis net buiten Dodoma 

te beginnen. Met de financiering uit 

Nederland is eind 2010 een begin gemaakt 

met de voorbereiding van de grond en het 

aankopen van de eerste stenen die in 2012 

voor de bouw zijn gelegd.  

 

Het weeshuis verwelkomde in juli 2015 11 

weeskinderen, sindsdien hebben ze een 

familiale sfeer ervaren die hen onderdak, 

voedsel, liefde en scholing biedt. Met een 

competent en stabiel team die dagelijks voor 

hen zorgt.   

In 2017 werd een ander meisje 

binnengebracht door de Tanzaniaanse 

regering, die het totaal aantal kinderen op 12 

bracht. 

 

Het jaar 2017 stond ook in het teken van een 

verandering van leiderschap, Allan Conrad 

trad af als voorzitter van het ALJECO team en 

Jeroen Knevel werd benoemd. Door de TZ-

wetgeving werd Jeroen begin 2020 algemeen 

directeur van ALJECO en nam Patrick 

Mugishakwe de rol van voorzitter van de 

organisatie op zich. 

 

Gedurende deze periode van 10 jaar baseert 

ALJECO Home Organization zich op twee 

bronnen van financiële bijdrage: ALJECO 

Denemarken en ALJECO Nederland. Over het 

algemeen dekt Denemarken sinds 2015 de 

schoolkosten, Nederland dekt de bouw - en de operationele kosten. 

 

Er zijn veel bedrijfsmodellen die de ontwikkeling van een organisatie visualiseren en 

uitleggen, we presenteren het volgende: 
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De jaren 2010 t/m ca. 2016 stonden in het teken van enthousiasme, gedrevenheid en 

motivatie. Perceel werd gekocht en gecultiveerd, gebouwen gebouwd en natuurlijk is de 

komst van de kinderen in 2015 het hoogtepunt geweest. Met de komst van het personeel en 

de kinderen kwam ALJECO echter in een volgende fase, een meer operationele fase. En 

daarmee was een professionelere (financiële) structuur nodig. Wij zijn van mening dat we de 

periode van 2017 tot 2020 kunnen noemen als de ontwikkelingsfase en misschien zelfs deels 

de fase van consolidatie. 

 

Er zijn structuur, voorschriften en instrumenten ingevoerd om aan de Tanzaniaanse 

wetgeving te voldoen. De financiële controle is verbeterd en men slaagt erin budgetten vast 

te stellen voor de komende jaren die  realistisch en haalbaar zijn. In 2020 ontving ALJECO 

Home Organization een Registratiecertificaat voor de komende 10 jaar tot 2030.  Dat brengt 

ons bij de vraag: Hoe vullen we de komende 10 jaar in? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start-up 

2010-2016 

Ontwikkeling 

2017 - 2019 

Consolidatie 

2019 -  
Rijpen 
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EEN OVERZICHT VAN DE DOELEN. 

Wanneer je iets begint, is het belangrijk om toegewijd te zijn en de taak in zijn geheel te 
vervullen. Het starten van een weeshuis is één ding, maar kinderen voorbereiden en 
uitrusten met wijsheid, waarden, kennis en vaardigheden, zodat ze kunnen slagen in het 

leven en de samenleving is iets heel anders. Maar dit is wat wij geloven dat onze taak is. 
Momenteel is het oudste kind 13  jaar oud, nog eens 5 jaar en hij / zij zal 18 zijn, en 
binnenkort zullen de anderen volgen. 

 

Ten tweede hebben de kinderen onderdak / huisvesting nodig totdat ze op eigen benen 

kunnen staan. We hopen de kinderen na de middelbare school ook te kunnen voorzien in 

het volgen van een ‘opleiding’. Tegen de tijd dat zal dan 18 tot 20 jaar zijn wanneer de 

opleiding is afgerond. Tegelijkertijd vereist de Tanzaniaanse wet dat kinderen het weeshuis 

verlaten op 18-jarige leeftijd! Dit alles vereist middelen en een verstandige strategie voor de 

komende jaren. Daarnaast zijn het kinderen met een rugzakje en kan er in de loop van tijd 

ook bepaalde psychische problemen bij de kinderen voorkomen. Van belang is dat de 

betrokkenen (Amina, Kawawa, de moeders) hierin getraind worden. Te denken valt aan 

training op het gebied van  sociala vaardigheden en tienerpsychologie.  

 

Ten derde is het ons verlangen dat ALJECO (meer) onafhankelijk wordt van steun uit het 

buitenland. In een land met nogal wat bedrijfsontwikkeling, waar de economie groeit, en 

met een vrij gevestigde kerk-samenleving, is het gezond om te streven naar inkomsten uit 

het land zelf. 

 

Deze drie posten vormen de basis van de volgende behoeften voor de komende jaren > 

Verdere consolidatie en rijping: 

 

Essentiële 

• Onderwijs: minimaal middelbare school,  daarna een vaardigheid/jobgericht 

onderwijs 

• Workshop / Trainingsruimte 

• Voldoende huisvesting 

• Specifieke training Amina, Kawawa ( & moeders) 

• Sommige inkomsten, zelfs hoe klein, die vanuit het land moeten worden gegenereerd 

• ALJECO moet 'bekend' worden in Tanzania 

 

NICE TO HAVE WISH – LIJST 

• Tiener vervoermiddelen; fiets en/of pikipiki (bromfiets) 

• Professionaliserende 'look' van ALJECO weeshuis 

 

 



 9 Beleidsplan Stichting Vrienden van Aljeco 2021 - 2026 

 

VISIE STICHTING VRIENDEN VAN ALJECO 

Als Stichting vrienden van Aljeco steunen we Aljeco Home for Children op de volgende 

manieren: 

• Financiële ondersteuning 

• Deelname in het bestuur in Ntyuka 

• Assisteren en verwezenlijken van de ontwikkeling van het weeshuis voor zowel de 

lokale bestuurders, moeders als de aanwezige kinderen (scholing) 

• Het houden van werkbezoeken vanuit de Stichting 

• Organiseren van reizen voor geïnteresseerden 

MISSIE 

Onze missie is het jaarlijks garant staan voor de exploitatiekosten van het weeshuis, 

zorgdragen voor voldoende sponsoren en werving van fondsen met als doel een “Thuis 

vormen” voor de aanwezige kinderen waar ze liefdevol op kunnen groeien, omringd door 

liefdevolle moeders, bestuursleden en overige medewerkers en waar ze zich kunnen 

ontwikkelen (scholing) en zorgdragen voor het vervullen van de behoeften die vanuit het 

bestuur uit Ntyuka aangedragen worden om voor een veilige en goede leefomgeving te 

zorgen. 
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BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN ALJECO  

Een strategie om vooruit te komen . . . . 

 

 

 

 

ONDERWIJS KINDEREN - WERKPLAATS 

Zodra de kinderen hun middelbare school hebben voltooid, vinden we het realistisch- als 

algemene verwachting – dat ALJECO nog eens (minimaal) 2 jaar schoolgeld moet betalen. 

Samen met het team in Tanzania hebben we de mogelijkheden besproken en zijn we tot de 

conclusie gekomen dat het het beste is om bestaande middelen in Dodoma in te zetten voor 

vervolgonderwijs zoals Don Bosco, VETA, etc… Dit zijn opleidingsinstituten die wereldwijd 

werken en ook in Nederland onderwijs en opleidingen aanbieden.  

Daarnaast zijn we van mening dat het creëren van een praktische werkplaats, atelier bij 

ALJECO zal helpen om de kinderen hun vaardigheden te laten gebruiken (timmerwerk, IT, 

lassen, kleding maken enz.) en dingen te kunnen maken die kunnen worden verkocht. Het 

opzetten van een auto/piki-piki(bromfiets)/tuktuk' garage zal van nut zijn, zowel voor  

ALJECO zelf als voor de  Ntyuka  gemeenschap.  

Vereiste  : bouw van een praktische werkplaats, atelier met gereedschappen en 

apparatuur welke geschikt is voor opleiding jongens en meisjes. 

Geschatte kosten :  Tsh. 35.000.000,= ca € 13.500,= 

Vereiste                        :  bouw van garage met gereedschap en apparatuur. 

Geschatte kosten :  Tsh. 25.000.000,= ca € 9.700,= 
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HUISVESTING 

Zodra de tweede woning klaar is, trekken de huidige 6 meisjes in dat huis en worden de 

jongens verdeeld over het eerste gebouw. Dit creëert echter wel de mogelijkheid om nieuwe 

weeskinderen aan te nemen. Er is besloten dat ALJECO in de toekomst open zal staan voor 2 

– 3 nieuwe weeskinderen, de kinderen zullen in de leeftijd van 3 – 4 jaar oud zijn. 

Vanwege de Tanzaniaanse wet die bepaalt dat kinderen van 18 jaar en ouder de woonkamer 

van het  weeshuis moeten verlaten, zal dit over ongeveer 6 jaar het geval zijn voor de eerste 

ALJECO-kinderen. Maar wat als hun opleiding nog niet af is en wat als ze er nog 'nog niet 

klaar' voor zijn? 

Safe house 

Ook nadat de 18 jarige leeftijdsgrens is bereikt, willen we kinderen de mogelijkheid geven 

om te kunnen blijven, wanneer dat nodig is. Daarom overwegen we de bouw van een 

basishuis, met slaapkamers en een eenvoudige keuken voor  4 - 6  kinderen. Dit zou ALJECO 

voor de toekomst ook goed doen. Daarnaast stelt geeft dit het weeshuis de mogelijkheid om 

elke 4 jaar nieuwe kinderen een thuis te geven. In Tanzania wordt dit type huis een 'Safe 

House' genoemd. 

Geschatte kosten  

• bouw      : Tsh. 35.000.000,= ca € 13.500.= 

• meubilair: Tsh.                10.000.000,= ca € 3.850,= 
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OPLEIDING VAN PERSONEEL 

Met de groei van ALJECO wordt de opleiding van medewerkers steeds belangrijker. Hoewel 

het onderwerp op de begroting wordt genoemd, is er nog geen opleidingsprogramma 

vastgesteld. 

Om te investeren in de opleiding van ALJECO medewerkers: 

• helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling; 

• zorgen voor professionaliteit binnen ALJECO; 

• een voorbeeld stellen aan de wereld om ons heen; 

Er is besloten dat de volgende training prioriteit zal hebben: 'Child Care Protection', zowel 

Amina als Kawawa zullen deze cursus volgen die vereist is door de Tanzaniaanse wetgeving. 

Geschatte kosten: Tsh. 1.000.000,= ca € 400,=, dekt zowel de kosten voor Amina als Kawawa 

PRESENTATIE ALJECO THUISORGANISATIE IN TZ 

Is er iemand buiten Ntyuka, Dodoma die gehoord heeft van ALJECO Home Organization?  

Naast overheidsfunctionarissen die betrokken waren bij het registratieproces en het proces 

met betrekking tot ALJECO-personeel, waarschijnlijk niemand. 
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Een van de vereisten om een bepaald inkomen te garanderen, is dat mensen in ieder geval 

van ALJECO moeten hebben gehoord. Nieuwsbrieven, folders en natuurlijk een website 

zullen van grote hulp zijn om ALJECO bekend te maken. Dit is essentieel als het gaat om het 

genereren van inkomsten, zelfs hoe klein het is, vanuit de republiek zelf. Als we ons 

realiseren dat ten minste 1 procent van de Dodoma regio op de hoogte is van ALJECO, kan 

dit al een enorme impact hebben. 

Website 

Op dit moment bestaat het domein ALJECO.org maar er is nog geen Tanzaniaanse website 

gemaakt. Het bouwen van een website die communiceert met zowel KiSwahili als Engels 

sprekende autochtonen is belangrijk, maar kost tijd. Wij geloven dat het uitbesteden hiervan 

de weg vooruit is. Wij stellen het volgende voor: 

• De specialist die de Nederlandse ALJECO-site heeft gebouwd, maakt een Engelse 

versie 

• Engelse tekst zal worden vertaald door Tanzanianen naar Kiswahili- tekst   

• Klaar zijn in de zomer van 2021 

Kosten: 

• Domeinnaam      : Tsh. 60.000,= ca € 25,= per jaar

  

• Website bouwen      :  Tsh. 1.500.000,= /ca € 575,= 

  

 

SUCCENDAIRE ZAKEN 

Hiermee bedoelen we aspecten die geen onmiddellijke urgentie vereisen, maar die in de 

toekomst wel noodzakenlijk zijn. 
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We hebben het over: 

• Kleine auto (Toyota pick-up) voor dagelijks gebruik als mama's kinderen naar het 

ziekenhuis moeten brengen in geval van nood en/of voor Patrick om te gebruiken. 

 

Geraamde kosten:  Tsh. 30,000.000,= ca € 11.500,= 

• Fietsen voor de kinderen.  

Geschatte kosten: Tsh. 5.000.000,=  ca € 1.900,= 

• Professionaliseren van ALJECO terrein. Er komt een tijd dat de huidige omheining niet 

meer voldoende zal zijn en dat deze vervangen moet worden. Vervanging kan door hetzelfde 

soort hekwerk (houten palen en draad), maar wij geloven dat een professionelere, veiligere 

en lange termijn oplossing gewenst is. Een compleet hekwerk van het terrein met beton en 

staal/hout verdient de komende 20 – 30 jaar de voorkeur. 

 

Geschatte kosten:Tsh.100.000.000,= ca € 38.500,= 

• Sportveld > betonnen ruimte waar kinderen op de fiets kunnen spelen, basketbal, 

voetbal etc. kunnen spelen. Afmeting: 10 x 20  mtr 

Geschatte kosten:  Tsh. 15.000.000,= circa € 5.800,= 

EEN KORT OVERZICHT  & TIJDSCHEMA WAT DE DE KOMENDE JAREN VOOR OGEN HEBBEN 

2021; 

Kinderen worden verdeeld over de twee huizen  

Start trainingsprogramma “Child Care Protection                 Tsh   1.000.000 ca     € 400 

Website bouwen voor Aljeco TZ                                               Tsh   1.500.000 ca     € 575 

Actie voeren bouw sportveld                                                    Tsh 15.000.000 ca € 5.800 

      Geraamde kosten voor deze actiepunten;                              Tsh 17.500.000  ca  € 6.775,= 

      Geplande start bouw sportveld: In de loop van 2021.  

2022; 

Actie bouw praktijk werkplaats voor jongens en meisjes Tsh 35.000.000 ca €  13.500,= 

Actie bouw garage werkplaats                                               Tsh 25.000.000 ca €   9.700,=                          

Aankoop 6 fietsen (Aljeco TZ)                                                 Tsh 5.000.000 ca   €   1.900,= 

      Geraamde kosten voor deze  actiepunten;                          TSH 65.000.000,- ca. € 25.000 

     Zodra het 2e huis nagenoeg af is zal aansluitend gestart worden met de actie om geld 

bijeen te brengen.  

2023; 
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In gebruik nemen werkplaats en garage eind 2023. 

 

2024; 

Start actie bouw basishuis kinderen 18 jaar en ouder  

       Geraamde kosten TSH 100.000.000,- Tsh 45.000.000 ca € 17.500,=  

2026; 

In gebruik nemen van basishuis (Safehouse) kinderen 18 jaar en ouder 

 

 Binnen het bestuur van Aljeco NL zullen de taken hiervoor verdeeld worden in; 

1. sponsoren exploitatiekosten, levensonderhoud weeshuis 

2. sponsoren financiering acties 2021-2026 

Per jaar worden voor deze twee sponsor typen een actieplan opgesteld om het gestelde doel 

te realiseren. 

Voor 2021 is dit het organiseren van een actie voor de bouw van het sportveld. Cees 

Petersen en Hans Teunissen zullen hiervoor een actieplan opstellen. 

 

 

 

FINANCIELE ZAKEN 

JAARREKENING 

Jaarlijks wordt er door de penningmeester een jaarrekening opgesteld welke door een 

externe accountantsbureau gecontroleerd wordt. Deze wordt na goedkeuring van het 

bestuur op de website gepubliceerd. 

INKOMSTEN EN UITGAVEN 

De inkomsten van de stichting worden voor 100% verkregen door sporsorwervingen. 

Er zijn sponsoren welke periodiek een bedrag storten. Dit wordt gebruikt om de 

exploitatiekosten te bekostigen. 

Daarnaast worden en gelden ontvangen welke bestemd zijn voor een doel, actie  bv 

sportveld of praktijk werkplaats en garage. Hiervoor wordt een actie gehouden welke veelal 

uitgezet wordt bij bedrijven en anderen stichtingen. 
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 Jaarlijks wordt er door Aljeco Home for Children een exploitatie budget opgesteld waarin 

alle maandelijkse kosten opgegeven worden. Maandelijks wordt het benodigde bedrag op 

hun rekening in Tanzania overgemaakt. 

Vanuit Tanzania wordt maandelijks een verantwoording van de uitgegeven middelen aan 

ons toegezonden welke door de penningmeester bekeken wordt. 

Voor bestedingen welke buiten het budget vallen wordt eerst een financieel voorstel 

ingediend en na akkoord wordt het geld hiervoor overgemaakt. 

Voor uitgaven voor projecten als bouw tweede huis werd door een aannemer een 

kostenopgave opgesteld waarna het benodigde geld in termijnen overgemaakt werd, er 

werd een volgende termijn betaald als we werkzaamheden van de eerdere termijn afgerond 

zijn. Dit werd gecontroleerd door foto’s en de lokale staf. 

In de bestuursvergaderingen worden alle in- en uitgaven besproken en alle acties wel of niet 

goedgekeurd door het bestuur.  


