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1. Inleiding 
  

Stichting Nanginyi is opgericht in Januari 2017, met als hoofddoel: ‘Maasai kinderen uit arme 

gezinnen de kans bieden om naar school te gaan zodat zij een beter toekomstperspectief 

krijgen’. Stichting Nanginyi geeft de kinderen de kans om hun schoolcarrière volledig af te 

maken, wat betekent dat zij zowel basisonderwijs, middelbaar onderwijs en een 

vervolgopleiding kunnen volgen. Hierdoor zal hun positie op de arbeidsmarkt significant 

verbeteren. De vicieuze cirkel van armoede, waarin veel Maasai families zich bevinden, kan 

op deze manier doorbroken worden. Het bieden van educatie biedt dan ook duurzame en 

structurele verbeteringen voor de Maasai gezinnen die gesponsord worden. 

  

In het onderstaande beleidsplan legt Stichting Nanginyi het huidige beleid vast.  

  

2. Missie, visie en strategie 
  

Missie 
 

Stichting Nanginyi heeft momenteel 2 projecten in Tanzania. In het eerste project wordt 

verschillende Maasai kinderen de kans geboden om goed Engelstalig onderwijs te volgen. De 

kinderen die opgenomen worden in het project volgen hun onderwijs aan Sasa School, een 

school waar de lessen in het Engels zijn. Naast Engels krijgen de kinderen les in Swahili (de 

officiële taal van Tanzania), sport, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst, 

wetenschap en leren ze over verschillende beroepsopleidingen. 

  

Daarnaast heeft de stichting een tweede project waarin arme Maasai families in de regio 

ondersteund worden in de voorziening van hun basisbehoeften. Veel Maasai families kunnen 

af en toe ondersteuning gebruiken in de voorziening van hun basisbehoeften. De families 

hebben niet altijd genoeg te eten. Ze zijn zeer afhankelijk van hun omgevingsfactoren. Zo 

veroorzaakte de droogte van de afgelopen maanden een groot tekort aan voedsel en stierf er 

veel vee. Stichting Nanginyi helpt de families in de regio wanneer zij het nodig hebben. Zo 

brengen we hen bijvoorbeeld een grote zak rijst of maïs. De lokale coördinator (Mathayo) 

houdt goed in de gaten wie er op welk moment ondersteuning kan gebruiken en zorgt ervoor 

dat de gezinnen de hulp krijgen die ze nodig hebben, in overleg met het bestuur in Nederland. 

  

Visie 
  

Stichting Nanginyi werkt met het idee dat het volgen van onderwijs het toekomstperspectief 

van kinderen zal verbeteren. Wanneer de kinderen de kans krijgen om na de basisschool en 

middelbare school een vervolgopleiding te volgen zal hun positie op de arbeidsmarkt 

verbeteren. Stichting Nanginyi wil er daarnaast voor zorgen dat de kinderen en families die 

deelnemen aan de projecten deze kans zo goed mogelijk kunnen benutten. Er ligt daarom ook 

een focus op ondersteuning in de basisbehoeften van de families. Het is belangrijk dat de 

kinderen gezond zijn, goede voeding krijgen, en veilig naar school kunnen.  

  

Stichting Nanginyi hecht veel waarde aan de ideeën en levensovertuigingen van de Maasai. 

Vandaar dat de samenwerking met onze lokale coördinator Mathayo zeer belangrijk is. De 

projecten zijn tot stand gekomen in goed overleg met de Maasai families. Daarnaast zijn de 

projecten verder gevormd door de kennis en ervaring die één van de oprichters van Stichting 

Nanginyi heeft met onderwijsprojecten voor kinderen in Tanzania. 
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Statutaire doelstelling 
  

Stichting Nanginyi heeft ten doel: 

 Het (doen) verbeteren van het toekomstperspectief van Maasai kinderen uit arme 

gezinnen, met name door ze de kans te geven om lokaal Engelstalig onderwijs te 

volgen; 

 Het (doen) ondersteunen van arme Maasai families in de regio bij de voorziening in 

hun basisbehoeften. 

  

Kernstrategie 
  

 Het voorzien in schoolgeld voor de kinderen 

 Het controleren van goed onderwijs voor de kinderen, geld zodat ze een hele 

schoolcarrière (van basisschool- middelbare school en vervolgopleiding) 

 Zorgen dat de kinderen veilig (en op een duurzame manier) naar school kunnen door 

middel van het leveren van fietsen (en onderhoud van de fietsen) 

 Het verzorgen van goede voeding en gezondheidszorg voor de kinderen.  

 Zorgen voor families in de Maasai gemeenschap rondom Mto wa mbu, bijvoorbeeld in 

de vorm van eten en/of vee wanneer zij te kort komen. 

  

Afwezigheid van winstoogmerk 
  

Zoals in de statuten opgenomen, heeft Stichting Nanginyi geen winstoogmerk. De volledige 

inkomsten zullen ten goede komen aan de projecten van Stichting Nanginyi.  

  

Bestemming liquidatiesaldo 
  

Wanneer stichting Nanginyi wordt opgeheven zal het liquidatiesaldo ten goede komen aan 

een andere stichting met ANBI-status met een vergelijkbaar hoofddoel.  

  

3. Beleid 
  

Te verrichten werkzaamheden van de instelling 
  

De stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door: 

  

 Het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; 

 Het (doen) verkopen van door de Maasai vervaardigde artikelen;   

 Het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder 

andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;  

 Samen te werken met diverse organisaties en instellingen;  

 Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 

de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe 

bevorderlijk, nuttig en/of  gewenst kunnen zijn.  

  

 

Werving en beheer van gelden 
  

De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door: 
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 Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten; 

 De verkoop van Maasai artikelen;  

 Subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;  

 Donaties en giften;  

 Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;  

 Revenuen van het vermogen; 

 Alle overige bijdragen en inkomsten.  

  

Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht 

van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist. 

  

Vermogen van de instelling 
  

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 

van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.  

  

Bestedingsbeleid 
  

Het vermogen van Stichting Nanginyi wordt volledig besteed aan de twee projecten. Jaarlijks 

zal in Januari het schoolgeld van de kinderen worden betaald. De overige kosten binnen de 

twee projecten zullen door het jaar heen worden betaald.  

 

Beschikken over het vermogen van de instelling 
  

Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn 

eigen vermogen.  

  

De voorzitter en penningmeester hebben toegang tot de bankrekening in Nederland. De 

voorzitter, penningmeester en lokale coördinator hebben toegang tot de bankrekening in 

Tanzania.  

  

4. Bestuur 
  

Het bestuur van Stichting Nanginyi wordt gevormd door: 

  

Mar-Lisa Ras    Voorzitter  mras2727@gmail.com 

Marjanne Romkes-Foppen   Secretaris  marjanne_foppen@live.nl 

Milou Liebregts   Penningmeester milouliebregts@gmail.com 

  

Jaarlijkse vergadering in Februari, waarnaar het jaarverslag zal worden opgemaakt. Deze 

jaarverslagen zullen gepubliceerd worden op de website.  

  

Beloningsbeleid 
  

Stichting Nanginyi heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden krijgen voor hun in die 

hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor  

gemaakte onkosten.  


