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BELEIDSPLAN 2015 - 2017 
 

1. Inleiding 
De stichting Ubuntu Nederland is opgericht door Annette Mul in 2010. Ubuntu is een Zuid 
Afrikaans woord. 
UBUNTU :	  "Umuntu Ngumntu Ngbantu: een mens is een mens omdat er anderen zijn..... Dus: ik ben...omdat wij 
zijn!" 

Ubuntu is het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Het is de van origine Zuid-Afrikaanse existentiële wijsheid, waarvan onze wereld van nu, zoveel 
kan leren.  

De Ubuntu-geest 'ik ben, omdat wij zijn' (in plaats van onze westerse Descartes-overtuiging: "ik 
denk dus ik besta") laat zich in beginsel eenvoudig vertalen naar onze organisaties en 
communities. Het betekent dat het belang van teamspirit, onderlingvertrouwen, respect en 
natuurlijk gezag, en gemeenschappelijk resultaat, belangrijker zijn dan maximaal eigenbelang. 
Het gaat om het bewustzijn van de innerlijke waardigheid in plaats van om arrogantie. Men 
probeert uit te stijgen boven het eigenbelang in plaats van dat de sterkste zijn macht probeert 
te laten gelden. En, mensen weten (weer) samen te vertrouwen op de kracht van de dialoog. 

 
2. Het doel van de Stichting Ubuntu Nederland 

Stichting Ubuntu stelt zich ten doel om een maatschappelijk bewustzijn te stimuleren gebaseerd 
op de levensfilosofie en spirit van Ubuntu middels een wederkerig inspirerende 'brug' tussen 
Nederland en Zuid-Afrika: de omarming van ieders gelijkwaardigheid; de inbedding van de 
essentie en spirit van Ubuntu in ons werk, familie en andere samenlevingsvormen; dat we 
elkaar aanmoedigen en inspireren om onze passie, talenten, respect voor behoeften en moreel 
bewustzijn ten volle in te zetten voor elkaar en daarmee bijdragen aan een persoonlijke, privé, 
organisatorische, maatschappelijke en mondiale betrokkenheid en verantwoordelijkheid! 

Stichting Ubuntu Nederland beoogt dus een maatschappelijk bewustzijn, waarbij Autonomie en  
Verbondenheid elkaar onlosmakelijk, wederkerig en doorlopend voeden met de cruciale vraag: 
"Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die 
tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft?" 
 
De Stichting stelt zich ook ten doel financiële ondersteuning te bieden aan een aantal projecten 
welke later beschreven zullen worden. 90% van de financiële inkomsten komen ten goede aan 
ontwikkelingsprojecten in Kaapstad (Zuid-Afrika) via the  Amy Biehl Foundation of rechtstreeks 
bij specifieke projecten.	  	  

 
De Amy Biehl Foundation  
 
De Amy Biehl Foundation is een non-profitorganisatie met de thuisbasis in	  Kaapstad, Zuid-
Afrika. De stichting heeft als kerntaak het ontwikkelen en versterken van de talenten van de 
jeugd in de townships Khayelitsha en Gugulethu, in en rond Kaapstad met behulp van 
educatieve en culturele programma's.	  'Onze financiële opbrengsten gaan grotendeels naar 
projecten die we samen met de Amy Biehl Foundation tot stand brengen.' 
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Door het ontwikkelen van deze kwetsbare gemeenschappen en ze een beschermde omgeving te 
bieden behoedt ze de jeugd voor geweld, misdaad, drugsmisbruik en HIV/Aids.  
De stichting is genoemd naar een blanke Amerikaanse studente, die in de tijd direct na de 
Apartheid naar Zuid-Afrika kwam om zich in te zetten voor de mensenrechten. Ze werd door 
vier zwarte jongens (16-19 jaar) vermoord toen ze enkele vrienden terugbracht naar hun 
township, waar een zwarte menigte slaags was geraakt met de blanke politie. Haar ouders 
richtten de Stichting op, die 2300 straatarme kinderen in de townships rondom kaapstad 
naschools opvangt en talentontwikkeling ondersteunt. Ze steunden een gratieverzoek van de 
daders (in de Waarheidscommissie in 1993 onder leiding van Desmond Tutu), van wie er nu 
twee als projectmanager werken voor de Amy Biehl Foundation. Het verhaal van vergeving en 
verzoening achter dit drama raakt aan de kernwaarden van Ubuntu. 

  

De vijf kernwaarden van Ubuntu en van onze Stichting zijn: 

 Alles draait om de praktische toepassing van vijf kernwaarden (de 5 R’s): 

• Respect (respect) 
• Responsibility (verantwoordelijkheid) 
• Reliability (betrouwbaarheid) 
• Recognition (dankbaarheid) 
• Reconciliation (verzoening) 

 
3. Werkzaamheden van de Stichting 

 
Onze Stichting Ubuntu Nederland heeft een specifiek naschools-opvangcentrum binnen de Amy 
Biehl Foundation geadopteerd: 

Dit is Nomlinganiselo in de township New Crossroads. In dit centrum wordt les gegeven 
inkwaito dans,traditionele dans, groepsonderwijs, marimba, voetbal cricket en volleybal. De 
kinderen komen iedere maandag t/m donderdag van 15.00 – 17.00 uur. Zo ontdekken ze hun 
eigen specifieke talenten en dat geeft ze een kans om zichzelf uit te drukken en te ontwikkelen 
op een nieuwe manier! Het is de ervaring en hoop van de begeleiders van de Amy Biehl 
Foundation om deze kinderen persoonlijke talenten te leren ontdekken, die ze voor zichzelf 
meenemen als life-skills, maar vanuit de Ubuntu gedachte, die ze kunnen inzetten als eigen 
bijdrage aan een betere samenleving, in hun community en daarmee in Zuid-Afrika. 

Als klein "project" ondersteunen we de familie Maboza om het voor de talentvolle Rebecca 
mogelijk te maken de gemengde school te bezoeken, omdat de ontwikkelkansen daar groter 
zijn dan die in de school in de township. Schoolgeld, boeken en de verplichte uniforme kleding 
(verplicht) kan dit gezin niet bekostigen. 

Daarnaast worden er incidentele projecten ondersteund. Er wordt bijvoorbeeld een boekenkist 
gesponsord voor een school om ervoor te zorgen dat de kinderen op de school toegang kregen 
tot boeken. 

Voor 2015 is hier aan toegevoegd de ondersteuning van Lungi's B&B in Khayelitsha, die Gladys 
(de eigenaresse) aan het "opbouwen" is na de vreselijke brand in december 2014 
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B&B is veel meer dan sec een B&B, het is een voorbeeld van hoop, ondernemerschap, zorg voor 
de community en het stimuleren van andere projecten in Khayelitsha!! 

Het uitdragen van het maatschappelijk bewustzijn geeft de Stichting Ubuntu Nederland vorm 
door: 

• Geven van lezingen voor service-clubs, scholen, bedrijven en instellingen. 
• Het deelnemen aan vrijwilligersmanifestaties. 
• De organisatie van de Ubuntu-Experience – oktober 2013 waar het gedachtengoed van 

Ubuntu centraal staat. 

Om de doelen van de stichting te realiseren is geld nodig. De Stichting werkt zonder 
winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. De inkomsten van de stichting 
komen als volgt tot stand: 

• Deelgevers 
o Deelgevers geven een financiële bijdrage aan de Stichting. 
o Het basisbedrag van een deelgever voor de Stichting is op jaarbasis (Voor 

particulieren: v.a. € 100,=, Voor ZZP-ers : v.a. € 150,=, Voor organisaties : 
v.a. € 250,=). 

• De opbrengst van de verkoop van armbandjes die in Zuid Afrika bij de Amy Biehl 
Foundation worden gemaakt.  

• De opbrengst van de maandelijkse Ubuntu Inspiratie Lunch (Een ontmoetingsplek en 
-moment voor eenieder die: het gedachtegoed van Ubuntu in (werk)leven 
onderstreept,  uitgaat van bijdragen aan samenwerken en samenleven, werken en 
ondernemen wil verbinden aan Maatschappelijke Betrokkenheid, graag zijn/haar 
persoonlijk professionele horizon wil verbreden en…tegelijkertijd hiermee financieel 
bijdraagt aan de projecten!) 

• De bijdrage vanuit Kerntact & Partners te Eindhoven . 5% van de omzet van Kerntact 
& Partners komt ten goede aan de Stichting. 

• Incidentele donaties 
• Speciale donaties 

Voor 2012-2013 tot 2015 heeft ASML foundation ondersteuning toegezegd rondom het thema 
“Ondernemerschap” binnen de Amy Biehl Foundation. 

Om dit laatste in te vullen zijn er 5 op ondernemerschap gerichte programma’s opgesteld: 

- Maken van kleren (gestart in 2013) 
- Catering en gastvrijheid (gestart in 2013) 
- Lassen (gepland voor 2015) 
- Automonteur (gepland voor 2015) 
- Schoonheidsspecialiste (gepland voor 2015) 

De programma’s omvatten verder een algemeen deel waarin de deelnemers worden geschoold 
in een aantal aspecten van ondernemerschap. 

Doel van deze programma’s is de deelnemers zelfredzaam te maken en daarmee een toekomst 
met een vak te bieden. 
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Vanuit de Stichting Ubuntu Nederland wordt zorg gedragen dat de programma’s worden 
begeleid en wordt er jaarlijks gerapporteerd naar de ASML foundation over de voortgang. 

De jaarlijkse kosten van de stichting worden globaal weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 Globale indicatie jaarlijkse kosten 

Webbeheer/mediabeheer € 1000,= 

Postzegels €    30,= 

Prints €   200,= 

Reiskosten € 1000,= 

Telefoonkosten €   200,= 

Bankkosten €   120,= 

Kosten Jaarrekening + financieel beheer €   200,= 

  

 

De ambitie van de Stichting Ubuntu Nederland is tweeledig. Enerzijds het verder verspreiden 
van de Ubuntufilosofie door nog nadrukkelijker het gedachtegoed uit te dragen. Hiertoe zal de 
Stichting gedurende 2015 een communicatieplan gaan opstellen. 
 
Financieel is het essentieel dat de Stichting de inkomstenstroom verder verstevigt. De bedoeling 
is een fundraisingplan te maken waarbij ook nadrukkelijk naar meerjarige 
sponsorovereenkomsten wordt gekeken (zoals bij ASML Foundation). Ook zal onderzocht 
worden in hoeverre het mogelijk is meer specifieke projecten te gaan steunen waarbij dan 
onderzocht wordt in hoeverre het mogelijk is ondersteuning te ontvangen van bijvoorbeeld 
Wilde Ganzen. 

 
 

3. Organisatie-structuur  
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 
Voorzitter    Annette M. Mul 
Penningmeester  Ad Luijks 
Secretaris   Henrich Leenders 
Bestuurslid   Janneke van Eldonk 
 
Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies   
Marjo Korrel, Marijke Frijters, René Clarijs 
  
Daarnaast zijn er een aantal vaste vrijwilligers actief betrokken bij diverse uitvoerende 
activiteiten: Kees Brandsteder, Maarten van Herk, Ruben Vandenheede, Paul Hermans 
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De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om te handelen. Het bestuur vergadert, indien 
nodig is doch minstens 1 keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via 
mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van ontwikkelingen op de hoogte.  
 
Er vind regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en over wie welke acties oppakt en 
uitvoert.  De werkzaamheden van het bestuur bestaan ondermeer uit: overleg met instanties, 
financiële acquisitie, PR en communicatie. Het doorgeven van ontwikkelingen middels de 
website en het opmaken van de nieuwsbrief. Financieel beheer, overleg over de besteding van 
het geld. 
 

 
6. Vermogens-beheer 
 

Stichting Ubuntu Nederland is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit deze 
administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn 
betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de 
stichting. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en 
het vermogen van de instelling is.  
 
De bestuursleden, leden van de raad van toezicht en vrijwilligers runnen de stichting op basis 
van vrijwilligheid en ontvangen geen vergoeding of beloning voor de geïnvesteerde tijd. Bij 
onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, danwel 
administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald. De stichting heeft ook geen 
medewerkers in dienst. 
 
De ontvangen gelden, worden –na aftrek van de kosten- aangewend ten behoeve van de 
uitvoering van de doelstelling van de stichting. Doel is dat 90% van de ontvangen gelden ten 
goede komen aan de doelstellingen van de stichting. 
 
De stichting beheert bankrekeningnummer: NL44RABO0122940652 t.n.v. Stichting Ubuntu 
Nederland, Rabobank Roermond. 
 
Aan het einde van het boekjaar – dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de 
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, 
de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans een staat van baten en lasten over het 
betreffende boekjaar opgesteld. 
 
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels 
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na goedkeuring wordt een overzicht hiervan 
gepubliceerd op de website. 
 
Omdat de doelen van de stichting geen eindpunt kennen is er geen moment bepaald waarop de 
stichting kan worden opgeheven. 

 
7. Bijlagen 
 
• Statuten 
• Jaarrekening 
• Uittreksel Kamer van Koophandel 
 


