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1 INLEIDING 

Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Vrienden van Lotus. Deze jonge stichting is opgericht in 

2018 met als doel het steunen van Lotus Private School in Mpongwe, Zambia.  

In 2016 begonnen de Nederlandse Jennifer Peeters en de Zambiaanse Terry Wamundila met de 

bouw van deze school. Zij zagen beide de tekortkomingen in het Zambiaanse onderwijssysteem dat 

klassikaal is en aan grote groepen kinderen wordt gegeven, en besloten dat dat anders kon. Ze 

kochten grond en organiseerden allerlei acties om fondsen te werven. Dit resulteerde in 2018 in de 

start van de school met drie lokalen en vier groepen: een kleuterklas en grade 1 t/m 3. 

Terry, zelf half wees, had in zijn jeugd mogen ervaren wat financiële ondersteuning voor een kind kan 

betekenen. Jennifer en hij waren er dan ook van overtuigd dat er in hun school een OVC (orphans en 

vulnarable children) project voor wezen en andere kwetsbare kinderen moest komen. Dit project zou 

in Nederland gecoördineerd moeten worden, en met die vraag kwam Jennifer bij ons, de huidige 

bestuursleden van de stichting Vrienden van Lotus. Dit leidde tot de oprichting van onze stichting op 

16 februari 2018. 

 

In dit plan wordt beschreven hoe het bestuur is samengesteld, wat wij willen bereiken en hoe we dat 

willen doen: 

We willen de kinderen uit de wijken Turbine en Kakombela in Mpongwe de kans geven om naar 

school te gaan door ervoor te zorgen dat er een goede school in de buurt is. Zeer kansarme kinderen, 

waaronder (half)wezen willen we extra ondersteunen door het in de school geïntegreerde OVC 

programma te coördineren. 

 

2 AMBITIES, VISIE EN MISSIE VAN DE STICHTING 

2.1 Ambities 

De stichting ondersteunt Lotus Private School in Mpongwe, Zambia op twee manieren: 

I. Lotus Private School heeft een OVC (orphans and vulnerable children) programma. Dit is 

opgezet om (half)weeskinderen en anders kwetsbare kinderen in staat te stellen op deze 

school onderwijs te volgen. De stichting Vrienden van Lotus coördineert dit programma door 

sponsoren in en buiten Nederland te werven voor ten minste 20 % van het totale aantal 

kinderen van de school. 

Om sponsors te werven is naamsbekendheid nodig. Die willen we krijgen door: 

a. Regelmatige publicaties op onze Facebookpagina en het delen hiervan via social 

media van de bestuursleden. 

b. Het up-to-date houden van onze website. 

c. Aanwezig te zijn op markten en braderieën. 

d. Gebruik te maken van onze netwerken. 

 

II. De stichting werft fondsen voor het bouwen van ten minste één klaslokaal per jaar, waardoor 

de school op een natuurlijke wijze kan groeien. 

Hiertoe organiseren wij acties: 

a. via onze facebookpagina facebook.com/stichtingvriendenvanlotus  

b. via onze website www.vriendenvanlotus.nl  

c. op scholen, zowel basisonderwijs als voortgezet (beroeps-)onderwijs 

d. spaarpotjes en statiegeldacties bij winkels 

e. het vragen van donaties bij bedrijven. 

f. de organisatie van een benefietmiddag per jaar, waar tevens verslag wordt gedaan 

van de activiteiten en resultaten van het voorgaande jaar. 
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2.2 Visie 

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht waar ze wonen en hoe de (financiële) 

situatie is. 

 

2.3 Missie 

Stichting Vrienden van Lotus wil er aan bijdragen dat de kinderen uit het grensgebied van Turbine en 

Kakombela in Mpongwe, Zambia toegang hebben tot onderwijs, met name kwetsbare kinderen, 

waaronder (half)wezen. 

 

3 BESTUUR 

3.1 Samenstelling 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 

Mevr. M.W.M. Maas-van Roon, voorzitter 

Dhr. H.M. Peeters, penningmeerster 

Mevr. J.M. Maas, secretaris 

Mevr. A.MP.G. Peeters-Stevens, algemeen bestuurslid en coördinator fondsenwerving 

Mevr. M.M.A. van Neerven, algemeen bestuurslid en OVC-coördinator 

Mevr. G.J.M. Peeters-Bosman, algemeen bestuurslid 

 

3.2 Rooster van aftreden 

De bestuursleden treden tweejaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar. 

In 2019 zijn aftredend mevr. M. Maas,  mevr. A. Peeters en mevr. G. Peeters 

In 2020 zijn aftredend mevr. J. Maas, dhr. H. Peeters en mevr. M. van Neerven  

 

3.3 Vertegenwoordiging 

De stichting wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de penningmeester of door de secretaris 

en de penningmeester. 

De secretaris heeft, naast de penningmeester, middels online bankieren, inzage in de bankgegevens 

van de stichting. De penningmeester is bevoegd tot het overboeken van door het bestuur 

goedgekeurde donaties en eventuele andere kosten. 

 

3.4 Beloningsbeleid 

De bestuursleden van de stichting doen hun bestuurswerk op vrijwillige basis. Zij krijgen hiervoor 

geen beloning noch een vrijwilligersvergoeding. 

 

4 RISICOANALYSE 

4.1 Sterkten  

• De school is opgezet en wordt ter plaatse geleid door de Nederlandse Jennifer Peeters en de 

Zambiaanse Terry Wamundila. Zij wonen beiden in Mpongwe, kennen de lokale situatie en 

staan beiden goed bekend.  

• De contacten lopen via mevrouw Peeters waardoor er geen taalbarrière is. 

• De school is recent bezocht door de DEBS (Department of Education Board Secretary); de 

bevindingen waren zeer positief met een score van 8 uit 10. 

• Er zijn op dit moment 29 OVC kinderen op 80 leerlingen, waarmee de norm van 20% OVC 

kinderen royaal behaald is. 
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4.2 Zwakten  

We zijn een kleine stichting die nog niet veel bekendheid geniet. Het zal een uitdaging zijn om ieder 

jaar voldoende geld bij elkaar te krijgen om een lokaal te kunnen financieren. 

 

Sterktes 

• Betrokken bestuur in Nederland en 

enthousiaste eigenaren in Zambia 

 

Zwaktes 

• Te weinig vrijwilligers om het 

bestuur in fondsenwerving te 

ondersteunen 

• Kleine stichting, nog weinig 

naamsbekendheid 

 

Kansen 

• ANBI status verkrijgen 

• Fondsenwerving buiten Nederland 

en Oman 

Bedreigingen 

• Valutakoers en inflatierisico’s 

• Langetermijn financiering bouw 

school 

 

 

5 GEGEVENS 

Stichting Vrienden van Lotus heeft Kvk nummer 70924104 en het RSIN 858512877. 

 

5.1 Bankgegevens Stichting Vrienden van Lotus 

IBAN:   NL76RABO0329841173 t.n.v. stichting vrienden van Lotus te Posterholt. 

 

5.2 Contactgegevens 

Adres:   Christinalaan 61, 6061 CW Posterholt 

Email:    info@vriendenvanlotus.nl 

 

5.3  Contactgegevens Lotus Private School 

Fysiek adres: Plot 59, Turbine Area, Mpongwe, Copperbelt Province, Zambia 

Post adres: P.O. Box 41, Mpongwe, Copperbelt Province, Zambia 

Telefoon: +260 962 99 02 38 

Email:  lotusprivateschool@hotmail.com 

 

6 PUBLICATIE 

Dit beleidsplan alsmede de jaarstukken worden gepubliceerd op onze website: 

www.vriendenvanlotus.nl 

 


