1. Contactgegevens:
Naam: Stichting Bouwstenen voor Zambia
Bankrekening: NL54RABO0143100661 t.n.v. Stichting Bouwstenen voor Zambia
KvK: 61609765.
RISN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 854412220
Post- en bezoekadres van de Stichting:
Julianasingel 49, 5802 AT VENRAY, Nederland
Telefoon: 0653347793
Mailadres: info@bouwstenen-zambia.nl
Website: www.bouwstenen-zambia.nl
Facebook: http://www.facebook.com/BouwstenenZambia
2. Bestuur:
Voorzitter: mw. I.A.F.M. Friesen (1962)
Secretaris penningmeester: dhr. J.G.M. Verheijen (1955)
Lid: mw. H.W. van den Boom (1934)
Adviserend lid: Xavier Friesen (2002)
De bestuursleden van Bouwstenen voor Zambia zijn allemaal vrijwilligers en
ontvangen geen beloning voor de geleverde inzet. De stichting heeft geen personeel
in dienst dat een salaris of zo krijgt.
De Stichting Bouwstenen voor Zambia is een sociale instelling die notarieel en bij KvK
geregistreerd is en niet op winst gebaseerd is.
3. Doelstelling:
Bijdragen aan het realiseren van voorwaarden voor en /of bouwen van een betere
toekomst voor kwetsbare kinderen en hun leefgemeenschap in ontwikkelingslanden
en speciaal in Zambia. De Stichting wil dit doen op een duurzame en
toekomstbestendige manier. Graag verwijzen we verder door naar de statuten. Voor
de missie en visie die ik met Bouwstenen voor Zambia wil bereiken, kunt u ook op de
website bij het kopje “mijn project” kijken op de homepage.
4. Beleid:
a. Stichting Bouwstenen voor Zambia is een ideële organisatie. Wij zamelen in geld
in om kwetsbare kinderen in Zambia te helpen om een écht betere toekomst te
bouwen en zo later voor zichzelf en voor hun familie en voor anderen te kunnen
zorgen.
b. Ik doe dat met mijn Stichting door fondsen te werven, door kinderen en mensen
in Nederland te vertellen over het project, over het onderwijs en het leven in
Zambia en door mee te denken met onze samenwerkingspartners in Zambia.
c. Ik geef regelmatig gastlessen op scholen en presentaties voor sponsors, bij
verenigingen en service-clubs. Ik schrijf ook regelmatig blogs op de website en op
de facebook-pagina. En ik geef ook interviews voor kranten, voor lokale en
nationale tv (en ook op de Zambiaanse TV ZNBC) en voor tijdschriften voor
kinderen en jongeren en ook voor iedereen.

d. Ik werk heel nauw samen met samenwerkingspartners in Zambia. Vaste
samenwerkingspartners zijn Dream Livingstone Zambia en de ZAPD voor mensen
met een handicap in Zambia. En met het interim-schoolcomité van de nieuwe
Linda Blind Farm School. Samen hebben wij het beleidsplan 2014/2015 gemaakt.
Ik help hen door geld in te zamelen, door publiciteit te verzorgen over het
project en door mee te denken.
e. Ik organiseer, liefst samen met andere kinderen, jongeren en volwassenen,
sponsoracties zoals een sponsorloop of verkoop van spullen t.b.v. Bouwstenen
voor Zambia. Ik vind het fijn als andere kinderen of jongeren mee willen helpen.
Op mijn website zie je voorbeelden van acties die je kunt doen of die al gedaan
zijn.
f. Ik ben lid van het Mondiaal Platform Venray. Samen met andere goede doelenstichtingen wisselen we informatie en tips uit. Ook houden ze leerzame
bijeenkomsten zoals lezingen. Ik ben benoemd tot ambassadeur van het
Mondiaal Platform Venray speciaal voor jeugd en jongeren. Zo was ik gastspreker
op de Werelddag 2014 in Venray.
g. Ik onderhoud veel contacten met mensen die iets kunnen betekenen en mee
willen helpen aan het bouwen van een betere toekomst voor kwetsbare
kinderen in Zambia. Dat is ook internationaal. Ik ga ook op bezoek bij
beleidsbepalers. Zo ben ik in Venray bij de burgemeester op bezoek geweest en
in Zambia ben ik op bezoek geweest bij de burgemeester van Livingstone en heb
ik hem uitgenodigd om naar de Linda Blind Farm te komen kijken (dat heeft hij
gedaan) en ik ben op bezoek geweest bij de Gouverneur (zeg maar de
Commissaris van de Koning) om over mijn project te vertellen en hulp te vragen.
Veel overheidsmensen en andere beleidsbepalers hebben we uitgenodigd voor
de openingsceremonie van de nieuwe school. Heel veel zijn ook gekomen.
h. Het bestuur van de Stichting Bouwstenen voor Zambia helpt mij om de doelen
van mijn Stichting voor elkaar te krijgen. En ook veel vrijwilligers helpen mij bij
activiteiten. Er zijn ook veel bedrijven en mensen die voor mijn Stichting gratis
dingen verzorgen zoals mij helpen met publiciteitsmiddelen.
i. Heel belangrijk is dat ik samenwerk met samenwerkingspartners in Zambia zelf.
Ik werk samen met Dream Livingstone Zambia en met de ZAPD
(belangenorganisatie voor kwetsbare en gehandicapte mensen) en met het
schoolcomite van de Linda Blind Farm School.
j.
5. Belangrijkste doel in 2014 is gerealiseerd:
In januari 2014 heb ik een fondswervingscampagne opgezet om geld in te zamelen
voor een échte school voor de Linda Blind Farm School in Livingstone Zambia. In
februari en maart 2014 ben ik naar Zambia geweest om op de oude school les te
geven en om samen met de mensen daar een bouwplan klaar te maken voor een
nieuwe school. Ik had verlof aangevraagd en gekregen bij mijn basisschool (ik zat in
groep 8) en bij de leerplichtambtenaar. Toen ik naar Zambia vertrok had ik al 21.000
euro ingezameld. In juli en augustus 2014 ben ik weer terug gegaan naar Zambia. Op
8 augustus heb ik een prachtige school met drie leslokalen, een veranda en een
speeltuin mogen openen. De bouw van de nieuwe school was klaar. En er is een

schoolcomité opgericht. Samen hebben we een beleidsplan gemaakt voor 2014/2015
en zelfs al tot 2017 gedacht.
6. Andere activiteiten in 2014:
a. Presentaties aan basisschoolklassen en aan diverse clubs en groepen.
b. Gastlessen aan basisschoolklassen in het kader van hun project Topondernemers
en Derde Wereld. Ook mijn 10 jarig broertje heeft een les verzorgd aan een
groep 4.
c. Een sponsorloop georganiseerd met enkele vrienden op mijn basisschool. 550
kinderen hebben sponsorgelden ingezameld en mee gedaan aan de sponsorloop.
d. Inventaris ingezameld voor de Linda Blind Farm School zodat de kinderen niet
meer op de grond hoeven te zitten maar aan tafel en stoel kunnen leren. Ik heb
nog geen betaalbare container gevonden voor het transport. Daar wordt aan
gewerkt.
e. Met Bouwstenen voor Zambia ben ik lid geworden van het Mondiaal Platform
Venray. Ik doe nu ook mee met de bijeenkomsten van het Mondiaal Platform.
f. Gastspreker en deelnemer op de Werelddag 29 september 2014 in Venray. Dit
deed ik ook als ambassadeur van het Mondiaal Platform Venray.
g. Verschillende artikelen geschreven voor de Klepper. Dat is het weekkrantje van
mijn vorige basisschool.
h. Verschillende interviews bijvoorbeeld in de tijdschriften Dolfje Weerwolfje en
Kidsweek. Maar ook in de Trompetter, de lokale krant Peel en Maas. Ook twee
keer een uitzending bij het Jeugdjournaal en twee keer bij Hart van Nederland.
En ook nog bij het Jaaroverzicht van het Jeugdjournaal. En bij diverse keren bij
Peel en Maas TV. En ik heb ook een interview gegeven bij Omroep Venray. En ik
heb bij de Fietsvierdaagse 2014 Venray over mijn project mogen vertellen.
En ik heb de website www.bouwstenen-zambia.nl en
http://www.facebook.com/BouwstenenZambia met alle blogs al genoemd.
i. Ik heb een Talencursus Engels gedaan op een Engelse school. Het interview
hierover is geplaatst in de Talencatalogus van Travel Active.
j. Maar het allermooiste was de opening van de Linda Blind Farm School zelf. Daar
heb ik ook een mooie speech mogen houden. Er was een vertaler bij zodat echt
iedereen, ook de kinderen en de ouders mij konden verstaan en begrijpen.

