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Beleidsplan 

1. Inleiding  
Stichting Dessi is statutair opgericht op 24 juli 2017 in Den Haag, 
Nederland. 
Stichting Dessi is een non-profit organisatie voor armoedebestrijding 
en ontwikkelingssamenwerking in Ethiopië. De stichting stelt zich ten 
doel het bestrijden van armoede, het toegang bieden aan kinderen en 
volwassenen tot onderwijs en het bevorderen van emancipatie van 
vrouwen in Ethiopië, alsmede het gezond opgroeien van een kind.  
Stichting Dessi is succesvol in het starten en afronden van diverse 
projecten in samenwerking met de scholen, de bevolking en de Oromo 
Development Association.  

2.  Zakelijke gegevens stichting  

• Stichting Dessi Tuji 

• info@stichtingdessi.org 

• Charlotte de Bourbonstraat 167, 2595 VL Den Haag 

• KvK 69263450 

• RSIN 857808758 

 

3. Beleid en strategie  

3.1  Beleid 2021 – 2024 
In overeenstemming met onze missie steunt Stichting Dessi initiatieven 
van lokale onderwijsinstellingen en lokale NGO’s in Ethiopië om de 
kwaliteit van het onderwijs en bibliotheken te verbeteren en 
toegankelijk te maken voor meer mensen met als doel de vicieuze 
cirkel van armoede te doorbreken en armoede bestrijden en 
ontwikkelingen op het gebied van lezen, leren en schrijven te 
bevorderen. Dat betekent dat er materiaal aangeschaft moet worden 
waarmee de docenten de kwaliteit van het onderwijs kunnen 
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verbeteren (bijvoorbeeld boeken, schoolmiddelen maar ook 
stroomvoorzieningen). We steunen ook initiatieven die de gezondheid 
van de bevolking, met name die van vrouwen en kinderen verbeteren. 
Hierbij ligt de focus op preventie en voorlichting. Het aanleggen van 
goede sanitaire voorzieningen en schoon water zijn daarbij van 
essentieel belang. 

3.2 Strategie 
De stichting stelt zich ten doel het bestrijden van armoede, het 
toegang bieden aan kinderen en volwassenen van onderwijs en het 
bevorderen van emancipatie van vrouwen in Ethiopië, alsmede het 
gezond opgroeien van een kind. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen en 
verbeteren van het onderwijs, het ondersteunen bij de bouw van 
bibliotheken, het verbeteren van hygiëne, bevorderen van lezen en 
leren en het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden.  
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 

4. Werkzaamheden en activiteiten 

Met de uitvoering van diverse projecten wordt een fundament gelegd 
waarmee de community in Hidi verder kan bouwen aan een goede 
toekomst en de ervaring kan doorgeven aan de volgende generatie.  
De educatieve verbeteringen en toegenomen hygiëne gaan de 
zelfstandigheid, zelfredzaamheid en gezondheid van zowel leerlingen, 
docenten als de community in Hidi aanzienlijk bevorderen. 
 
Door middel van fondsenwerving kunnen we uitvoering geven aan de 
uitbreiding van de school maar ook de inrichting daarvan. Uiteindelijk 
moeten alle basisvoorzieningen zoals schoon water, goed sanitair, 
elektriciteit en deugdelijk lesmateriaal gerealiseerd zijn. Door middel 
van directe contacten met de coördinator in Ethiopië worden de 
plannen besproken en uitgewerkt en gerealiseerd is samenwerking met 
lokale bedrijven. 

Ook in Mehal Meda ondersteunen we de school en de bevolking met de 
uitwerking van de door hen aangedragen projecten. Ook de Mehal 
Meda secondary school komt in aanmerking voor deugdelijk 
lesmateriaal. 
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5. Bestuur  

 
5.1  Bestuurssamenstelling  
Het bestuur bestaat uit 3 personen: 
De heer G.W. Negate, voorzitter 
De heer R.W.B. Negate, penningmeester 
Mevrouw C. Hesselmann, secretaris 
 
5.2  Het beloningsbeleid  
In de statuten is opgenomen dat inzake het bestuur de leden geen 
beloning ontvangen voor hun werkzaamheden, behalve een niet-
bovenmatig vacatiegeld en vergoeding voor gemaakte onkosten. 
Tevens is bepaald dat enig ander natuurlijk persoon noch een 
rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de instelling als 
ware het eigen vermogen.  

6. Financiële gegevens  

6.1 Fondsenwerving 
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling van de stichting 
door middel van de volgende wervingsactiviteiten: 

• Online Fondsenwerving 

• Particuliere initiatieven 

• Evenementen 

• Acquisitie bij fondsen  
 

De verkregen gelden zullen alleen worden aangewend voor de in het 
projectplan omschreven activiteiten en ter uitvoering van het beleid. 

 
6.2 Prognose 

Inkomsten 2021  Uitgaven 2021  

Giften/donaties 1.200 Divers 
promotiemateriaal 

50 

Subsidieverstrekker 2.000 Papier, printerinkt 50 

Fondsenwerving 5.000 Overig 25 

Diversen 1.000 Website 50 
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  Uitgaven aan 
1project: water, 
hygiënemiddelen, 
schoolmaterialen, 
verbetering 
huisvesting 
scholen 

9.025 

  Aanplanten 
bomen 

1.000 

Totaal 9.200  10.200 

Inkomsten 2022  Uitgaven 2022  

Giften/donaties 1.200 Divers 
promotiemateriaal 

50 

Subsidieverstrekker 2.000 Papier, printerinkt 50 

Fondsenwerving 10.000 Overig 25 

Diversen 1.000 Website 50 

  Reservering 
waterleiding, 
waterputten 

12.000 

  Diverse klein 
materiaal. 
(schoolbanken, 
schoolborden etc) 

1.000 

  Laptops 
secundary school 

5.000 

    

Totaal 14.200  18.175 

Inkomsten 2023  Uitgaven 2023  

Giften/donaties 1.200 Divers 
promotiemateriaal 

50 

Subsidieverstrekker 3.000 Papier, printerinkt 50 

 
1 In Hidi moet een waterleiding aangelegd worden of waterputten geslagen worden. Hiervoor is een aparte 
begroting en hiervoor worden (vermogens)fondsen benaderd. 
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Fondsenwerving 15.000 Overig 25 

Diversen 1.500 Website 50 

  Onderhoud 
scholen, 
bibliotheek 

5.000 

  Reservering 
waterleiding, 
waterputten 

12.000 

    

  Diverse klein 
materiaal. 
(schoolbanken, 
schoolborden etc) 

1.000 

Totaal 18.000  18.175 

Toekomstige ontwikkelingen kunnen leiden tot bijstelling van 
bovengenoemde prognose. 


