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1.  INLEIDING 

Ieder kind verdient een eerlijke kans om iets van zijn leven te maken. We kunnen niet veranderen hoe 

we ons leven beginnen of waar we geboren worden. Wel kunnen we invloed hebben op wát we in ons 

leven bereiken. “We can't change where we come from, but we can choose where we're going”. Toch 

begint dat ook bij onze omgeving, die ons kansen biedt om te groeien en te ontwikkelen, of die ons 

constant in een overlevingsmodus dwingt en ons afremt om ons volle potentieel te verwezenlijken. Wij 

vinden dat elk kind een kans verdient, waar het ook geboren wordt. En niet alleen de kans om in leven 

te blijven, maar ook een kans om hun toekomst zelf in te richten en dromen te realiseren. 

 

Tjommie kan (en wil) kinderen niet uit de townships halen, weg bij hun familie of gemeenschap waar 

ze wonen. Wel kunnen we voor hen een steun in de rug zijn en de voorwaarden creëren om veilig, 

gezond en gelukkig op te groeien. Zodat zij meer grip krijgen op het leven en uit de vicieuze cirkel van 

armoede kunnen stappen. Een gezond kind met een diploma heeft andere kansen in de wereld, dan 

een kind dat ziek en analfabeet is. Om te zorgen voor die gezonde omgeving, hebben we de hulp van 

anderen hard nodig. Samen kunnen we de toekomst van deze kinderen veranderen, zodat ze gaan 

“leven” in plaats van “overleven”. 

 

Vriend voor kinderen 

‘Tjommie1’ betekent vriend in het Zuid-Afrikaans. Kinderen die in een township opgroeien worden 

geconfronteerd met veel traumatische ervaringen. Voor hen zijn vrienden extra belangrijk. Vrienden 

geven elkaar ondersteuning, net dat duwtje in de rug wat je nodig hebt. Tjommie is een goed doel dat 

kinderen in townships van Zuid-Afrika de steun biedt die ze zo hard nodig hebben. We doen dat 

integraal en langdurig. We steunen dus niet alleen op het vlak van voeding, scholing, huisvesting of 

sport, maar juist op al deze gebieden, in goede samenhang en afstemming. Zo maken we echt het 

verschil. Met een kleine werkorganisatie onderhouden wij nauwe banden met onze lokale 

partnerorganisatie, Ndlovu Care Group, in Zuid-Afrika. Hierdoor ben jij er zeker van dat jouw donatie 

maximaal ten goede komt aan de kinderhulpprojecten in de townships. 

 

Opgroeien in een township 

In Zuid-Afrika wonen naar schatting zo’n 55 miljoen mensen. Daarvan woont zeker 60% onder de 

armoede grens. 10 miljoen kinderen wonen in townships met alle risico’s van een verloren jeugd en 

een uitzichtloze toekomst. Opgroeien in een township is elke dag overleven. Geweld, misbruik, 

jeugdzwangerschappen, ondervoeding en criminaliteit zijn aan de orde van de dag. Kinderen worden 

al op zeer jonge leeftijd geconfronteerd met het ontbreken van basale voorzieningen, zoals schoon 

drinkwater, medische zorg en toegang tot onderwijs. Zij zijn vaak uren onderweg om water te halen en 

hebben dan geen tijd om naar school te gaan. Ze zijn soms verplicht om ‘s nachts wakker te blijven 

om zeker te zijn dat hun broertjes en zusjes veilig kunnen slapen en zijn dan te moe om overdag te 

leren. Hoe kan een meisje haar eigen kracht ontdekken als zij ’s nachts misbruikt wordt omdat er geen 

deuren of ramen met sloten in het huis zitten? Veel kinderen die opgroeien in townships hebben geen 

                                                 
1 In het Zoeloe geschreven als ‘Chomee’ Het Zoeloe is de taal die het meest gesproken wordt in Zuid-Afrika. 
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geboortebewijs. Hoe kan je de waarde van een document inschatten als je niet kan lezen of geen 

ouders hebt die je dat vertellen? Zonder geboortebewijs kan je niet naar school en ook geen 

aanspraak maken op een toelage vanuit de overheid. Tjommie helpt hierin verandering te brengen. 

We werken aan een omgeving waarin kinderen hun kans krijgen en pakken, omdat we 

randvoorwaarden creëren voor een veilige, gezonde en gelukkige jeugd.   

 

Problematiek HIV/AIDS epidemie op kinderen 

De HIV/AIDS-problematiek in Zuid-Afrika is groot. De zogenoemde ‘tweede golf van de HIV-epidemie’, 

betreft duizenden kinderen. Kinderen die er op jonge leeftijd alleen voor staan, doordat hun ouders 

gestorven zijn aan de gevolgen van AIDS. Vaak zijn opa’s, oma’s, ooms en tantes niet in staat de zorg 

over te nemen, waardoor kinderen er helemaal alleen voor komen te staan. Zonder voogd komen de 

lasten van het ouderschap te liggen op het oudste kind in het gezin. Kinderen die nooit meer gewoon 

kind kunnen zijn. De armoede van de omgeving waar de kinderen opgroeien én individuele armoede 

dwingt de kinderen dikwijls tot een leefstijl waar ze niet voor kiezen. Door het ontbreken van een 

levensinvulling zijn ze met name bezig met ‘overleven’, met alle gevolgen van dien. Zij wenden zich tot 

de straat om verloren inkomsten aan te vullen. Grijpen naar drugs, gaan de criminaliteit in of de 

prostitutie. Ze groeien op voor galg en rad en hebben meer kans op een HIV besmetting vanwege hun 

leefstijl. Deze kinderen zijn de toekomst van Zuid-Afrika, maar zonder hulp van buitenaf is het 

onmogelijk om uit de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen. 

 

2.  MISSIE, VISIE en STRATEGIE 

 

Waar we in geloven  

Wij geloven in toekomstkansen voor alle kinderen. Tjommie biedt kinderen hulp door het 

ondersteunen van duurzame projecten die voorzien in de basale levensbehoeften (water, voedsel, 

veiligheid), maar ook in ontwikkeling en ontspanning (educatie, sport en cultuur). Zo kunnen kinderen 

hun talenten ontdekken, eigenwaarde creëren en hun toekomstdromen verwezenlijken. Tjommie geeft 

kinderen hun toekomst ‘terug’. 

 

Onze visie 

Alleen een integrale aanpak van armoede kan een duurzame oplossing bieden voor de verbetering 

van de levensomstandigheden van kinderen in townships. Door kinderen zelf te empoweren kunnen 

ze opgroeien tot gezonde, verantwoordelijke, inzetbare jongvolwassenen die daardoor later zelf in 

staat zijn een bijdrage te leveren aan de Zuid-Afrikaanse samenleving.  

 

Integrale aanpak 

De kinderhulpprojecten die Tjommie steunt bij Ndlovu Care Group vormen een unieke, integrale 

aanpak van armoedebestrijding2 waarbij naar het ‘totale kind’ en zijn directe levensomstandigheden 

                                                 
2 Het Kinderprogramma is in overeenstemming met het Strategic Plan 2013-20172 van de Zuid-Afrikaanse overheid. Dit 
programma speelt, met een diversiteit aan programmaonderdelen, in op de verschillende problemen waarmee kinderen en 
jongeren wonende in een township geconfronteerd worden. 
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wordt gekeken. Dit betekent dat alle aspecten van het dagelijks leven van het kind, in zijn of haar 

levensfase, bekeken worden bij het bepalen van het hulpaanbod. Op die manier 

kunnen kinderen begeleid worden door alle levensfasen heen tot jongvolwassenen.  

 

De integrale aanpak die Tjommie ondersteunt is gebaseerd op de behoeftenpiramide van Maslow (zie 

figuur 1). De projecten beginnen bij de basis door kwetsbare kinderen schoon drinkwater, voedzame 

voeding en een veilig huis te bieden. Zodra aan de basisbehoeften is voldaan kunnen kinderen naar 

school gaan en helpen wij ze hun talenten te ontwikkelen en eigenwaarde te creëren via het sport- en 

cultuurprogramma.  

 

 

Figuur 1. Behoeftenpiramide van Maslow 

 

Verbetering van de levensomstandigheden is alleen mogelijk als eerst in voldoende mate voorzien 

wordt in de meest basale levensbehoeften.  

• Schoon (drink)water dichtbij huis voor het wassen en koken. De kinderen zijn uren per dag 

kwijt met het halen van water. Daardoor is er geen tijd om zich te ontspannen, leren, spelen en zich te 

ontwikkelen. Door het aanleggen van waterpompen dichtbij huis, steunen we niet alleen kinderen 

maar ook de directe omgeving. 

• Elke dag een voedzame maaltijd. Voedselzekerheid is een groot probleem bij deze kinderen. 

Bij de voedingscentra krijgen kinderen, die geïdentificeerd zijn met ondervoedingsproblemen, elk dag 

de juiste voeding tot ze weer op gezond gewicht zijn en wordt moeders geleerd hoe ze zelf een tuintje 

kunnen aanleggen/onderhouden en goede zorg aan hun kinderen kunnen geven.  

• Een veilig huis met ramen die afsluiten en deuren die op slot kunnen. Deze kinderen moeten 

in staat zijn om te slapen in een veilige plaats om ze te beschermen tegen verkrachting en diefstal. 

Ook worden er beddengoed/dekens uitgereikt. Goede nachtrust stelt ze in staat beter te functioneren 

op school.  

• Uitreiken van dagelijkse kleren en een schooluniform. Voor bescherming van zon en/of kou, 

maar ook ter voorkoming van sociale uitsluiting. Door onverzorgde en oude kleren, kan uitsluiting een 

dagelijkse hindernis in het leven zijn van deze kinderen. Het is essentieel dat ze niet verder worden 

gestigmatiseerd en toegang krijgen tot het reguliere onderwijs door het kunnen beschikken over een 

schooluniform.  
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Van ‘overleven’ naar ‘leven’ 

Naast deze basale levensbehoeften ondersteunt Tjommie kinderen bij het integreren in een meer 

‘normaal’ dagelijks leven door het verlichten van hun lasten. Kinderen hebben ook aandacht en 

geborgenheid nodig en training in algemene dagelijkse vaardigheden. Maar ook een normaal ritme 

van naar school gaan. Een mogelijkheid om te werken aan een betere toekomst voor zichzelf en hun 

broertjes en zusjes. Het volgen van onderwijs en het leren van praktische vaardigheden is belangrijk 

om later een hoger inkomen te krijgen. Onderwijs voorkomt ook de verspreiding van HIV/AIDS.   

 

Kans op een betere toekomst  

Door het aanbieden van activiteiten op het gebied van toneel, muziek én sport, krijgen kinderen de 

mogelijkheid te ontdekken waar ze goed in zijn en kunnen ze hun talenten ontwikkelen. Hierdoor 

neemt hun gevoel van eigenwaarde (erkenning) en trots toe. Alleen op deze manier leren kinderen het 

zelfvertrouwen op te bouwen dat nodig is om iets van hun toekomst te maken. Tjommie steunt onder 

meer: 

• Naschoolse activiteiten: huiswerkbegeleiding; leerervaring waarom het zinvol is te presteren; 

steun bij solliciteren en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies, uitreiken van rekenmachines 

en schooluniformen. 

• Activiteiten op het gebied van muziek, theater en zang 

• Activiteiten op het gebied van sport ter stimulatie en ontwikkeling van talent en beweging  

 

3. PROJECTEN 

De projecten die Tjommie steunt dragen bij aan: het verbeteren van basale levensomstandigheden, 

het verhogen van de eigenwaarde en het hebben van ontspanning door sport en spel 3. Belangrijk 

aandachtspunt hierbij is de gelijke kans voor zowel meisjes als jongens.  

 

De projecten delen wij in vijf domeinen, die samen zorgen voor een kansrijke omgeving voor kinderen:  

1. Water 

2. Gezondheid & Voeding 

3. Veiligheid & Bescherming 

4. Onderwijs 

5. Sport & Cultuur 

 

4. PARTNERORGANISATIE 

Tjommie steunt de kinderhulpprojecten van de lokale Zuid-Afrikaanse NGO Ndlovu Care Group4. 

Deze organisatie met Nederlandse roots werkt sinds 1994 in de ruraal gelegen provincie Limpopo 200 

kilometer ten noordoosten van Johannesburg. In het gebied wonen ongeveer 140.000 mensen in 

verschillende townships onder zeer armoedige omstandigheden met een ontoereikende infrastructuur 

voor onderwijs en gezondheidszorg. Ndlovu Care Group heeft een holistische visie op 

                                                 
3 Deze drie behoeftes vloeien voort uit de piramide van Maslow en de theorie van Herzberg. Achtergrond info hierover is op te 
vragen bij Tjommie Foundation. 
4 “Ndlovu” betekent olifant en is afgeleid van de Afrikaanse talen, waaronder Zulu, Xhosa en Ndebele. 
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gemeenschapsontwikkeling. Dat wil zeggen dat naar de ontwikkeling van de totale mens in zijn eigen 

omgeving wordt gekeken. Deze visie wordt geïmplementeerd in vier aandachtsgebieden: 

Gezondheidszorg, Kinderzorg, Gemeenschapsontwikkeling en Research. Dit laatste geschiedt in 

samenwerking met o.a. de Universiteit van Utrecht en maakt Ndlovu Care Group een zeer innovatieve 

en toonaangevende organisatie binnen het HIV/AIDS domein. Deze integrale aanpak leidt uiteindelijk 

tot een sociaaleconomische verandering waardoor armoedeverlichting optreedt, toegang tot 

infrastructuur ontstaat en kinderen een kans krijgen om zich te ontwikkelen. 

 

Ndlovu Care Group is ruim 20 jaar geleden opgericht door het Nederlandse artsenechtpaar Hugo en 

Liesje Tempelman afkomstig uit Apeldoorn. Zij zagen de verschrikkelijke uitzichtloze armoede in ruraal 

Zuid-Afrika en wilden hun bijdrage leveren. Wat begon als een kleine medische post midden in een 

township, is nu uitgegroeid tot een succesvolle, internationaal gerenommeerde organisatie. Met 200 

lokale medewerkers in dienst, die een populatie van zo'n 140.000 inwoners in een vergeten provincie 

van hulp voorzien. In de townships staan zij in nauw contact met de bevolking zelf. Op deze manier 

worden de projecten door de hele community gedragen. Ndlovu Care Group werkt samen met de 

Zuid-Afrikaanse overheid om de projecten waar mogelijk over te dragen naar de overheid zelf. Naast 

ondersteuning door Tjommie wordt Ndlovu Care Group gesupport door grote internationale fondsen 

zoals de Engelse Peoples Postcode Lottery. Over de jaren heen hebben ze verschillende 

internationale en nationale beroemdheden op bezoek gehad, zoals Richard Branson, maar ook 

Herman van Veen en Johan Cruyff. 

 

Impact 

Tjommie steunt via de kinderhulpprojecten direct zo’n 3.500 kinderen per dag, maar indirect, 

bijvoorbeeld met de aanleg van waterpompen, vele duizenden kinderen. Deze jongeren krijgen voor 

het eerst toegang tot de meest basale levensbehoeften en vervolgens de mogelijkheid om 

eigenwaarde en talenten te ontwikkelen. Onze trots ligt niet alleen in de succesvolle programma’s, 

maar nog veel meer in de persoonlijke prestaties van de jongeren die hun dromen hebben bereikt. Dat 

is ware impact. Zoals Rachel, die dankzij het programma nu de opleiding tot verpleegster heeft 

behaald. Of Sandile, die op weg was naar een leven van criminaliteit en drugsmisbruik, maar nu de 

manager van het Ndlovu Miracle Theater is en een opleiding tot percussionist doet. Boitumelo 

Charlotte, zij werd de eerste Afrikaanse vrouw die over de Grote Oceaan vaarde en nu op haar manier 

bezig om zich te kwalificeren als brandweerman. Zo zijn er talloze jongeren die bewezen hebben klaar 

te zijn voor elke uitdaging door zichzelf en peers te bevrijden van stigma's rond armoede. Zij zijn een 

voorbeeld voor de jongeren in hun omgeving en laten zien dat het mogelijk is iets van je toekomst te 

maken, als je een kans wordt aangereikt. Vandaar 1 kind, 1 kans. Meer voorbeelden zijn te zien op 

tjommie.nl.  

 

6.  DE STICHTING 

Tjommie is een Nederlandse stichting die de projecten steunt van lokale partnerorganisatie Ndlovu 

Care Group en daarmee kansen creëert voor kinderen en jongeren in townhips van Zuid-Afrika. Met 

deze organisatie hebben wij ruim 15 jaar een vertrouwde samenwerkingsrelatie en delen wij de visie 

https://www.tjommie.nl/de-kinderen/
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voor een integrale aanpak van de armoedeproblematiek in Zuid-Afrikaanse rurale townships. De 

projecten die Tjommie steunt vallen met betrekking tot de uitvoering onder de verantwoordelijkheid 

van Ndlovu Care Group. Tjommie doet hiervoor fondsenwerving in Nederland en houdt zicht op de 

organisatie en de implementatie van de projecten door jaarlijks projectbezoek, tussentijdse 

voortgangsrapportages en eindrapportages. Deze structuur is direct. Er is geen verdere tussenkomst 

van andere organisaties. Tjommie kan daardoor directe terugkoppeling geven over de voortgang van 

projecten en in samenwerking ook projecten initiëren. Fondsenwerving vindt plaats op basis van 

concrete projectaanvragen. Daardoor is de geboden hulp altijd 100% relevant.  

 

Ontstaan 

In 1999 is de Tjommie Foundation5 ontstaan vanuit de achterban van de Nederlandse oprichters van 

Ndlovu Care Group, Hugo en Liesje Tempelman uit Apeldoorn, ter ondersteuning van hun 

hulpprojecten in Zuid-Afrika. In 1994 startten zij hun huisartsenpost in township Elandsdoorn, die in de 

loop van de tijd is uitgegroeid tot de NGO Ndlovu Care Group. Tjommie, voorheen de Elandsdoorn 

Foundation, is hierbij altijd een trouwe partner gebleven. 

 

Tjommie team 

Het Tjommie team bestaat uit een bestuur en een bureau. Het bestuur van de Tjommie Foundation 

bestaat ten minste uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden zijn onbezoldigd. 

De namen staan vermeld op tjommie.nl. De stichting heeft één fondsenwervende medewerker in 

dienst (1 FTE) en wordt ondersteund door verschillende vrijwilligers uit het netwerk. De 

organisatorische en fondsenwervende werkzaamheden vallen onder een gedeelde 

verantwoordelijkheid van het bureau en bestuur. De uitvoering vindt grotendeels plaats door het 

bureau met een duidelijke opdracht vanuit het bestuur. Het bestuur zet zijn netwerk, tijd en kennis in 

om het bureau zo goed mogelijk te ondersteunen. Van de werkzaamheden doet de fondswervende 

medewerker 1x per twee maanden verslag in de bestuursvergadering en in tussentijdse overleggen. 

Het bestuur komt minimaal 9 keer per jaar bijeen.   

 

 Netwerkorganisatie 

 Tjommie is een netwerkorganisatie in beginsel. Alle projecten en fondsenwervende acties in 

Nederland worden in samenwerking met ambassadeurs en vrijwilligers georganiseerd. De 

ambassadeurs helpen Tjommie met hun kennis op het gebied van fondsenwerving, marketing, 

communicatie en evenementen en stellen hun eigen netwerk ter beschikking. Zij ondersteunen zowel 

het bestuur als de manager als adviesorgaan. De namen van de ambassadeurs staan vermeld op 

tjommie.nl. Daarnaast werkt Tjommie samen met vele actieve vrijwilligers die hun tijd, kennis en kunde 

inzetten voor de stichting of zelf acties organiseren via het Kom-in-actie programma. 

 

USP’s 

Tjommie staat voor de volgende kernwaarden: 

                                                 
5 Tot 2009 was de naam Elandsdoorn Foundation, daarna verandert in Tjommie Foundation 
 

https://www.tjommie.nl/over-tjommie/over-ons/ons-team/
https://www.tjommie.nl/over-tjommie/over-ons/wie-we-zijn/
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• Langetermijn, integrale & duurzame hulp, waardoor een kansrijke context voor kinderen 

ontstaat; 

• Repliceerbaar & meetbare projecten, die op andere gemeenschappen toegepast kunnen 

worden; 

• Persoonlijk & direct contact, waardoor we de juiste inzet van mensen en middelen kunnen 

waarborgen.  

 

Een klein goed doel, maar een grote impact 

Tjommie is een klein, bevlogen goed doel en werkt samen met één lokale partnerorganisatie in Zuid-

Afrika, die zichzelf door de jaren heen bewezen heeft en zich inzet voor een duurzame aanpak van de 

armoedeproblematiek in rurale townships. We zijn niet wereldwijd actief, want overal een druppel op 

een gloeiende plaat laten landen, past ons niet. Wij geloven in langetermijn oplossingen in plaats van 

‘quick fixes’. Goed beschreven projecten en meetbare resultaten. Direct contact met de 

partnerorganisatie waardoor projecten initiëren mogelijk is en geven aan een goed doel tastbaar en 

zichtbaar wordt. Tweemaal per jaar wordt met donateurs de projecten die Tjommie ondersteunt 

bezocht. Daarnaast is er veel persoonlijk contact. Bedrijven en particulieren kunnen zich voor Tjommie 

inzetten op de manier die bij ze past en ze inspireert, bijvoorbeeld door een concreet project te 

ondersteunen passend bij de doelstellingen en waarden van het bedrijf. Tjommie maakt gebruik van 

unieke, vernieuwende fondsenwervende concepten (zoals Brainpowerrr en de Tjommie Tjallange) en 

werft fondsen via slimme samenwerkingsrelaties met het netwerk. Wij werken online, zonder vast 

kantoor, waardoor wij de bureaukosten zo laag mogelijk houden. 

 

6. FOCUS 

Bedrijven: waarde toevoegen hier en daar 

Met de herpositionering en professionalisering van de stichting de afgelopen periode, ligt de komende 

jaren de focus op groei van de inkomsten en het bedrijvennetwerk van de stichting. Om nog meer 

kinderen een kans te geven op een betere toekomst is de rol van bedrijven / ondernemingen groot. Dit 

past ook bij de ambities en de identiteit van het bestuur. Tjommie koppelt maatschappelijk 

verantwoorde ondernemingen / ondernemende mensen aan concrete kinderhulpprojecten met impact. 

Daarmee waarde toevoegen hier en dáár. Jij een kans, zij een kans: jij een kans om waarde toe te 

voegen aan een product of dienst (en daarbij medewerkers te betrekken) en kinderen in townships 

van Zuid-Afrika een kans op een betere toekomst. Om structurele financiële ondersteuning van de 

projecten mogelijk te maken zijn wij op zoek naar duurzame samenwerkingsrelaties. Samen zoeken 

we naar een verbinding die voor alle betrokkenen meerwaarde oplevert. Aangepast aan de wensen 

van de bedrijfspartner. Door samen te werken met Tjommie kunnen bedrijven invulling geven aan hun 

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid, daarmee hun eigen bedrijfsdoelstellingen 

meer waarde geven en hun medewerkersbetrokkenheid vergroten. Hiervoor is een nieuw concept 

bedacht, Brainpowerrr, waarbij professionals uit het netwerk van Tjommie vrijwillig hun tijd en 

denkkracht inzetten om een hulpvraag te beantwoorden van een bedrijf, die daarvoor een donatie 

doet aan Tjommie. Onze bedrijfssponsors staan vermeld op tjommie.nl. 

 

https://www.tjommie.nl/
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Andere doelgroepen 

Tjommie werkt ook samen met fondsen, stichtingen en serviceclubs. Particulieren kunnen direct 

doneren of bijdragen via het Kom-in-actie programma. Naast financiële ondersteuning is er ook 

sponsoring ‘in natura’ door bedrijven mogelijk. Hierdoor houdt Tjommie de kosten van de 

fondswerving zo laag mogelijk.  

 

Continuïteit 

De armoedeproblematiek in Zuid-Afrika vraagt om aanpak met een zekere intensiteit en continuïteit. 

Daarom streven we naar een solide financiële basis, zodat er voldoende zekerheid is ten aanzien van 

inkomsten voor de projecten die Tjommie steunt, uitbreiding van de projecten en het vergroten van de 

impact. In onze samenwerkingen met bedrijven streven we dan ook naar langdurige partnerships. 

Daarnaast zijn er adhoc projectaanvragen waarvoor Tjommie gericht en tijdelijk fondsen werft. 

 

7. DOELSTELLINGEN 

 

Statuten 

Onze statuten zeggen over de doelstellingen het volgende: 

 

De doelstellingen leiden tot drie kernactiviteiten van de stichting: 

- Fondsenwerving voor projecten van onze partnerorganisatie, Ndlovu Care Group, in Zuid-

Afrika. 
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- Naamsbekendheid vergroten van de stichting. 

- Projectfinanciering voor het creëren van kansen voor kinderen die opgroeien in Zuid-

Afrikaanse townships. 

 

Strategische langetermijn doelen 

De langetermijn doelen focussen zich op groei van de stichting. Daarmee wordt bedoeld een stijgende 

lijn in fondsenwervende inkomsten om de impact en groei van de kinderhulpprojecten in Zuid-Afrika te 

kunnen realiseren. Maar ook groei van het Tjommie netwerk en naamsbekendheid. De 

sleutelwerkzaamheden van het bureau en bestuur zullen zich dan ook richten op fondsenwervende 

acties, marketing en communicatie. Hieronder de acties waar in de periode 2017-2019 op zal worden 

ingezet.  

 

Geplande activiteiten 2017-2019 

De nieuwe focus met betrekking tot de fondsenwervende activiteiten ligt met name op het werven van 

bedrijfspartnerschappen. Het bureau en bestuur zijn samen verantwoordelijk voor groei van Tjommie 

vanuit het netwerk. Tjommie vindt het belangrijk om de bureaukosten laag gehouden. Dit kunnen wij 

realiseren door: maar een full-time medewerker in dienst te hebben, geen vast kantoor te hebben, 

vrijwilligers en ambassadeurs in te zetten en weinig tot geen marketing budget te gebruiken. Daarmee 

voldoen wij aan de voorgeschreven kosten-baten verhouding door het CBF van 25%. 

 

Fondsenwerving 

Fondsenwervende acties (A), die veel inspanning vereisen:  

- Twee keer per jaar met Tjommie een reis te maken naar Zuid-Afrika 

- Bedrijfspartnerschappen (bedrijfspitches en brainpowerrr) 

- Fondsaanvragen 

- Twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten / fundraisers 

- E-mailcampagnes 

 

Fondsenwervende acties (B), die minder inspanning vereisen: 

- Kom-in-actie programma / Tjommie Tjallenges 

- Nalatenschappen 

 

Begroting kosten en baten 2017 - 2019  

Baten Fondsenwerving 2017 2018 2019 

Fundraiser € 0 €0 €0 

Bedrijven € 30.000 €80.000 €130.000 

Meetups - Reis van je Leven €25.000 €25.000 €25.000 

Geld uit fondsen € 75.000 €75.000 €75.000 

Kom-in-actie programma € 15.000 €15.000 €15.000 

Nalatenschappen € 0 €0 €0 
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Particulieren (Vrienden) € 55.000 €55.000 €55.000 

TOTAAL € 200.00 €250.00 €300.000 

    

Lasten    

Besteding projecten €150.000 €187.500 €225.000 

Kosten bureau €50.000 €62.500 €75.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjommie Foundation 

Postbus 118  

3600 AC Maarssen 

www.tjommie.nl 

info@tjommie.nl 

 

 

 

http://www.tjommie.nl/
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