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Inleiding
Op 15 november 2014 is de Stichting Britt Helpt officieel ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Deze mijlpaal was echter niet de start, maar een succesvol vervolg op een
bijzonder verhaal.
Britt van Berkel, is toen ze pas twaalf jaar was gestart met het inzamelen van geld voor ZuidAfrika. Dit deed ze vanuit het besef dat niet iedereen het zo goed heeft als zijzelf en ze
graag iets wilde bijdragen om de wereld een beetje beter te maken. En dat is tot de dag
van vandaag onveranderd.
Britt’s tomeloze inzet blijkt uit de vele kleine en grote(re) acties die zij in haar jonge jaren
heeft geïnitieerd variërend van het bakken van appelflappen, cup cakes, het uitlaten van
honden, bloemschikken, op jaarmarkten staan, zelfgemaakte sieraden verkopen enz. Britt is
daarnaast ook actief op Social Media en naarmate ze meer acties opzette en geld
verzamelde, kreeg ze steeds meer bekendheid en volgden er ook diverse donaties.
Britt is in 2016 ‘Wereldverbeteraar van het jaar’ geworden en was genomineerd voor
‘Brabander van het Jaar’. In ditzelfde jaar was Britt een van de sprekers op TedX Youth.
Stichting Britt Helpt is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen stichting met een
volwaardig bestuur, professionele website, tientallen vrijwilligers en een vanuit onze visie
doorvertaalde projectagenda die reikt tot 2022. Stichting Britt Helpt draagt uit dat ieder
kind recht heeft op onderwijs. Als stichting zetten wij ons dan ook in voor het verbeteren
van de toegang tot onderwijs, de kwaliteit van onderwijs en het verbeteren van de
omstandigheden waarin onderwijs gegeven wordt. Hierbij ligt onze focus op de ‘farmschools’ behorende tot de allerarmste categorieën in het Waterbergdistrict van de provincie
Limpopo in Zuid-Afrika. Deze scholen krijgen minimale regeringssteun en nauwelijks of geen
aanvullende ondersteuning van andere organisaties. Juist door het onderwijs te versterken,
zijn wij van mening dat uitzichtloosheid en heersende problematiek bij de bron aangepakt
wordt en duurzaam verbeterd.
Om duurzaam verandering te kunnen bewerkstelligen kiezen wij ervoor om nooit grote
bedragen aan projecten te schenken. Heel bewust zijn wij zelf direct betrokken in de
realisatie van de verschillende initiatieven. Daarnaast nemen wij, ongeacht de afstand
regelmatig zowel aangekondigd als onaangekondigd een kijkje ter plekke. De door ons
gevoerde projectenagenda komt tot stand in nauwe samenwerking met het ministerie van
onderwijs, schoolhoofden, ouders en leerlingen en de gemeenschap. Ook dit draagt bij aan
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het verduurzamen van de verandering(en) die wij via de inzet van Stichting Britt Helpt
realiseren. Vervolgens leggen wij op een eenduidige en transparante wijze verantwoording
af over wat doen, zowel financieel als via aansprekende nieuwsbrieven en Social Media.

Blije kinderen bij het feest van de opening van het klaslokaal
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2. Strategie & Beleid
2.1.

Statutaire doelstelling

Op 4 november 2014 is de oprichtingsakte van de Stichting Britt Helpt gepasseerd bij
Gerrits & van Gulick Notarissen te Gemert.
Conform deze statuten heeft Stichting Britt Helpt ten doel:
- Het incidenteel of duurzaam verbeteren van woon-, werk-, leer- en/of
leefomstandigheden van hulpbehoevende mensen (groepen en/of individuen);
- Het bijdragen aan het verbeteren van het milieu, dieren of natuur in het algemeen;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
Stichting Britt Helpt is hierbij niet gebonden aan één specifiek land of gebied.

2.2.

Missie en Visie

Stichting Britt Helpt staat voor: ‘Samen de wereld een beetje mooier maken!’
Missie: ‘Stichting Britt Helpt’ verbetert voor kinderen in kansarme gebieden wereldwijd de
omstandigheden waarin zij leren en leven met als doel deze kinderen een betere toekomst
te bieden.
Visie: ‘Stichting Britt Helpt’ verbetert de leer- en leefomstandigheden van kinderen, en
stimuleert de betreffende leefgemeenschappen zodat zij de geboden kansen zo optimaal
mogelijk onderhouden en kinderen zich blijvend (kunnen) ontwikkelen.

2.3.

Strategie

Bij oprichting hebben we bewust gekozen voor een brede formulering. Binnen onze
strategische doorvertaling worden onze missie en visie eenduidig geconcretiseerd en onder
meer vastgelegd in reële projecten en daaruit voortvloeiende toetsbare resultaten.
Onze missie en visie focust zich op het centraal stellen van de toekomst van kinderen.
Hierbij gaan wij uit van de quote van Nelson Mandela: “Education is the most powerful
weapon which you can use to change the world.”
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1.3.1 Focus op onderwijs
In onze strategie ligt onze focus tot minimaal 2022 volledig op onderwijs en op het
Waterbergdistrict in de provincie Limpopo, Zuid-Afrika. Onderwijs valt vervolgens weer
uiteen in drie verschillende type projecten.

Allereerst focussen we ons op verbeteren van de toegang tot onderwijs. Is onderwijs
bereikbaar voor alle kinderen tot minimaal de leerplichtige leeftijd en bij voorkeur ook nog
in de jaren daarna? Hiertoe zijn projecten geïnitieerd die zicht richten op het mogelijk
maken van transport (denk hierbij onder meer aan een schoolbus, vervoer voor educatieve
schoolreizen), het kopen van schooluniformen, het verbeteren van bestaande
overnachtingsfaciliteiten, het ondersteunen van kinderdagverblijven (waardoor oudere
kinderen niet op jongere kinderen hoeven te passen, maar naar school kunnen) en het
voorkomen dat plattelandsscholen gesloten worden zonder dat een passend alternatief
aanwezig is.
Het tweede type projecten dat wij ondersteunen is gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs zelf. Hier valt te denken aan projecten zoals het aanschaffen van
studiematerialen (tekstboeken, werkboeken etc.), het beschikbaar stellen van middelen voor
bijspijker-programma’s voor zowel leraren als voor leerlingen, het bieden van
mogelijkheden tot loopbaanoriëntatie, het bijdragen aan digitalisering en het inzetten van
meer en goedgekwalificeerde leerkrachten.
Het derde type projecten dat wij ondersteunen is gericht op het verbeteren van de leef- en
leeromstandigheden. Hieronder vallen projecten die meer infrastructureel van aard zijn,
zoals het uitbreiden of renoveren van klaslokalen, het realiseren van overleg- en
werkruimten voor leraren en leerlingen en het realiseren van sanitaire en
overnachtingsfaciliteiten, de aanschaf van sportmaterialen en het bieden van permanente
ondersteuning (in de vorm van een conciërge) voor het beheer - en onderhoud van deze
faciliteiten.
1.3.2 Regio: Palale Noord en Zuid in het Waterberg District van Limpopo, Zuid-Afrika
De regio die we daarbij gekozen hebben is het Waterbergdistrict in Limpopo. Dit district
valt weer uiteen in negen verschillende circuits, waarbij we twee circuits gekozen hebben, te
weten Palale-Noord en Palale-Zuid. Deze twee circuits liggen in het uiterste noorden van
Zuid-Afrika, tegen de grens met Botswana. In deze beide circuits gaat het in totaal om ruim
60 scholen, welke nagenoeg zonder uitzondering arme plattelandsscholen zijn. Er zijn
meerdere reden waarom wij ons nu voornamelijk richten op deze regio. Allereerst staat de
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eerste school, Boithuto, die door ons is ondersteund in dit gebied. Ten tweede blijkt uit
nadere door ons uitgevoerde analysen dat het vooral scholen in deze regio zijn die tot de
allerarmste categorie behoren hetgeen veelal betekent dat hier de kansen voor kinderen
het geringst zijn. Ten derde is gebleken dat er in deze afgelegen regio weinig andere
hulporganisaties actief zijn (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de provincie Gauteng, waar
ook wel dit soort scholen zijn, maar al meerdere organisaties actief zijn). Ten vierde, en
wellicht het meest zwaarwegende argument, is dat deze keuze ons focus geeft en ons in
staat stelt meerjarig contacten op te bouwen met de belangrijkste organisaties in deze
regio, zoals het ministerie van onderwijs en de kerken.
1.3.3 Uitgangspunten: wat maakt ons bijzonder?
Veel goede doelen kennen tegenslagen en uitdagingen in de realisatie van hun projecten.
Dat is bij ons niet anders. Het verlenen van zinvolle en blijvende hulp in een land aan de
andere kant van de wereld is een uitdaging, waarbij veel mis kan gaan. Er gaat veel tijd,
geld en energie in zitten om mooie resultaten te kunnen rapporteren. Een van onze
belangrijkste maatregelen om misstanden te voorkomen, zijn de onderstaande
uitgangspunten die wij hanteren bij al onze projecten:

1 - Kleinschalig: We houden controle over wat er gebeurt met ontvangen gelden en gaan
niet op in de grote massa. We kiezen projecten die we kunnen realiseren. Hiervoor is
kleinschaligheid een belangrijke graadmeter. Overigens is kleinschaligheid wel een rekbaar
begrip, aangezien we zelf steeds meer slagkracht krijgen. Belangrijke eis is en blijft echter
dat we zelf het totale project kunnen overzien.
2 - Concreet: We steunen concrete projecten met daaronder verschillende deelprojecten.
We stellen een projectagenda op en daarbij is het duidelijk wat er gaat gebeuren. Achteraf
verantwoorden we ook hoe dit daadwerkelijk heeft uitgepakt in beeld, geluid en cijfers. We
werken veel met fotomateriaal, zodat het duidelijk is voor sponsoren en donateurs waar
geld aan besteed is.
3 - Persoonlijk en direct betrokken: We maken geen grote sommen geld over naar
projecten of schoolhoofden. We gaan zelf naar het gebied toe en zijn daardoor persoonlijk
en direct betrokken. Ook bouwen we gericht een netwerk op rond een project waardoor we
door het jaar heen in staat zijn aangekondigd en onaangekondigd deze projecten te
bezoeken. Door het jaar heen houden we zover mogelijk ook contact via digitale
communicatiemiddelen zoals WhatsApp en e-mail.
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4 - Transparant: Vertrouwen van onze donateurs in wat wij doen is voor het realiseren van
onze doelstellingen van levensbelang. Zonder donateurs kunnen wij ons werk niet doen. Wij
vergroten het in ons gestelde vertrouwen door consequent, eenduidig en transparant te
communiceren. Hiervoor gebruiken we nieuwsbrieven, e-mail, Social Media, onze website,
dit beleidsplan en ons door een accountant goedgekeurde financiële jaarverslag.
1.3.4 Werkwijze
Alhoewel ieder project uniek is en een zekere mate van maatwerk vraagt, is er een aantal
aspecten in onze werkwijze die we hoog in het vaandel hebben staan. Hieronder staan onze
belangrijkste uitgangspunten:

1. Wij pretenderen niet te weten wat goed is voor de ander: Wij stemmen onze
projecten in nauwe samenspraak met het ministerie van onderwijs, schoolhoofden,
leraren en leerlingen af, en de gemeenschap, zodat we zeker weten dat de hulp die
we bieden, ook de hulp is die het meest nodig is. Door het hanteren van dit
uitgangspunt maken wij degenen die direct bij het project betrokken zijn
medeverantwoordelijk voor het resultaat. Dit draagt vervolgens weer bij aan de
ambitie om blijvend en duurzaam verandering te realiseren – dit start met het nemen
van verantwoordelijkheid, juist vanuit diegene voor wie de verandering wordt
ingezet. Ook draagt dit bij aan het inspireren van de lokale gemeenschap om zelf
ook verantwoordelijkheid te nemen in het verbeteren van de lokale omstandigheden
op gebied van onderwijs.
2. Wij doen niet, wat een ander al doet: Een analyse van de situatie in een bredere
context is belangrijk. Een belangrijk controlepunt daarbij is de mate waarin er al
reguliere mogelijkheden bestaan om de behoefte in te vullen in de vorm van
subsidies bijvoorbeeld of andere overheidsgelden. In dat geval volstaat soms het
leggen van de verbinding. Dit betekent dat we wel tijd spenderen, maar geen
fondsenwerving opstarten. Ook starten we geen projecten op waar andere
stichtingen al actief zijn in het aanbieden van identieke hulpverlening. Enkel dan
wanneer wij aanvullend kunnen zijn in de hiervoor genoemde situaties zullen wij
(ondersteunende) activiteiten (in coördinatie en afstemming indien nodig met
andere organisaties) opstarten.
1.3.5 Vooruitblik
Komende jaren zullen wij de hulpverlening in deze regio en gerelateerd aan onderwijs
(toegang, kwaliteit, leef- en leeromstandigheden) structureel steeds verder uitbouwen
volgens de uitgangspunten en werkwijze zoals beschreven. Uiteraard houden wij hierbij
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rekening met de politieke en economische aspecten die in deze regio een rol spelen. Dit
kan betekenen dat wij bepaalde projecten temporiseren of de activiteiten binnen de regio
of direct daaraan grenzend uitbreiden c.q. verbreden. Dankzij het uitgebreide netwerk dat
wij inmiddels hebben opgebouwd borgen wij de directe blijvende betrokkenheid bij de
lopende en succesvol afgeronde projecten van onze stichting.

2.4.

Afwezigheid van winstoogmerk

Stichting Britt Helpt heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid c van de statuten.
Behaalde inkomsten, onder meer uit donaties en eigen activiteiten vallen nagenoeg
volledig ten goede aan de doelstelling die wij als stichting nastreven.
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3. Projecten
2.1

Meerjarenplanning en projectaanpak

Op dit moment lopen er drie projecten, waarvan u hieronder een beknopte beschrijving
vindt. We blikken terug op de zaken die al gerealiseerd zijn en zetten onze verwachting
uiteen voor de benodigde steun op hoofdlijnen voor de komende vier jaar.
Minimaal eens per jaar reist er minimaal één bestuurslid naar het gebied om ter plekke
acties te realiseren, voortgang te borgen, contacten te onderhouden en nieuwe contacten
te leggen en nieuwe projectaanvragen te bespreken. Van deze reizen worden verslagen
opgemaakt waarbij de resultaten in woord en beeld gedeeld worden in nieuwsbrieven. Na
terugkomst wordt een selectie hiervan ook gedeeld via social media en worden de
nieuwsbrieven op de website gepubliceerd.
Sinds 2017 stellen we de eis als we een project accepteren dat er een Engelssprekend
contactpersoon aanwezig is, die ook in staat is met ons te communiceren (via telefoon,
WhatsApp en email) en acties te monitoren als wij niet ter plekke zijn. Deze
contactpersonen zijn op dit moment aanwezig bij twee van de drie projecten, alleen niet bij
de crèche. Aangezien dat project inmiddels nagenoeg zelfstandig draait en niet langer van
ons afhankelijk is, is dat geen issue.
Onderstaand volgt een beschrijving op hoofdlijnen van de drie projecten die we momenteel
hebben draaien. In het addendum is een meer gedetailleerde lijst opgenomen.

2.2

Project 1: Boithuto Combined School

De Boithuto Combined School is een zwarte plattelandsschool met bijbehorende kostschool
in Swartwater, Limpopo. Deze school wordt sinds 2014 gesteund door Stichting Britt Helpt
en we hebben hier significante resultaten kunnen bereiken.
De school heeft een wisselend aantal leerlingen, tussen de 120-180 en circa zes leraren.
Leraren. Er wordt onderwijs gegeven op niveau grade R t/m 12, waarbij de leerlingen in
leeftijd variëren van 4 tot circa 22 jaar. Maar weinig kinderen maken de school in zijn geheel
af. De leerplicht in Afrika is tot 15 jaar en behalen van grade 9.
Behalen van grade 9 staat gelijk aan ‘General Education and Training’. Deze leerplicht wordt
niet altijd gehandhaafd. Ouders halen kinderen eerder van school, omdat de school te ver
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weg is, ze willen dat kinderen gaan werken of er is geen geld voor schooluniformen.
Kinderen die grade 10 t/m 12 in zijn geheel afmaken beschikken over ‘Further Education
and Training’. Als ze hierover niet beschikken, kunnen ze niet op een andere vorm van
vervolgonderwijs instromen.
Oudere kinderen op de school hebben niet altijd nog ouders, zwangerschappen zijn geen
uitzondering en er overlijden ook weleens kinderen aan auto-ongelukken of aan medische
klachten die niet altijd onderzocht zijn.
De werkloosheid in het gebied ligt rond de 40%, waarbij de kans op werk sterk toeneemt
door het leren van basis computervaardigheid en/of het spreken van de Engelse taal. De
moedertaal van zowel kinderen als leraren zijn de lokale zwarte talen, SeSuthu en SePedi.
Engels wordt onderwezen door de leraren als tweede taal. Basis computervaardigheid was
nagenoeg afwezig, waarbij Stichting Britt Helpt sinds 2014 investeert in enkele
basisvoorzieningen evenals computeronderwijs.
Op de school wordt ook gekookt, waarbij de maaltijden weinig variabel zijn. Sowieso is er
weinig groente en fruit te koop in Swartwater en als het te koop is, is het meestal te duur.
De belangrijkste maaltijd van de kinderen is maïspap, meestal 1 keer per dag, wat bereid
wordt door een aantal moeders. In 2017 is er een moestuin aangelegd voor de school.

De school krijgt steun van de overheid in de vorm van lesmethodes. Deze zijn van
voldoende niveau, maar niet altijd voldoende aanwezig. Nagenoeg alle overige vorm van
ondersteuning blijft echter uit, primair omdat er te weinig kinderen op de school zijn. Dit
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zijn echter alle kinderen die in wijde omgeving aanwezig zijn en waarvan ouders kunnen en
willen veroorloven dat ze naar school gaan. Een andere uitdaging is het brede pakket aan
vakken die op verschillende niveaus door maar enkele leraren gegeven moeten worden.
Het lesmateriaal is in 2017 aangevuld onder andere met onderwijs via dvd’s voor de vakken
waar onvoldoende leraren voor aanwezig waren. Dit heeft voor het eerst in de geschiedenis
van Boithuto geleid tot een slagingspercentage van 100%. Wellicht belangrijker nog is dat
hierdoor een sluiting van de school voorkomen is, in tegenstelling tot veel andere
plattelandsscholen in Limpopo.
Boithuto beschikt over de gelegenheid te overnachten, wat heel belangrijk is, omdat
kinderen vaak van ver komen. Met ondersteuning van Stichting Britt Helpt zijn de sanitaire
omstandigheden van de school in 2015 opgeknapt, is er warm water en is de
hostelcapaciteit uitgebreid, zowel voor de kinderen als voor de begeleiders. Ongeveer 70
kinderen verblijven eigenlijk voltijds in de bijbehorende kostschool, omdat ze te ver weg
wonen om lopend naar huis te kunnen. In 2016 en 2017 zijn daarnaast de bedden
vervangen, zodat ieder kind een eigen compleet bed heeft.
Voordat onze Stichting actief was, was de bouwkundige staat van de school bijzonder
armoedig: te weinig ruimte voor alle leerlingen en leraren, ruimte die er wel was kenmerkt
zich door slecht onderhoud en er waren nagenoeg geen kasten. Ook het meubilair was van
armoedige staat, vaak kapot en klein. Inmiddels is er een leslokaal bijgebouwd, een
bibliotheek, een lerarenkamer en is het meubilair toereikend.
De school heeft van Eskom (energiemaatschappij in Zuid-Afrika, met een vestiging in
Swartwater) een schoolbus gedoneerd gekregen. Het ontbreekt echter aan een vergoeding
voor brandstof en onderdelen als er problemen zijn. Het inzetbaar houden van deze bus
bezit een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en de bus kan ook ingezet worden als taxi
om kinderen van en naar school te brengen of excursies in kleine groepjes op touw te
zetten. Van tijd tot tijd biedt Stichting Britt Helpt ondersteuning bij reparaties of
bijvoorbeeld nieuwe banden.
Voor de komende jaren zal Stichting Britt Helpt Boithuto Combined School blijven steunen.
Belangrijk aandachtspunt hierbij is het zekerstellen van de grond, aangezien het
grootgrondgebied waar de school op gelegen is te koop staat. Dit is een groot risico voor
het voortbestaan van de school. In 2016 reeds is het proces van grondafsplitsing en koop
door de Stichting in gang gezet, waarbij de vooruitzichten zijn dat dit in 2018 succesvol
afgerond wordt. Hiervoor is onder andere een Afrikaanse Stichting Britt Helpt op gericht,
Stichting Britt Helpt
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gelieerd aan Stichting Britt Helpt. Gerelateerd aan grondeigendom zal er ook nog een
eigen waterput geboord moeten worden, die is momenteel niet aanwezig op het
schoolterrein en dat is wel een verplichting.
Structurele ondersteuning in de periode 2018-2022 zal nodig blijven op gebied van
onderhoud (zowel materiaal als een conciërge), in de kwaliteit van het onderwijs
(aanvullingen in lesmateriaal), onderwijsondersteuning en mogelijk in uniformen en extra
voorzieningen voor wezen. Verder functioneert Boithuto inmiddels nagenoeg zelfstandig.
De exacte ondersteuning zal jaarlijks vastgesteld worden.

2.3

Project 2: Motlopi Kindercrèche

Motlopi is een kinderdagverblijf in de omgeving van Steiloop, Limpopo, Zuid-Afrika. Dit
kinderdagverblijf wordt beheerd door twee moeders en dient als opvang voor ongeveer
twintig kinderen in de leeftijd tot maximaal vijf jaar. Het kinderdagverblijf bestond uit een
golfplaten hut. Dagelijks krijgen de kinderen slechts een enkele maaltijd, maïspap. Er was
geen speelgoed en geen werkende voorzieningen zoals een toilet. Door dit
kinderdagverblijf te steunen en de ruimte te geven te ontwikkelen kunnen de ouders
overdag werken en voor een inkomen zorgen en wordt hiermee (in)direct een situatie
gecreëerd die leidt tot het verbeteren van toegang tot onderwijs.
Dit project is in 2016 opgestart met lichte ondersteuning in de vorm van meubilair en
speelgoed. In 2017 is het volledige gebouw vernieuwd, is er een keuken ingericht, sanitair
aangelegd, evenals een speeltuin en zijn er kinderbedjes geschonken.
De vooruitzichten voor de komende jaren is dat er geen grootschalige hulp meer nodig is,
wel blijven we betrokken en monitoren we het gebruik van dit project. Jaarlijks zal er wel
kleinschalige hulp naar toe gaan op gebied van speelgoed en waar nodig met vervanging
van meubilair.
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2.4

Project 3: Mosima Primary School

Mosima Primary School heeft in 2016 contact gezocht met onze Stichting tijdens een
bestuur reis. De school staat in Hlahlakwena, in het Circuit Palale-North. Dit is een
afgelegen plaats die alleen via een zandweg te bereiken is.
Mosima is een lagere school waar onderwijs gegeven wordt van grade R tot en met grade 9
en had in 2017 124 kinderen. De school is neergezet onder de blanke regering, wat
betekent dat de gebouwen in uitstekende staat verkeren en voldoende zijn om les te geven
aan 280 leerlingen. Deze onderbezetting is een reden dat de school mogelijk zou moeten
sluiten, wat erg zonde zou zijn gezien de staat van de school.
De school is zoals gezegd in een prachtige staat. De gebouwen zijn uitstekend, er is
voldoende en goed meubilair, de Mandela Foundation heeft een mobiele bibliotheek
neergezet (overigens wel met te weinig boeken erin), er staan mobiele toiletunits en de
school is omheind met een goed hek wat indringers (zoals ongewenste gasten als geiten)
buiten de deur houdt.
Alle kinderen uit de wijde omgeving die de school kunnen bereiken, gaan eigenlijk naar
deze school toe. De school heeft echter geen hostelfaciliteit, waardoor kinderen die van
verder weg komen, niet naar deze school toe kunnen. Ook is er geen opvang mogelijk van
kinderen uit probleemgezinnen en wezen, wat in Afrika een vrij gebruikelijke gang van
zaken is. De school heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een hostel tot 200
leerlingen. Met dit verzoek zijn we niet akkoord gegaan, maar hebben gekozen voor een
stapsgewijze aanpak, waarbij we een gebouw ontworpen hebben voor 24 kinderen (2
slaapzalen voor 12 kinderen elk met een gedeeld sanitair blok in het midden). Zodra het
eerste gebouw vol zit, zal over gegaan worden tot realisatie van een tweede gebouw en
verder. Ondertussen wordt de wachtlijst van leerlingen gemonitord.
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De bouw van 1 complete unit voor 24 kinderen kost om en nabij de 25.000 euro. In 2017 is
gestart met de aanleg van een nieuwe waterput voor de hostelvoorziening en het
neerzetten van de sanitaire unit van het eerste gebouw. Voor de slaapzalen zijn vooralsnog
twee leegstaande klaslokalen in gebruik genomen, die voorzien zijn van bedden. De
bedoeling is dat komende jaren stap-voor-stap dit hostel opgebouwd gaat worden in
nauwe afstemming en samenwerking met de school. Daarnaast zal er geïnvesteerd moeten
worden in een aantal andere zaken zoals een keuken, deze is nog zeer primitief en niet
toereikend als het hostel groter wordt. In de periode 2018-2022 zullen er veel financiële
middelen benodigd zijn om deze school richting zelfstandigheid te laten groeien.
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4 Organisatie
4.1

Organisatie

Stichting Britt Helpt is een officieel geregistreerde stichting. We zijn op 15 november 2014
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder het nummer 61952192 en
beschikt vanaf haar oprichtingsdatum over een ANBI-status. Aanvullend voldoen wij aan
bijna alle voorwaarden die gesteld worden door het CBF. Stichting Britt Helpt is
voornemens de registratie bij het CBF in het kalenderjaar 2018 gerealiseerd te hebben.

4.2

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Britt Helpt, bestaat uit de onderstaande personen:
- Jordie van Berkel-Schoonen, voorzitter;
- Toine van Ooijen, secretaris;
- Peter Kivits, penningmeester;
- Maud van Bree, bestuurslid opleiding & ontwikkeling; en
- Bert Vliex, algemeen bestuurslid.
Britt van Berkel, heeft geen statutaire rol, maar vervult de functie van erelid en
ambassadeur.
De bestuurders vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de
uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden. Mocht incidentele belangenverstrengeling
voorkomen, dan onthoudt dit bestuurslid zich van stemming.

4.3

Personeel

Stichting Britt Helpt heeft geen personeel in dienst. De activiteiten die wij ontplooien zijn
volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van de inzet van de bestuursleden. Dit
geldt voor zowel het werk dat in en vanuit Nederland uitgevoerd wordt, alsook de
activiteiten die wij ter plekke (laten) uitvoeren.

4.4

Vrijwilligers

Stichting Britt Helpt beschikt over een trouwe en gestaag groter wordende groep van
vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden voornamelijk ingezet bij het uitvoeren van
kleinschalige, lokale inzamelacties.
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4.5

Gemert: een bron voor anderen

De Stichting Britt Helpt heeft zich aangesloten bij ‘Gemert Een Bron Voor Anderen’. Onder
deze naam hebben verschillende goede doelen zich verenigd die actief zijn in Gemert en
omgeving. Alle aangesloten organisaties worden volledig gedraaid door vrijwilligers.
Hieronder staan de organisaties die zich verenigd hebben in ‘Gemert Een Bron voor
Anderen’ vermeld:
- Astrid Uganda Foundation
- Amnesty International Gemert/Bakel
- Awinbono
- Boekenmarkt MOV
- Britt Helpt
- De Noodpot
- Go for Africa
- Read to Grow
- Stichting ADINKRA
Voor meer informatie over deze samenwerking en de aangesloten organisaties, zie:
www.gemerteenbronvooranderen.nl.

4.6

Publicatieplicht

Stichting Britt Helpt voldoet aan de bedoelde publicatieplicht door alle benodigde
informatie via haar website (www.stichtingbritthelpt.nl) ter beschikking te stellen. Op onze
website is onderstaande informatie te vinden:
- Naam van de Stichting Britt Helpt;
- Het RSIN/fiscaal nummer;
- Contactgegevens;
- Doelstelling;
- Beleidsplan;
- Bestuurssamenstelling;
- Namen van de bestuurders;
- Beloningsbeleid;
- Verslag van uitgeoefende activiteiten, en de
- Financiële verantwoording.
Naast haar website maakt Stichting Britt Helpt actief gebruik van Social Media, waaronder
Facebook, Instagram en Twitter.
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5 Financiën
5.1

Beheer van vermogen

Het vermogen van Stichting Britt Helpt wordt beheerd door de penningmeester, Peter
Kivits. Op de website van Stichting Britt Helpt is de staat van baten en kosten, de balans en
een toelichting over het afgelopen jaar opgenomen. Genoemde jaarrekeningen zijn
gecontroleerd en akkoord bevonden door administratiekantoor Finovion.
Op 2 april 2015 is een betaalrekening geopend waarop het vermogen van de Stichting
gestort en beheerd wordt. Dit betreft bankrekening NL30RABO 0302654259 ten name van
Stichting Britt Helpt bij de Rabobank te Gemert-Bakel. Hiermee wordt ook de scheiding
tussen privévermogen van bestuurders en vermogen van de Stichting geborgd.

5.2

Omvang eigen vermogen / liquide middelen

De liquide middelen van de Stichting Britt Helpt bedroegen op d.d. 31 december 2017
€ 11.833.

5.3

Verwerven van inkomsten

Om onze projecten succesvol te kunnen ondersteunen is jaarlijks een aanzienlijk geldbedrag
nodig. Om niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst succesvol te blijven, en
daarmee de continuïteit van de geboden hulpverlening te borgen, zullen er meer en andere
structurele inkomstenbronnen ontsloten moeten worden. Deze paragraaf beschrijft zowel
huidige inkomstenbronnen als de plannen van het bestuur voor de nabije toekomst.
5.3.1 Kleinschalige, lokale acties
Door het inzetten op de persoonlijke gunfactoren blijft de stichting zich te allen tijde
focussen op het initiëren van kleinschalige en lokale acties. Drijvende kracht achter de
meeste acties is Britt van Berkel zelf, omringd door vrijwilligers. Onder kleinschalige acties
vallen deelname aan markten, waarbij zelfgemaakte spullen verkocht worden en spullen die
we direct geïmporteerd hebben uit Afrika. Ook worden er nog steeds acties uitgevoerd als
het bakken van appelflappen en wassen van autoramen. Stichting Britt Helpt vindt het
belangrijk de kleinschalige, lokale acties te continueren. In het kalenderjaar 2017 werd
ongeveer 48 procent van de inkomstenverwering gerealiseerd vanuit kleinschalige en lokale
acties (n combinatie met eigen donatie- en sponsoractiviteiten (zie ook paragraaf 5.3.3)).
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5.3.2 Donaties en sponsoring
Naast de kleinschalige acties, is er gericht gewerkt aan het aantrekken van donaties en
sponsoring uit eigen netwerk, zowel zakelijk als vanuit particulieren. Stichting Britt Helpt
geeft hier invulling aan door een combinatie van de volgende activiteiten:
- Geven van (bedrijfs-) presentaties;
- Schrijven van nieuwsbrieven rechtstreeks uit het actiegebied;
- Consistent inzetten van Social Media;
- Inzetten van collectebussen;
- Opbouwen van een relevant netwerk (voornamelijk organisaties die
maatschappelijke doelstellingen belangrijk vinden), en het
- Gericht schrijven van steunverzoeken (hiertoe heeft Stichting Britt Helpt een externe
fondsenwerver gecontracteerd –zie ook paragraaf 5.3.5)

Stichting Britt Helpt wil het ingezette beleid met als doel donaties te verwerven doorzetten
en verder professionaliseren onder meer door het aan zich binden van een event (sport,
cultureel).
5.3.3 Schenkingen in natura door particulieren en bedrijven
Naast donaties en sponsoring in geld is er ook met enige regelmaat sprake van
schenkingen in natura. Het gaat hierbij om twee types:

1. Goederen/ingrediënten/spullen die ingezet kunnen worden in een van de
kleinschalige, lokale acties met als doel geld in te zamelen;
2. Goederen die meegenomen worden naar Zuid-Afrika en aan een van de projecten
geschonken worden.
5.3.4 Fondsenverwerving
In 2015 is gestart met fondsenverwerving via de intermediair Prestacion (zie:
www.prestacion.nl). Prestacion is een fondsenwerver voor de non-profitsector met
jarenlange ervaring en aangesloten bij het Instituut Fondsenwerving. Hun werkwijze richt
zich vooral op het benaderen van andere stichtingen en fondsen voor zover de
doelstellingen van Stichting Britt Helpt vallen binnen de kaders waaraan door deze
stichtingen en fondsen gelden besteed kunnen worden. Voor hun dienstverlening ontvangt
Prestacion een beheervergoeding. Door de inzet van een professionele fondsenwerver
versterken we het fundament van onze stichting. Vooralsnog blijven we gebruik maken van
genoemde intermediair.
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In 2017 is er totaal een bedrag van € 14.450 verworven via fondsenwerving via genoemde
intermediair.

5.4

Kosten Stichting Britt Helpt

Ten aanzien van de kosten van Stichting Britt Helpt hanteren wij de vigerende
uitgangspunten zoals deze zijn neergelegd door de Belastingdienst en het verleende ANBIstatuut. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding met uitzondering van gemaakte
reiskosten (19ct./km.) – zie ook artikel 3 lid 5 van de statuten.

5.5

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt artikel 12 lid 3 van de statuten zal indien het bestuur besluit tot opheffing en er
sprake is van een batig liquidatiesaldo, het resterende vermogen ten goede laten komen
aan:
- Een andere ANBI met een soortgelijke doelstelling, of
- Een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, dan wel op enigerlei andere wijze
waarmee het algemeen belang wordt gediend.
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Bijlage: Projectrealisatie 2014-2017
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