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0. Millennium ontwikkelingsdoelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen
In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school
In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten
In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen
In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap
In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp

1. Stichting Mark
1.1 Doelstelling Stichting Mark:
De stichting heeft ten doel het stimuleren van een betere integratie van autisten en
verstandelijk gehandicapten in de Afrikaanse samenleving en het opzetten van
educatieve en ondersteunende voorzieningen voor de doelgroep en hun
mantelzorgers in Sub Sahara Afrika. Dit zonder onderscheid te maken in geloof,
huidskleur, ras en afkomst
1.2 Werkterrein:
In het kader van de millennium ontwikkelingsdoelen richt Stichting Mark zich met
name op de volgende gebieden:
1. landbouw: het uitbannen van armoede en honger (1)
2. onderwijs en ontwikkeling: opleiding voor kansarme kinderen, zowel meisjes
als jongens (2)
3. leefmilieu: gezonde, duurzame leefomstandigheden (6,7)
1.3 Uitgangspunten en werkwijze Stichting Mark:
- we maken optimaal gebruik van vrijwilligers die vanuit hun expertise onze
doelstellingen willen helpen verwezenlijken
- materialen worden zoveel mogelijk in de omgeving van de projecten gekocht
- duurzaamheid staat centraal in onze aanpak en projecten, dit betekent:
o verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen
o zo veel mogelijk gebruik maken van duurzame energie
o duurzaamheid in de relaties (geen incidentiele projectsteun, maar
partnership)
o duurzaamheid voor de doelgroep: duurzame integratie en benutten van
talenten
- bevorderen bewustwording rondom autisme / verstandelijke handicap
problematiek Sub Sahara Afrika
- waar mogelijk samenwerking met andere (ontwikkelings)organisaties
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2. Projecten
2.1 Uitgangspunten projecten
- projecten zijn gebaseerd op lokale initiatieven
- projecten hebben de potentie om zich op zichtbare termijn tot autonome,
onafhankelijke organisaties te ontwikkelen
- projecten hebben in potentie een voorbeeldfunctie met regionale uitstraling
- doelgroep en lokale bevolking zijn betrokken bij de ontwikkeling van het
project en dragen hieraan bij
- projecten stimuleren onderlinge samenwerking en zelfredzaamheid van de
lokale bevolking
2.2 Speerpunten
Stichting Mark richt zich voornamelijk op 3 werkterreinen:
-

duurzame voedselproductie: stimuleren (oprichting van) coöperatieve
landbouworganisaties.
Incidenteel zal Stichting Mark kleinschalige landbouwprojecten rechtstreeks
ondersteunen. Daar waar mogelijk zal Mark echter kiezen voor een structurele
oplossing via lokale/regionale coöperatieve samenwerkingsverbanden.

-

Onderwijs en voorlichting: incidentele financiële / materiele steun aan
projecten georganiseerd door bestaande organisaties (centre Baluo,
Lubumbashi) MARK zal zich actief inzetten om door middel van voorlichting
ouders, mantelzorgers en hulpverleners bewust te maken hoe om te gaan met
autisme en verstandelijk gehandicapten.
Mark’s farm and lodge : Door het starten van een zorgboerderij zal Mark in
Tanzania een voorbeeldfunctie hebben waar Mark laat zien hoe waardevol
mensen met autisme of een verstandelijke beperking zijn. Zij kunnen
meewerken op de boerderij en daar een plek in nemen waar ze nodig en
gewaardeerd zijn.

2.3 Focuslanden
Voor de periode 2011-2015 zal Stichting Mark zich richten op twee landen in SubSahare Afrika, namelijk de Democratische Republiek Congo en Tanzania.
DR Congo: Centre Balou, Lubumbashi.
Tanzania: Mark’s farm and lodge, Mangalali, Iringa region.
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3. Beleidsplan 2011 – 2015: “Naar acceptatie en meedoen…”
Stichting Mark is opgericht in 2010.
Om deze stappen te kunnen zetten heeft Stichting Mark een meerjaren beleidsplan
opgesteld. Om dit plan uit te kunnen voeren is steun nodig van derden. Financiële en
technische ondersteuning door medefinancieringsorganisaties, sponsors en andere
instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is hiervoor noodzakelijk.
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4. Uitgangspunten werkwijze Mark 2011-2015

4.1 Vrijwilligerswerk
Stichting Mark bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en wil dat in de toekomst ook zo
houden. De vrijwilligers krijgen geen vrijwilligersvergoeding of andersoortige
tegemoetkomingen.
Bij uitbreiding en intensivering van de activiteiten en projecten zal de werkdruk
toenemen en zullen er meer vrijwilligers betrokken moeten worden om e.e.a. te
kunnen realiseren. Ook zullen de projecten jaarlijks i.p.v. tweejaarlijks bezocht
moeten worden. Hoewel Mark er steeds naar zal blijven streven om de
organisatiekosten zo laag mogelijk te houden zullen er toch voorzieningen moeten
worden gereserveerd om de inzet van de vrijwilligers plezierig en haalbaar te
houden.
Investering: tegemoetkoming vrijwilligers, organisatie- en reiskosten

4.2 Materialen worden zoveel mogelijk in D.R. Congo en Tanzania zelf gekocht
Een belangrijk item tijdens de haalbaarheidsbepaling en de voorbereiding van
projecten is het onderzoek naar beschikbaarheid en prijzen van benodigde
materialen ter plaatse. Om dit goed te kunnen doen is optimalisering van de
capaciteiten van Mark nodig: mankracht en opleiding.
Indien producten of materialen ter plaatse niet verkrijgbaar zijn terwijl er duidelijk
vraag naar is, zal Stichting Mark onderzoeken of en hoe levering van deze producten
gecontinueerd kan worden. Indien dit haalbaar is en de omstandigheden het toelaten
en daarom vragen, zal de stichting een bemiddelende en stimulerende rol spelen bij
het opzetten van productie- / handelsfaciliteiten.
Fondsenwerving: met name bedrijven zijn soms gemakkelijker bereid een donatie in
natura te doen (zie ook 4.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap).
Daarvoor moeten wel transportkosten gereserveerd worden.
Investering: opleiding, uitbreiding Mark, stimuleringsfonds handels/productie
faciliteiten
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4.3. Projectsteun
De uitgangspunten en speerpunten voor de projectsteun (zie boven) blijven de
komende jaren onveranderd.
Geografische concentratie: De huidige projecten zijn gelokaliseerd in Lubumbashi,
D.R. Congo en in Mangalali, Iringa region, Tanzania.
Groei:
Stichting Mark streeft naar een uitbreiding van de projectsteun tot € 75.000 per jaar
als volgt verdeeld over de 3 aandachtsgebieden

Landbouw:
- coöperatie
- mechanisatie
- individuele
projecten

€ 20.000
€ 10.000
€ 5.000

Opleiding

€ 35.000
€ 35.000
€ 5.000

Milieu/gezondheid
Totaal per jaar

€ 75.000

Investering: projectsteun
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4.4 Draagvlakverbreding: bevorderen bewustwording problematiek D.R. Congo
Dit is een van de peilers voor werving van fondsen en vrijwilligers.
Methoden:
- deelname markten, festivals, multiculturele festiviteiten
- p.r. en communicatie:
o folders, informatie materiaal
o website
o nieuwsbrieven
o media
- Markten, festiviteiten
Deelname aan markten en festiviteiten vergt veel voorbereiding en tijd maar biedt
goede mogelijkheden een breder publiek te bereiken en persoonlijk contact te krijgen
met geïnteresseerden. Een werkgroep stelt voor de komende 4 jaar een kalender op
en bekijkt op welke wijze deelname gestructureerd georganiseerd kan worden:
draaiboek thema’s, informatiemateriaal en activiteiten rondom de stand.
Investering: draaiboek, standmateriaal
- Folders en informatie materiaal:
Een werkgroep bekijkt en reviseert waar nodig het bestaande folder- en
informatiemateriaal. Voor drukwerk worden steeds sponsors gezocht. Om dit te
kunnen realiseren zal de werkgroep (tijdelijk) uitgebreid moeten worden en gebruik
moeten kunnen maken van expertise van buitenaf.
Investering: extra vrijwilliger, drukwerk, expertise/scholing
- Website
Stichting Mark heeft een eigen website die in 2014 geheel vernieuwd is. De site
wordt in eigen beheer onderhouden en regelmatig bijgewerkt.
Investering: onderhoud website
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- Nieuwsbrieven
Het beleid is dat vaste donateurs en belangstellenden 2 maal per jaar een
Nieuwsbrief ontvangen. Gezien de uitbreiding van activiteiten en projecten zou de
Nieuwsbrief eerder vaker moeten uitkomen. Ook moet gekeken worden in hoeverre
de verspreiding van de Nieuwsbrief geoptimaliseerd kan worden.
Daartoe is versterking van de werkgroep noodzakelijk.
Investering: uitbreiding werkgroep
- Media
Om berichtgeving en informatievoorziening rond activiteiten te structureren en een
beter rendement uit de media mogelijkheden te halen is het noodzakelijk een
draaiboek media op te stellen. De werkgroep zal zich hier de komende tijd mee bezig
moeten houden.
Investering: uitbreiding werkgroep, scholing

4.
5 Waar mogelijk samenwerking met andere (ontwikkelings)organisaties
4.5.1 Samenwerking per project
Met haar Congolese achtergrond en Congolese zusterorganisatie beschikt Stichting
Mark over goede contacten en kennis van lokale omstandigheden in de D.R. Congo.
In de loop der jaren heeft Stichting Mark met de bij de projecten betrokken bevolking
een vertrouwensband opgebouwd waardoor het mogelijk is activiteiten te
intensiveren en uit te breiden.
Om van projecten een succes te maken is naast kennis van lokale cultuur en
omstandigheden vaak ook inhoudelijke, vaktechnische kennis en ervaring nodig.
Stichting Mark zoekt daarom per project niet alleen contact met financiële sponsors
en fondsen maar ook met organisaties met inhoudelijke kennis van zaken. Stichting
Mark hoopt hiermee uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van
duurzaam ondernemen te stimuleren en door betrokkenheid en contacten tussen
bedrijven en projecten wederzijds begrip te vergroten.
.
4.5.2 Samenwerking in Nederland
Richt zich zo veel mogelijk op ondersteuning, kennisoverdracht en gerichte inzet van
expertise.
- Nederlandse Vereniging voor Autisme
- Enkele zorgboerderijen
- Instelling op gebied zwakzinnigenzorg
- (speciaal) onderwijs

4.5.3 Samenwerking in Tanzania
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Bij de organisatie van projecten werkt Stichting Mark graag samen met lokale NGO’s
en onderwijsinstellingen.
Mark’s farm & lodge zal worden opgezet vanuit de filosofie dat iedereen meetelt en
talenten heeft. Mensen met autisme of een verstandelijke handicap behoren tot het
uitschot van de Afrikaanse samenleving. Verstoting, misbruik en mishandeling zijn
alledaagse verschijnselen. Er kan pas sprake zijn van het vergroten van de
bewustwording van de lokale bevolking, wanneer het project ook zijn inbedding in de
lokale samenleving vindt. Hierbij zal onder andere samengewerkt worden met:
- lokale scholen
- lokale NGO’s
- lokale ondernemers als toeleverancier en afnemer
- De lokalen van het te bouwen multipurpose building zullen tevens ingezet
worden voor zaken als AIDS voorlichting en informatiebijeenkomsten over
persoonlijke ontwikkeling, hygiëne etc.
4.6 Regelmatig contact ‘Nederland-Congo-Tanzania’
4.6.1 Contact bestuur Stichting Mark
Contacten en communicatie leiden tot wederzijds begrip en betrokkenheid.
Het bestuur van Stichting Mark heeft regelmatig contact met de coördinator van
Balou per telefoon of e-mail. Ondanks de voordelen van deze moderne
communicatiemogelijkheden kunnen deze het persoonlijk contact niet geheel
vervangen. Persoonlijke aanwezigheid van de bestuursleden in Congo is van groot
belang: zowel voor de bestuursleden zelf als voor de medewerkers van Balou en
voor alle bij de projecten betrokken mensen.
Gezien de geplande uitbreiding en intensivering van de activiteiten moeten de
projecten vanaf 2013 jaarlijks bezocht worden.
Mark’s farm & Lodge in Tanzania zit in de opstartfase en moet daarom meerdere
keren per jaar bezocht worden. Mark zoekt vrijwilligers die ook langere tijd in
Tanzania aanwezig willen zijn om de boerderij te helpen opbouwen.
4.6.2 Contact sponsoren
Een aantal sponsoren heeft belangstelling getoond voor een reis naar Congo of
Tanzania om zelf de projecten te kunnen bezoeken. Stichting Mark onderzoekt de
mogelijkheden om eens in de 4 jaar een dergelijke reis te kunnen organiseren en
begeleiden.
De deelnemersbijdrage moet minimaal kostendekkend zijn.
Investering: organisatie reis sponsoren, reiskosten, verblijfskosten,
telefoonkosten
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4.7 Minimale organisatie- en administratiekosten
Voor Stichting Mark Nederland geldt dat de organisatie- en administratiekosten zo
laag mogelijk moeten blijven zodat ontvangen schenkingen en donaties zo veel
mogelijk rechtstreeks ten goede komen aan de projecten waarvoor zij gegeven zijn.
Daarom wordt er uitsluitend met vrijwilligers gewerkt (zie boven) en wordt steeds
gekeken hoe zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden.
Investering: efficiënte organisatie

4.8 Maatschappelijk verantwoord duurzaam ondernemerschap
Dit is een belangrijk uitgangspunt bij alle activiteiten van Stichting Mark. Alle
betrokkenen moeten steeds overtuigd zijn/worden van het belang van
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Om dit te bevorderen zoekt
Stichting Mark voor haar projecten niet alleen financiële ondersteuning, maar ook
inhoudelijke, vaktechnische ondersteuning. Uitwisseling van ervaringen en kennis op
dit gebied is voor alle betrokkenen in beide landen van belang en creëert een lange
termijn win-win situatie.
Zo wordt er bij de landbouwprojecten aandacht geschonken aan herbebossing en
milieuvriendelijke teeltmethodes. Voor energie voorziening onderzoekt Stichting Mark
de mogelijkheden van zonnepanelen. Projectverantwoordelijken worden geschoold
en begeleid in de wijze waarop uit opbrengsten reserveringen gemaakt moeten
worden voor onderhoud en vervanging.
Investering: scholing, kennis, innovatie
4.9 (Micro) financiering
Om persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten, stimuleert
Stichting Mark o.a. via de boerencoöperatie ondersteuning in de vorm van micro
kredieten.
Ook bij rechtstreekse ondersteuning past Stichting Mark het principe van financiering
toe als dat enigszins mogelijk is. Indien aard en omstandigheden van een project dat
toestaan vraagt Stichting Mark aan betrokkenen in ruil voor financiering een
symbolisch percentage van de opbrengsten. Het doel hiervan: vergroten
betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en ook solidariteit met anderen.

5. Conclusie
Stichting Mark wil de huidige groei in haar activiteiten gestructureerd en efficiënt
voortzetten en daar waar mogelijk projecten ook in groter verband realiseren: van
micro naar macro.
Om continuïteit van organisatie en projecten te garanderen en optimaliseren werkt
Stichting Mark zowel in Nederland als in Congo en Tanzania aan de effectiviteit van
de eigen organisatie en structurele samenwerkingsverbanden met ondersteunende
organisaties.
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