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Inleiding
Hierbij presenteren wij het Beleidsplan 2018-2023 van Build on a Rock. Dit plan bevat een overzicht
van ons beleid, de strategische richting en de activiteiten die wij uitvoeren ten behoeve van de
kinderen in Botswana.
Niemand kiest ervoor waar we geboren worden, daarom is het onze verantwoordelijkheid om te zien
naar de armen in deze wereld. Het is fantastisch dat wij onze overvloed kunnen delen. Wij horen
als Nederlanders tot de rijkste 5% van de wereld. Zo kunnen wij helpen om anderen een betere
toekomst te geven!
Stichting Build on a Rock is aangemerkt al een ANBI. Dit is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Wij ziet het als onze verantwoordelijkheid om te zien naar de minder bevoorrechten in deze
wereld. Niemand kiest waar hij/zij geboren wordt. Build on a Rock wil deze mensen helpen door
kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te ondernemen en te ondersteunen.
Wij wensen u veel plezier bij het doornemen van dit plan.
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Beleid
Kernwaarden
§
§

§

§

Liefde van God. Vanuit de overtuiging dat wij alles van God hebben gekregen willen wij
onze zegeningen delen met anderen. Juist met hen die minder bevoorrecht zijn dan wij.
Liefde voor de medemens. Vanwege de liefde van God voor ons en voor de andere mensen,
willen wij die liefde delen. Daarom vinden wij direct contact met de mensen die wij helpen
belangrijk. Zo kunnen wij hen en hun behoefte beter begrijpen, hen beter helpen en delen
in hun vreugde. Deze relatie is tevens leerzaam.
Samenwerking. Wij willen onze projecten ondernemen in samenwerking met de
medewerkers van de stichting, de donateurs, de partners en de minder bevoorrechte
mensen die wij willen helpen. Vooral van de samenwerking met die mensen geeft veel
nieuwe inzichten.
Bewustzijn. Wij willen mensen in Nederland bewust maken van de problematiek in
derdewereldlanden. Dit doen wij voornamelijk door onze medewerkers in contact te
brengen met de mensen in die derdewereldlanden. Vervolgens delen zij hun ervaringen met
mensen in Nederland.

Missie

Stichting Build on a Rock wil de belangstelling voor, en betrokkenheid bij, ontwikkelingsamenwerking in Nederland te vergroten, jongerenreizen naar ontwikkelingslanden stimuleren en
organiseren en concrete hulpverlening aan armen in derde wereld landen uit te voeren.
Om deze doelen te bereiken wordt er een eigen achterban van belangstellenden en betrokkenen
opgebouwd, fondsen ingezameld en subsidies aangevraagd.

Visie

De visie van Stichting Build on a Rock is om, vanuit liefde voor de mens, minder bevoorrechte
mensen in derdewereldlanden een betere toekomst te geven!
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Organisatie
Bestuur

Stichting Build on a Rock bestaat volledig uit vrijwilligers en is opgericht door jongeren uit de
Randstad.
Voorzitter van de Stichting is Regardt Krüger. Van jongs af aan bezoekt hij regelmatig zuidelijk
Afrika en is bekend met de problematiek daar. Na een studie Bedrijfskundige Informatica is hij voor
zichzelf begonnen als organisatieadviseur.
Penningmeester Ronald van Walsum is sinds 2010 betrokken bij het werk van de stichting. Ronald
heeft de studie Sustainable energy techology genoten aan de universiteit Eindhoven.
Secretaris is Stefan Looij. Stefan is in 2010 mee geweest op projectbezoek in Rakops. Hij heeft
altijd een glinstering in zijn ogen, een warme lach op zijn gezicht en staat klaar voor een ieder die
hem nodig heeft.
Bestuurslid/Voorzitter: Regardt Krüger
Bestuurslid/Penningmeester: Ronald van Walsum
Bestuurslid/Secretaris: Stefan Looij
Bestuurslid: Tjabe Krüger
Ambassadeur: Louis Krüger

Vestigingsadres
Willem Alexander plantsoen 30
2991 NE Barendrecht

Rechtsvorm
Sinds januari 2007 is Build on a Rock Projecten in het bezit van een stichtingsakte en is officieel
Stichting Build on a Rock (Kamer van Koophandel, te Rotterdam, nr. 24412784).
IBAN: NL88RABO0137928106
BIC: RABONL2U

ANBI

Stichting Build on a Rock is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN/Fiscaalnummer: 8178.14.322

Beloningsbeleid
Stichting Build on a Rock bestaat volledig uit vrijwilligers. Er is geen sprake van vacatiegeld, dit is
een vergoeding die bestuursleden kunnen ontvangen voor de vervulling van hun functie.
Leden kunnen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Gemaakte onkosten
zijn kosten die leden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting.

Locale Partners

Evangelical Christian Training Trust
Medio 2005 is Stichting Build on a Rock in contact gekomen met John Walters, een Britse zendeling
in Botswana. Walters is deel van de Evangelical Christian Training Trust (ECTT). Hij is naar
Nederland gekomen en heeft de situatie in Botswana toegelicht aan het bestuur. In samenwerking
met de ECTT heeft de stichting verscheidene projecten in Rakops, Botswana uitgevoerd.
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Historie
In 2003 hebben een aantal jongeren uit de Randstad meegewerkt aan het 'Venda Project' van de
Koningskerk in Rotterdam. Geïnspireerd door dit project zijn een aantal van die jongeren op zoek
gegaan naar een nieuw project. Deze vonden zij in Rakops, Botswana. Samen hebben zij vervolgens
Stichting Build on a Rock opgericht. De organisatie is vervolgens uitgegroeid tot ongeveer 25
vrijwilligers.
In 2006 zijn er verscheidene inzamelingsacties gehouden door de vrijwilligers voor de bouw van een
kleuterschool in Rakops. In de zomer van 2006 zijn de vrijwilligers met een jongerenwerkreis naar
Botswana gegaan, om bewustwording van ontwikkelingssamenwerking te creëren in Nederland en
om mee te helpen aan de bouw van de school.
Daarnaast heeft Stichting Build on a Rock in 2008 een sponsorproject opgezet voor kinderen in
Rakops. Deze worden door donateurs in Nederland gesponsord, zodat zij naar school kunnen. Eind
2008 werden reeds 17 kinderen gesponsord. Vanwege de omvang van dit project, hebben we twee
vrijwilligers de organisatie van dit project op zich genomen. Dit project hebben wij in 2010
voortgezet. Hiermee hebben we kinderen de kans op goede educatie geboden.
In 2010 is een nieuw project opgestart voor de bouw van een kleuterschool in Xere. Dit dorpje is
een nederzetting 20 kilometer buiten Rakops. Hier wonen de San (bosjesmannen), deze groep leeft
geïsoleerd van de rest van de Botswaanse bevolking en wordt niet door hen geaccepteerd. De San,
nomadisch van oorsprong, zijn de oudste inwoners van Afrika. Zij zijn door de overheid naar Xere
verplaatst. Ongeveer 20 locale arbeiders werkten mee aan de bouw van de school.
Na een aantal individuele bezoeken de voorgaande jaren is er in 2015 weer een groep jongeren naar
Botswana gereisd om te helpen bij de bouw van een extra lokaal voor basisonderwijs.
Een volgend projectbezoek vond plaats in augustus 2017. De groep heeft geholpen bij het
onderhoud van de scholen.

Uitgeoefende activiteiten
Onze lopende projecten vinden plaats in Botswana. Veel mensen associëren Botswana met
diamanten, mooie wildparken en uitstekende jachtvelden. Ook is het land economisch en politiek
vrij stabiel. Toch heeft het land een donkere schaduwzijde.
Niet alleen heeft Botswana het hoogste AIDS-besmettings-percentage ter wereld, maar kent het
naast Brazilie de grootste kloof tussen rijk en arm. 52% van de bevolking is HIV-aids besmet. En door
het hoge sterftecijfer onder volwassenen is 50% van de inwoners jonger dan 15 jaar! En het lijkt
alleen maar slechter te worden. De vele aidswezen en andere kansarme kinderen hebben onze hulp
hard nodig.
Rakops
Medio 2009, drie jaar na aanvang van het project in Rakops, is de door Build on a Rock gerealiseerde
kleuterschool in gebruik genomen.
Op wonderbaarlijke wijze is Build on a Rock in 2005 in contact gekomen met John Walters, een
Britse zendeling die woonachtig is in Rakops. Hij vroeg ons om ondersteuning voor het onderwijs. De
kinderen in Rakops hebben een leerachterstand, waardoor velen niet naar het voortgezet onderwijs
gaan. Het probleem begint echter al in de kleuterjaren. John wilde de bestaande kleuterschool
meer mogelijkheden geven, zodat de kinderen beter voorbereid worden op het verdere onderwijs.
Zijn plan was om een multifunctioneel gebouw te bouwen, die later ook dienst kon doen als
gemeenschapsgebouw.
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De school in Rakops is prachtig geworden dankzij de bijdrage en steun van veel mensen uit
Nederland. “De kinderen maken nu blijmoedig gebruik van de nieuwe school. De sociale dienst was
zeer behulpzaam, zij lieten ons al gauw gebruik maken van de gebouwen. Wij hebben een goede
relatie met de nieuwe maatschappelijk werkers die onlangs naar onze regio zijn over geplaatst. Dat
is een gebedsverhoring.” Aldus John Walters, Britse zendeling en manager van de school.
!Xere
Diep in het binnenland, tussen het Kalahari wildpark en de Makgadikgadi zoutpannen, ligt het
stoffige, armoedige dorpje !Xere. Hier wonen de San (bosjesmannen), deze groep leeft geïsoleerd
van de rest van de Botswaanse bevolking en wordt niet door hen geaccepteerd. De San, nomadisch
van oorsprong, zijn door de overheid naar !Xere verplaatst. Veel van de San brengen hun dag nu
door met alcohol. De kleuters daar kunnen nergens heen.
De Botswaanse regering voorziet alleen in basis en middelbaar onderwijs. Kleuterscholen zijn alleen
in de grote steden te vinden. Wanneer de San kinderen oud genoeg zijn om naar de basisschool te
gaan, hebben zij een grote achterstand.
Dankzij financiële steun uit Nederland is in 2010 een kleuterschool gebouwd in !Xere.
Het bouwwerk in Rakops en !Xere is voorlopig voltooid, maar er zijn nog vele behoeften en
uitdagingen. Een grote behoefte voor John is uiteraard ook een behoorlijke vervoermiddel (een
Jeep, een Landcruiser, een busje o.i.d.) om de schoolkinderen dagelijks in afgelegen gebieden op te
halen, en zondags de kinderen (en vaak ook ouders) naar de kerkdiensten te vervoeren. De
gehavende Landcruisers die momenteel hiervoor gebruik worden zijn al jaren lang aan vervanging
toe!
Stichting Build on a Rock blijft dus betrokken bij de scholen in Rakops en !Xere. Het plan voor de
komende jaren is het uitbreiden van de activiteiten rondom de school. Denk hierbij aan het graven
van een waterput en het aanleggen van een moestuin.

Fondsenwervingsactiviteiten
Donaties

De voornaamste inkomsten zijn donaties. Velen blijven begaan met het werk van de stichting. Door
de giften van deze mensen kan het werk zijn doorgang vinden. Veel kinderen zijn hiermee
geholpen.

Fondsenwervingsactiviteiten

Wanneer er bijzondere behoeften zijn worden Fondsenwervingsactiviteiten opgezet. Dit zijn
uitlopende activiteiten zoals het wassen van auto’s, een benefiet diner of concert.

Postzegels

Wij hebben ook speciale Build on a Rock postzegels. Deze zijn te bestellen zijn via onze website en
komt het project in !Xere ten goede.

Communicatie
Om al onze sponsors en donateurs optimaal te informeren over de recente ontwikkelingen van de
bouw in Xere en om onze waardering voor iedereen te kunnen uiten, alsmede om belangstelling
voor nieuwe mensen en of organisaties te wekken, zijn diverse communicatiemiddelen ingezet.

Nieuwsbrief

Om al onze sponsors en donateurs te informeren over recente ontwikkelingen van de lopende
projecten hebben we 2 maal een nieuwsbrief verstuurd. Deze werd vervolgens ook op de website
geplaatst.
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Website
Wij hebben de website in het verslagjaar aangevuld met recente informatie omtrent de voortgang
van het project. De site is wereldwijd bezocht van Amerika tot Azië, Australië en West-Europa.
Naast het laatste nieuws staat op de website ook het jaarverslag en de links naar alle partners en
voornaamste sponsoren.

Financieel plan
De in- en uitgaven van stichting Build on a Rock worden bijgehouden door de penningmeester en
verwerkt in het financieel jaarverslag. Zie de website voor het meest actuele verslag.

Strategische richting
De komende jaren staan in het teken van de continuering van de bestaande projecten. Er zijn geen
actieve marketingacties gepland. De stichting heeft algemene flyers die niet verbonden zijn aan een
specifiek project. Deze worden sporadisch verspreid. Met een nieuw project in het vooruitzicht
wordt echter wel nagedacht over dergelijke acties. Er zijn nog geen concrete plannen. In het geval
van een nieuw project moet gedacht worden aan acties gericht op naamsbekendheid en
fondsenwerving.
In het geval van naamsbekendheid (zowel van de stichting als van het betreffende project) gaat het
om het verspreiden van materiaal als flyers en posters.

Tot slot
Namens het bestuur willen wij alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun onvermoeibare inzet!
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