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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Tumaini Children’s Foundation Nederland, in het kort 
en voortaan ook zo genoemd in dit plan, Tumaini Nederland. 
 
Tumaini Nederland is op 4 april 2014 notarieel opgericht door Kris van der Linden en haar vader 
Wil van der Linden. Directe aanleiding daarvoor ligt een jaar voor de oprichting. In de eerste 
drie maanden van 2013 heeft Kris als vrijwilligster gewerkt in het weeshuis TUCHIFO in Usa 
River, Tanzania. Aan het einde van haar verblijf zijn haar ouders op bezoek gegaan in Tanzania 
en net als Kris enthousiast geworden over de manier waarop in dit weeshuis wordt omgegaan 
met de kinderen.  
 
Kort na de oprichting, in juli 2014, heeft de stichting de ANBI status toegekend van de 
belastingdienst. In september 2014 zijn er afspraken gemaakt met de belastingdienst over de 
BTW plicht van Tumaini Nederland.  
 
In dit beleidsplan wil Tumaini Nederland op een transparante wijze verantwoording afleggen 
over het gevoerde en te voeren beleid. Zowel voor degenen die de stichting een warm hart 
toedragen, als voor de belastingdienst.  
De nog jonge stichting heeft de afgelopen maanden gebruikt om een goede organisatie neer te 
zetten. Het bestuur is gevormd, er zijn formele afspraken met de belastingdienst gemaakt, de 
website www.tumaini-nederland is op orde en de eerste activiteiten en donaties zijn een feit. 
De komende jaren moet de stichting een herkenbare en stabiele organisatie gaan worden. Met 
terugkerende fonds wervende activiteiten en een zoektocht naar donateurs en 
samenwerkingsverbanden met charitatieve organisaties of private instellingen.  
Tumaini betekent hoop in het Swahilisch, de taal die in Tanzania wordt gesproken. Hoop is wat 
Tumaini Nederland wil bieden aan kinderen in nood in dit land, met name zij die opgroeien 
onder de beschermende vleugels van het weeshuis TUCHIFO.  
 
 
 
Namens Tumaini Nederland 
Wil van der Linden 
Mede oprichter en voorzitter 
April 2015 
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De organisatie 
Missie 
Tumaini Nederland, opereert vanuit de gedachte dat alle kinderen, waar ook geboren, recht 
hebben om zorgeloos en op een menswaardige manier op te groeien. 
 
Visie 
Het doel van Tumaini Nederland is om kinderen in Tanzania, die leven in armoedige 
omstandigheden een kans te geven op een leven met: 

 een veilig onderdak, 
 gezonde voeding, 
 adequate medische zorg en 
 toegang tot onderwijs.  

 
Van onveilig onderdak 

 
Naar veilige huisvesting 
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Strategie 
Zij doet dit door fondsen te werven middels de organisatie van diverse activiteiten, maar staat 
ook open voor het ontvangen van geldelijke donaties. 
Een merendeel van de verkregen middelen zal besteed worden aan Tumaini Children’s 
Foundation. Een weeshuis in Usa River, Tanzania, dat is opgericht en onder leiding staat van 
Cherie Szucs, een Canadese vrouw, en Oddo Ndonde, een Tanzaniaanse man. 
In een aantal gevallen zal Tumaini Nederland geld besteden aan kleinschalige projecten veelal in 
de omgeving van het weeshuis. Daarbij moet u denken aan acute probleem situaties waarbij 
onmiddellijk financiële hulp nodig is om de betrokken kinderen een veilige omgeving te bieden. 
De stichting streeft erna om minimaal 95% van de ontvangsten te besteden aan directe hulp ten 
behoeve van de doelgroep. Daarvoor werkt zij volledig met vrijwilligers die niet betaald worden 
en geen onkosten vergoeding krijgen. 
 
Bestuur 
Wil van der Linden, voorzitter. 
Steven Kraaijeveld, penningmeester 
Harrie Wenting, secretaris 
Rob Klemann, bestuurslid 
 
Algemene gegevens 
Stichting Tumaini Children’s Foundation Nederland 
p/a Quackelaer 51 
5521 BC Eersel 
 
KvK nummer: 60435704 
RSIN: 853909702 
 
Bank gegevens 
IBAN: NL04 RABO 0167 8781 14 
BIC: RABONL2U 
 
Website: www.tumaini-nedeland.nl 
 
Mail adres: info@tumaini-nederland.nl 
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Activiteiten 
 
Fonds wervende activiteiten 
 
Loempia’s 
Voorafgaand aan haar vertrek naar Tanzania heeft Kris met steun van een groot aantal 
vrijwilligers loempia’s verkocht onder familie en vrienden. Dit gaf haar de mogelijkheid om 
tijdens haar verblijf als vrijwilligster iets goeds te doen voor de mensen die zij daar zou 
ontmoeten. Niet wetend dat dit het weeshuis zou zijn waar zij uiteindelijk terecht zou komen. 
Na oprichting van de Tumaini Nederland is deze activiteit onder de vleugels van de stichting 
gekomen, uiteraard na afspraken gemaakt te hebben met de belastingdienst hierover. Nog altijd 
maken vrijwilligers een aantal maal per jaar voor vrienden en bekenden deze zeer smakelijke 
loempia’s. Een tijdrovende activiteit die zorgt voor een substantieel bedrag aan inkomsten.  
 
Kilimanjaro 
In september 2014 heeft Wil van der Linden, samen met drie zwagers de Kilimanjaro, de hoogste 
berg van Afrika, beklommen. Deze sponsortocht heeft gezorgd voor een belangrijk deel van de 
inkomsten in 2014.  
De komende jaren moet deze sponsortocht uitgroeien tot een jaarlijkse terugkerende activiteit 
en daarmee zorgen voor een stabiele inkomsten factor. Door de kosten voor deze reis te 
beheersen, moet de drempel voor de doelgroep zo laag mogelijk gehouden worden.  
De formule voor deze uitdagende tocht is eenvoudig. Elk lid van de expeditie betaald zijn eigen 
kosten en zorgt daarnaast voor een minimaal sponsor bedrag van €1.000. Dit laatste komt ten 
goede aan Tumaini Nederland. De komende beleidsperiode zal benut worden om ervoor te 
zorgen dat  Tumaini Nederland geen risico’s zal lopen bij deze onderneming in welke vorm dan 
ook. Noch financieel, noch juridisch.  

 
Cees Schellens, Henri Rijkers, Wil van der Linden en Hein Schellens, op de top van de Kilimanjaro op 18 
september 2014. 
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Open Kempenrit 
In mei 2015 organiseert de Automobielclub Kempisch Klassiek een toertocht voor oldtimers. Voor 
het eerst komt de opbrengst ervan ten goede van Tumaini Nederland. Het moet in de komende 
jaren duidelijk worden of deze activiteit ook een terugkerend karakter kan krijgen. 
 
Donaties 
In de eerste maanden van haar bestaan heeft Tumaini Nederland een groot aantal donaties 
mogen ontvangen. Het totaal ervan was boven verwachting.  
In de komende jaren zal het bestuur ervoor moeten zorgen om het aantal en de omvang van de 
donaties tot een stabiele bron van inkomsten te verheffen. Het zoeken naar 
samenwerkingsverbanden met andere charitatieve organisaties is een van de mogelijkheden. 
Prille relaties zijn inmiddels aan het ontstaan, maar nog niet tot voldoende wasdom gekomen.  
Een goed werkende public relations, via pers en sociale media, moet zorg dragen dat ook private 
personen of instellingen geïnteresseerd raken. 
 
Overige activiteiten 
 
Ambassadeursnetwerk 
In het prille begin van 2015 heeft er een ontmoeting plaatsgevonden met een drietal 
Nederlandse vrijwilligers die allen gewerkt hebben in het weeshuis in Usa River. Een 
(internationaal) ambassadeursnetwerk opzetten moet tot de mogelijkheden behoren in de 
komende jaren, waardoor de kleine cirkel rondom Eersel vele malen vergroot zou moeten 
worden. 
 
Internationale samenwerking 
Niet alleen in Nederland is er een stichting die fondsen verzamelt voor TUCHIFO. Er zijn “zuster” 
organisaties in Australië, België en Amerika. Alle teams opereren als zelfstandige eenheden. 
Internationale coördinatie zou moeten leiden tot een sterkere organisatie die tot veel meer in 
staat is dan de losse delen. Tumaini Nederland zal zich gaan inzetten voor internationale 
samenwerking. 
 
Vrijwilligers 
In een enkel geval kan Tumaini Nederland bemiddelen indien vrijwilligers een bepaalde periode 
in Tanzania willen werken als vrijwilliger. Het is niet de intentie om het weeshuis te verheffen 
tot een toeristische attractie van jongeren die graag een keer naar het buitenland willen voor 
een maatschappelijke stage.  
De bedoelingen van een potentiële vrijwilliger moeten zuiver en eerlijk zijn en de dienst moet 
een toegevoegde waarde hebben voor de kinderen aldaar. 
 
Duurzaamheid en zelfstandigheid 
Er ontstaan ideeën over een weeshuis dat niet langer afhankelijk is van donaties maar op 
termijn voor zichzelf kan zorgen. Na het realiseren van een eigen “tehuis” zou de volgende stap 
moeten zijn om deze onafhankelijkheid te gaan creëren. Tumaini Nederland zal zich in deze 
periode gaan beraden op mogelijkheden hiertoe.  
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Financiële verantwoording 
 
Besteden van middelen 
 
TUCHIFO 
In noord oost Tanzania, in het plaatsje Usa River, is sinds 2009 het weeshuis TUCHIFO (Tumaini 
Children’s Foundation) gevestigd. Het is in dit weeshuis waar Kris van der Linden in de eerste 
maanden van 2013 als vrijwilligster werkzaam is geweest. De oprichters Cherie Szucs en Oddo 
Ndonde hebben ongeveer 50 vooral 100% wezen onder hun verantwoordelijkheid. Deze kinderen 
krijgen een veilig onderdak, gezonde voeding, adequate medische zorg en passend onderwijs. 
Dat alles moet ervoor zorgen dat de kinderen onder veilige en menswaardige omstandigheden 
opgroeien. Ze zullen het weeshuis verlaten als ze voor zichzelf kunnen zorgen, daartoe in staat 
gebracht door de opleiding die ze genieten in zowel Swahilisch als de Engelse taal.  

 
Onderwijs, in Swahilisch en Engels voor alle kinderen in het weeshuis 

 
De door Tumaini Nederland ingezamelde middelen zullen voor het merendeel bestemd zijn voor 
TUCHIFO. Dat kan onder andere zijn voor: 

 dagelijkse operationele uitgaven 
 specifieke projecten, zoals leermiddelen, investeringsgoederen en 
 toekomstige projecten. Concreet is het plan om eigen huisvesting en klaslokalen te 

bouwen. 

 
De mogelijk plek waar het nieuwe weeshuis inclusief school moet worden gebouwd 
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Outreach projecten 
Tanzania is een erg arm land. In een lijst gepubliceerd door het IMF in 2009, is dit land te vinden 
op plaats 158 van in totaal 180 bij het IMF aangesloten landen. Uiteraard is deze armoede ook 
terug te vinden in de omgeving van Usa River. Gezinnen, families, scholen en anderen willen dan 
ook vaak een beroep doen op de twee oprichters van het weeshuis TUCHIFO. Soms beperkt het 
geven van hulp zich tot het betalen van schoolgeld voor kinderen uit deze families, het betalen 
van huur, of in het geven van voedsel. In een enkel geval is de nood zo schrijnend dat er een 
beroep gedaan wordt op Tumaini Nederland voor financiële ondersteuning. Denk daarbij aan 
acute medische hulp of een noodkreet om een gezin een nieuw onderkomen te geven. 

 
Met steun van Tumaini Nederland kreeg dit gezin een nieuw onderkomen 
 

 
En kon in de eigen omgeving blijven wonen 
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Financiële verantwoording 2014 
 
De stichting wil transparant zijn met betrekking tot haar financiële verantwoording. 
 
Ontvangsten       €27.295,60 
Kosten organisatie    €504,96 
Donatie TUCHIFO    €10.000 
Totale uitgaven      €10.504,96 
Saldo        €16.790,64 
 
De organisatorische kosten hebben betrekking op de oprichtingskosten, kosten voor bancaire 
diensten en kosten voor de website. 
 
De donatie aan het weeshuis TUCHIFO in Tanzania wordt als volgt besteed. 
Voor operationele uitgaven €5.000. 
 
Voor opleiding, heeft Tumaini Nederland €5.000 ter beschikking gesteld en wel voor: 

Raymond Julius 

 
 
Dit is Raymond Julius, geboren op 14 mei 1990 en sinds 2009 in het weeshuis. Raymond is erg 
intelligent, maar de ouders zijn niet in staat om voor zijn opleiding te betalen. Inmiddels 
studeert Raymond aan de Universiteit van Dodoma, richting Bestuurskunde. In 2015 doet hij 
eindexamen. Dit laatste studiejaar is volledig gefinancierd door Tumaini Nederland middels een 
bijdrage van €2.500. Raymond zal na het beëindigen van zijn studie een gedeelte van de 
operationele taken van Cherie Szucs overnemen. 
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Nelson Minja 

 
 
Dit is Nelson Minja, geboren op 15 maart 1994 en sinds 2010 in het weeshuis. Hij is samen met 
zijn 2 broers en zus in 2007 wees geworden nadat zijn moeder is gestorven aan kanker. Drie jaar 
eerder verloor het gezin de vader. Alle 5 kinderen zijn in 2010 onder de vleugels van TUCHIFO 
gekomen. Net als zijn oudere broer en zus, is Nelson erg intelligent. Hij studeert aan de 
Universiteit Soikone, Morogoro als bio-engineer en wil zich specialiseren in “post harvesting”. 
Door een donatie van €2.500 van Tumaini Nederland, kan Nelson is zijn studie in elk geval voor 1 
jaar veilig gesteld. 
 
Onderwijs in Tanzania is minimaal. In het lager onderwijs is het niet ongebruikelijk dat een 
leerkracht 100 kinderen moet onderwijzen in één klaslokaal. Leermiddelen ontbreken vaak.  
Slechts 4% van de jeugd beëindigd een opleiding in het voortgezet onderwijs. 
Mede door de inzet van onze donateurs hebben Raymond en Nelson de mogelijkheid gekregen 
een goede opleiding te volgen.  
Raymond heeft zich bereid verklaart zich in te zetten voor de organisatie in het weeshuis. 
Nelson heeft nog een lange weg te gaan voordat hij afgestudeerd is, maar wie weet kan hij nog 
een belangrijke rol spelen in de wens om uiteindelijke een weeshuis te vormen dat financieel in 
staat is om voor zichzelf te zorgen. 
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Stichting Tumaini Children’s Foundation Nederland 
www.tumaini-nederland.nl info@tumaini-nederland.nl 
KvK-nummer 60435704 
RSIN 853909702 
IBAN NL04 RABO 0167 8781 74 
BIC RABONL2U 
 
 
Colofon: Dit beleidsplan is een gezamenlijk inspanning van het bestuur en de oprichters van 
Stichting Tumaini Children’s Foundation Nederland en goedgekeurd in haar bijeenkomst van 10 
april 2015. 
 


