
 
  

 

 



 
~ 2 ~ 

       Beleidsplan 2021 – 2023 
 

Inhoud 
 

Inleiding 3 

Missie, visie en strategie 3 

Algemene doelstelling: 3 

Specifieke doelstelling 3 

Ambities 4 

Sterktes en zwaktes 4 

Bestuurssamenstelling  4 

 

  



 
~ 3 ~ 

       Beleidsplan 2021 – 2023 
 

Inleiding 
Dit beleidsplan verwoordt de strategische keuze van het bestuur 
van de Dutch Tanzania  Foundation voor de periode 2021-2023. 
Onze focus zal ook in deze periode liggen op ons project 
‘Watoto kwanza’, Swahili voor ‘Children first’. Vrij vertaald: 
het belang van het kind voorop. En in dit geval het belang van 
een kind uit een van de meest kwetsbare groep kinderen in onze 
samenleving; kinderen die (onnodig) opgroeien in een weeshuis. 

Ruim 60 jaar onderzoek toont aan dat opgroeien in een instituut (institutionalisering), zoals 
een weeshuis, schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van een 
kind. Een kind ontwikkeld zich het beste in een liefdevolle gezinsomgeving.  

Geschat wordt dat er wereldwijd zo’n 8 miljoen kinderen in weeshuizen opgroeien. 80 procent 
van deze kinderen heeft op zijn minst nog één levende ouder.1 De term weeshuis is dan ook 
misleidend. Want met deze term lijkt het alsof deze kinderen geen familie hebben die voor ze 
kan zorgen. En dat is vaak wel zo. Met de juiste ondersteuning zouden deze familieleden voor 
hun kind(eren) kunnen zorgen. Hulp zou zich dan ook in de eerste plaats moeten richten op 
steun aan het gezin, pas in de laatste plaats op opvang in een instituut. Van het 
institutionaliseren van kinderen naar een zogenaamd Family Based Care aanpak. 

Daarnaast ondersteunen we kleine projecten welke op ons pad komen en passen binnen onze 
algemene doelstellingen. 

Missie, visie en strategie 
We ondersteunen projecten op basis van lokale behoeften, op basis van wat onze lokale 
partners aangeven. En niet op basis van wat wij in Nederland denken dat er nodig is. We 
werken hierin actief samen met lokale partners om zo eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
te creëren. Dit leidt er toe dat onze projecten duurzaam zijn. 

Algemene doelstelling, zoals benoemd in onze statuten: 
● Het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen 

en/of volwassenen. Hetzij direct of indirect in de gezondheidszorg, onderwijs of sport; 
● Het verrichten van alle verdere handelingen die vorenstaande doel dienen en/of ermee 

verband houden. 

Specifieke doelstelling 
Zoals in de inleiding aangegeven richten we ons in de looptijd van dit beleidsplan voornamelijk 
op ons project ‘Watoto kwanza’.  

Ambitie 
Het is onze ambitie om in Tanzania deze omslag van Tehuis naar Thuis verder onder de 
aandacht te brengen en te realiseren, samen met Tanzaniaanse partnerorganisaties. 

Sterktes en zwaktes 
Een van onze sterktes is dat wij al jaren actief zijn in Tanzania. Daardoor hebben we inmiddels 
een groot netwerk opgebouwd en zijn we bekend met de lokale gebruiken. Ook zijn we bekend 

                                                
1
 Corinna Csáky (2009) Keeping Children Out of Harmful Institutions, Why we should be investing in family-based care. Save 

the Children 
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met diverse weeshuizen, kennen de situatie aldaar en hebben zelf de effecten van het 
opgroeien in een weeshuis ervaren. 

Onze voorzitter is al jaren actief binnen onze stichting en heeft daardoor niet alleen in 
Tanzania, maar ook daarbuiten een groot netwerk opgebouwd. Dit is van belang als we de 
handen ineen willen slaan en samen staan voor ons doel. 

We zijn ook ons bewust van onze zwaktes. Dit kan zijn het verkrijgen van voldoende financiële  
middelen. Ook kan het onder de aandacht brengen van de noodzaak van deinstitutionalisering 
als bedreigend worden ervaren, omdat de vele betrokkenen dachten hiermee kinderen te 
helpen. Ook zijn weeshuizen vaak een bron van inkomsten en kan daarom deze boodschap als 
bedreigend worden ervaren. 

Bestuurssamenstelling  
Voorzitter  Monique Derrez 
Secretaris  Ralf Driessens 
Penningmeester Nini Bos 
 

Het bestuur bestaat geheel uit enthousiaste vrijwilligers die hun kennis en expertise zonder 
enkele vergoeding inzetten voor de stichting.  


