UBUNTU-EUROPE BELEIDSSPLAN
Managementsamenvatting
UBUNTU is opgericht nadat de oprichters vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika verricht
hadden en een ad-hoc fondsenwerving organiseerden om de gemeenschap te voorzien
van gezondheid (klamboes) en eten (voedingsprogramma voor kwetsbare kinderen en
weeskinderen). Het werd al snel duidelijk dat als we een langdurige en duurzame impact
wilden maken, we onszelf formeel zouden moeten organiseren.
UBUNTU gelooft dat elk kind in de wereld uniek en speciaal is en dat ze allemaal
dezelfde toegang op primaire behoeften zoals gezondheidszorg, voeding en onderwijs
zouden moeten hebben. Het doel is om door middel van een gericht gezondheids- en
voedingsprogramma de academische vaardigheden van kinderen te verbeteren en hen
daardoor betere kansen en mogelijkheden in het leven te bieden.
UBUNTU gelooft dat verandering van binnen moet komen en dat een substantiële
bemoeienis en toewijding van de gemeenschap vereist is voor succes op de lange termijn.
UBUNTU’s rol is dan ook het mobiliseren van de gemeenschappen, hen helpen
oplossingen te vinden en hun levensverhalen en prestaties te delen.
Achtergrond
Begin 2016 brachten we als vrijwilligers voor een gemeenschapsproject tijd door in het
noordoosten van Zuid-Afrika. Gedurende die tijd hebben we besloten een ad-hoc
fondsenwerving te organiseren. De opbrengst daarvan werd gebruikt om 1) 300 klamboes
aan te schaffen, 2) medische apparatuur voor de lokale kliniek te kopen en 3) een
voedselprogramma voor kwetsbare kinderen en weeskinderen te starten.
Het werd duidelijk dat als we een duurzame en lange termijn impact wilden maken, we
onszelf formeel moesten organiseren. Om die reden besloten we tot de oprichting van
onze eigen Ngo, UBUNTU-Europe (“UBUNTU”).
Ubuntu is een oud Afrikaans woord dat zijn oorsprong in het Xhosa en Zulu vindt. Het
betekent “menselijkheid naar anderen toe” of “ik ben wat ik ben door wie we allemaal
zijn”.
Aartsbisschop Desmond Tutu geeft de volgende definitie:
“Een mens met Ubuntu is open en beschikbaar naar anderen toe, bevestigend naar
anderen, voelt zich niet bedreigd door goede en zelfstandige anderen, een gevoel dat
voortkomt uit zelfverzekerdheid door de wetenschap dat hij of zij in een groter geheel
past en kleiner wordt als anderen vernederd worden of verdwijnen, of als anderen
gemarteld of onderdrukt worden.”
UBUNTU is erop gericht kwetsbare kinderen, benadeelde kinderen en weeskinderen te
helpen door gezondheids- en voedingsprogramma’s aan te bieden die een positieve
impact hebben op de academische resultaten van de kinderen en daarmee hun kansen en
mogelijkheden in het leven vergroten.

Missie
Verbetering van kennis door middel van voeding.
UBUNTU gelooft dat elk kind in de wereld uniek en speciaal is en dat ze allemaal
dezelfde toegang zouden moeten hebben tot basisbehoeften als gezondheidszorg, voedsel
en onderwijs.
Visie
Om zich te focussen op kwetsbare kinderen, benadeelde kinderen en weeskinderen,
omdat die de meeste risico’s lopen doordat ze de meeste kans op slechte gezondheid en
slechte voeding hebben.
Om kwetsbare zwangere vrouwen te identificeren en hen te voorzien van goede
voedingssupplementen, omdat ondervoeding tijdens de zwangerschap blijvende invloed
heeft op de algemene gezondheid en het kunnen van een kind.
Om zuigelingen en kleuters en kwetsbare weeskinderen preventief voedingssupplementen
te geven en hen toegang te bieden tot een gezondheidszorgprogramma, dat een
significante invloed op de ontwikkeling van het kind kan hebben.
Om kwetsbare kinderen en weeskinderen van schoolleeftijd toegang te bieden tot een
goed scholings-, gezondheids- en voedingsprogramma, dat een positieve invloed kan
hebben op de opleiding van een kind en daarmee zijn kansen in het leven.
Doelstelling
De doelstelling van UBUNTU is om de academische vaardigheden van kinderen te
vergroten middels een gericht gezondheids- en voedingsprogramma en daarmee ook hun
kansen en mogelijkheden in het leven.
Aanpak
We richten ons op gebieden waar een meerderheid van de bevolking op of onder de
armoedegrens leeft. De reden hiervoor is omdat een gezondheids- en voedingsprogramma
dat zich richt op arme kinderen het grootste resultaat boekt. Het is een goed
gedocumenteerd feit dat kwetsbare kinderen en weeskinderen twee keer zoveel te lijden
hebben onder ziekte en slechte voeding. En ten tweede, als ziektes zowel rijke als arme
kinderen tegelijk raken, zijn het de arme kinderen die de meeste risico’s lopen. Dit
vergroot ook de ongelijkheid op onderwijsniveau.
Aan de positieve kant brengt het leveren van gezondheids- en voedingsprogramma’s
dubbele voordelen en kan het vanuit een onderwijsperspectief bekeken de ongelijkheid
verkleinen. Een ander erg belangrijk voordeel van een gezondheids- en
voedingsprogramma is dat het de kansen van mensen in het nastreven van een beter leven
dat ze meer waarderen kan vergroten.
Zoals in onze visie omschreven, wil UBUNTU de kwetsbare, benadeelde en
weeskinderen identificeren, die het grootste voordeel halen uit een gezondheids- en
voedingsprogramma. Dit programma begint bij de zwangerschap van de moeder van
kwetsbare kinderen en duurt helemaal tot ze van de basisschool gaan. Het verbeteren van

de gezondheid en voeding van kinderen heeft substantiële voordelen voor hun cognitieve
ontwikkeling en onderwijs.
Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke factor voor het succes van een
langdurig en duurzaam programma. De gemeenschap staat aan de grondslag van het
programma. We zullen ze respecteren en er deel van worden. Verandering kan enkel van
binnenuit gerealiseerd worden. Onze rol is de gemeenschap mobiliseren, hen helpen
oplossingen te vinden en hun verhalen en prestaties te delen.
UBUNTU zou willen samenwerken met andere Ngo’s die soortgelijke missies en visies
hebben, en met lokale gezondheidsfaciliteiten of klinieken. Met andere Ngo’s om de
beste praktijken uit te wisselen en gebruik te maken van schaalvoordelen. Met lokale
gezondheidsfaciliteiten of klinieken om een gezondheidsprogramma op te zetten, te
implementeren en te monitoren dat de kwetsbare kinderen en weeskinderen helpt, van
verwekking tot het einde van de basisschool.
Fondsenwerving
Om de nodige fondsen te verzamelen die nodig zijn om het ondernemingsplan uit te
voeren, richt UBUNTU zich op verschillende doelgroepen, zoals individuen, bedrijven,
regeringen en particuliere stichtingen en non-profit organisaties. 100% van de donaties
gaat direct naar onze projecten.
Individuen:
1) Ambassadeurs: familieleden en vrienden van het Bestuur zal gevraagd worden
een donatiebrief te schrijven naar vrienden en familie. De ambassadeurs die
succesvol zijn in het rekruteren van donoren krijgen een eervolle vermelding in
het jaarrapport.
2) Studenten: dit is een grote groep van potentiële donoren die nog grotendeels
onbenut is; omdat onze focus ligt op het vergroten van de academische
capaciteiten van kwetsbare kinderen en weeskinderen en het grote sociale
bewustzijn van deze generatie van studenten, denken we een goede kans te maken
in het verzamelen van fondsen bij deze groep.
3) Familie & Vrienden: het Bestuur benadert zijn eigen familie en vrienden om geld
te verzamelen voor projecten.
Bedrijven:
1) Bedrijven die actief zijn in de buurt van het project zullen benaderd worden om
fondsen of goederen te doneren.
2) In de toekomst zullen internationale bedrijven benaderd worden die eenzelfde
visie hebben als het aankomt op de gezondheid en voeding van kinderen.
Regeringen:
Aanvragen van subsidies van lokale, provinciale en federale entiteiten.

Particuliere stichtingen en non-profit organisaties:
Particuliere stichtingen steunen wereldwijd al lange tijd goede doelen. Deze stichtingen
groeien tegelijk in ambitie en zelfvertrouwen, nu ze voorbij hun traditionele markt kijken,
naar de ontwikkelingswereld en nieuwe kansen voor kleine Ngo’s in landen met lage
inkomens creëren.

