BELEIDSPLAN 2014 – 2017
Inleiding
Op 19 juni 2001 is bij notariële akte van Notaris Smal te
Nieuwerkerk aan den IJssel de stichting Oud in Afrika opgericht. De
stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan
organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van ouderen in Afrika
alsmede het adviseren van deze organisaties.
De stichting heeft een rangschikking als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor giften aan deze stichting gedaan
aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.
Achtergrond
Het aantal ouderen in verhouding tot de totale bevolking (ook wel
‘vergrijzing’ genoemd) neemt wereldwijd toe. In
ontwikkelingsgebieden zoals Afrika is deze groei het grootst.
Juist in deze regio’s zijn ouderen traditioneel sterk afhankelijk van
de zorg en steun gestoeld op het eeuwenoude systeem van
familiebanden en –verplichtingen, het ‘recht’ op hulp zodra je tot de
ouderen behoort. Dit systeem van steun door kinderen, familie en
kennissen is onder druk van enkele parallel lopende grote trends in
relatief korte tijd zwaar onder druk komen te staan.
Allereerst heeft de HIV/AIDS-epidemie, die vooral Afrika zwaar
heeft getroffen, ervoor gezorgd dat er flinke gaten zijn geslagen in
de traditionele zorgstructuren. Kinderen die vroeger voor hun
ouders zouden zorgen, zijn weggevallen. Dit leidt er vaak toe dat de
ouderen de zorg en (ook financiële) bijstand van hun kinderen
moeten ontberen. Daar komt nog bij dat deze ouderen op hoge
leeftijd de rol van opvoeder op zich moeten nemen van hun
kleinkinderen, die alleen zijn komen te staan.
De tweede trend die de zorgsystemen in de armste delen van Afrika
heeft aangetast, is de verstedelijking. In toenemende mate trekken
jongeren naar de stad voor werk en een toekomst. Vaak belanden
ze in de sloppenwijken en komt er van een inkomen weinig terecht.
Drugsgebruik, criminaliteit en bittere armoede verhinderen dat veel
van deze kinderen met enige regelmaat geld kunnen sturen aan
hun ouders. Erg veel ouderen zijn daarom aangewezen op zichzelf.
Ze vallen noodgedwongen terug op de enige nog aanwezige

hulpstructuren, veelal van lokale kerken en congregaties (nonnen)
die vanuit hun religieuze overtuiging en missie zorg verlenen aan de
behoeftigen. De Afrikaanse landen ontberen zelf de infrastructuur
en de middelen om een basis-zorgsysteem in te richten voor de vele
hulpbehoevende ouderen. De uit religieuze wortels ontstane
zorgsystemen van kerken en congregaties zijn vaak de enige
stabiele zorgstructuren die er in grote delen van Afrika bestaan.
Deze instellingen zijn afhankelijk van financiele hulp van derden,
zodat hun goede werken vaak niet meer zijn dan een druppel op
een gloeiende plaat. De reguliere, grote ontwikkelingsorganisaties
als bijvoorbeeld Oxfam Novib richten zich niet op concrete hulp aan
oudere behoeftigen, maar focussen op de versterking van
maatschappelijke, sociale en culturele structuren, zoals onderwijs,
micro-economie, emancipatie en gezondheidszorg. Daarnaast
hebben zij, vanuit hun sterk door marketing gedreven keuzes, een
voorkeur voor projecten die het ‘goed doen’ in de marketing en
fondsenwerving, zoals steun aan meisjes, microkrediet of aan
jongeren en vrouwen in het algemeen.
Missie
Oud in Afrika is in 2001 opgericht om de hulp die lokaal aan
ouderen wordt geboden te ondersteunen en om de mogelijkheid te
bieden deze hulp uit te breiden.
Oud in Afrika ondersteunt Afrikaanse organisaties die zich richten
op ouderen die niet meer (volledig) voor zichzelf kunnen zorgen en
geen, of onvoldoende, zorg ontvangen. De ondersteuning die ze
krijgen levert een directe bijdrage aan een menswaardiger bestaan
en een betere zelfredzaamheid van deze ouderen.
Partners
De lokale organisaties weten wat er speelt in hun regio en zij
kennen de ouderen, hun leefsituatie en hun woonomgeving.
Sleutelwoorden bij de keuze voor lokale partners zijn:
•
•
•
•

transparantie
deskundigheid
integriteit
financiële zekerheid ten aanzien van de bestedingen

Oud in Afrika 'koppelt' geen gevers en ontvangende ouderen aan
elkaar en voert dus geen financieel adoptieprogramma. De
belangrijkste reden hiervoor is dat financiële adoptieplannen duur
zijn. Duur in administratie en duur in communicatie. Dat geld
besteedt Oud in Afrika liever aan hulp.

Wel kan tot op individueel niveau, achteraf, inzicht worden
verkregen in de bestedingen van de lokale partner en dus van de
gelden die Oud in Afrika van de donoren heeft ontvangen.
Op basis van de verwachte ontvangsten wordt ieder jaar een
selectie gemaakt van organisaties die gesteund gaan worden.
Programma’s
De stichting Oud in Afrika is actief met een ‘T.O.P.’-programma:
Thuiszorg, Oogzorg en Pensioenen.
De financiële steun voor alle drie de programma’s verloopt via
lokale partners, zoals kerkbesturen, congregaties (nonnen) en
ziekenhuizen (oogzorg). De ‘pensioenen’ betreft zogeheten
‘picopensions’, ofwel ‘micropensioentjes’ van omgerekend € 45,- per
deelnemer.
Communicatie
Op de website <www.oudinafrika.org> en de facebookpagina van
Stichting Oud in Afrika <https://www.facebook.com/OudInAfrika>
wordt gedurende het jaar informatie verstrekt over de activiteiten
van de partners. Daarnaast zijn hier alle verslagen en documenten
te vinden die inzicht bieden in de bestedingen en effectiviteit van
het werk dat onze partners dankzij onze financiële middelen kunnen
verrichten, vanuit ons streven maar maximale transparantie. Ook
alle documentatie die wettelijk openbaar dient te zijn, is hier terug
te vinden.
Donaties
Een belangrijke hoeksteen onder het werk van Stichting Oud in
Afrika zijn de donaties van een relatief klein aantal donateurs,
veelal vermogensfondsen en stichtingen. De bestendigheid van deze
geldstroom is uitstekend, maar dat neemt niet weg dat Oud in
Afrika in de komende jaren genoodzaakt is nieuwe donatiebronnen
aan te boren. Om voor onze missie minder afhankelijk te worden
van de omstandigheden en prioriteiten bij een relatief kleine groep
vermogensfondsen, is Oud in Afrika daarom actief met het
aanboren van andere, nieuwe donateurs.
Groei
Oud in Afrika is eind 2013 een samenwerkingsverbond gestart met
KBO Brabant, de Katholieke Bond van Ouderen Brabant, die met
meer dan 120.000 leden een zeer grote en stabiele achterban heeft.

Het samenwerkingsproject behelst een oogzorgproject in Ethiopië,
dat we onder de naam “Oog om Oog” kunnen presenteren aan de
achterban van KBO Brabant, middels hun periodiek ONS en op
andere wijze. Doel is om de leden van KBO Brabant die zelf - of in
eigen kring - te maken hebben gehad met een staaroperatie, ertoe
te bewegen een bedrag van 35 euro te doneren aan het “Oog om
Oog’-project. Met dat geld kan Oud in Afrika een staaroperatie
realiseren in een van de meest afgelegen delen van Ethiopie, voor
een oudere die zelf niet de middelen heeft voor deze essentiële
ingreep.
De alliantie van Oud in Afrika met KBO Brabant zal zich in 2014 en
de jaren erna verder ontwikkelen. Gezien het unieke karakter van
KBO Brabant, met leden die vanouds een sterke band hebben met
het katholieke geloof en met ‘de missie’, sluit onze samenwerking
uitstekend aan bij de aard van onze partners, veelal katholieke
congregaties die zich al decennia actief inzetten voor armenzorg in
de armste landen op de planeet. Waarbij overigens nog moet
worden benadrukt dat stichting Oud in Afrika zelf een
onafhankelijke instelling is, niet gebonden aan welke religie of
politieke richting dan ook.
Speerpunten
Het versterken van deze samenwerking van KBO Brabant met Oud
in Afrika is in 2014 en de jaren erna een van onze speerpunten.
Daarnaast zal Oud in Afrika in 2014 en de jaren daarna actief en
gericht op zoek gaan naar nieuwe geldstromen, om daarmee in de
toekomst nog beter in staat te zijn te voldoen aan de wensen en
noden van onze huidige en nieuwe partners. Daarbij zal het
specifieke karakter van de partners een sterke troef kunnen zijn.
Immers, we werken met religieuze instellingen die het verlenen van
zorg als hun belangrijkste reden van bestaan zien en die voor
zichzelf niets vragen.
Deze functionele integriteit wordt overigens bewaakt volgens alle
wettige regels van boekhoudkundige verslaglegging en
transparantie: alle partners doen verslag van hun projecten en
bestedingen, wat zo volledig mogelijk is terug te vinden op onze
website.
Het vrijwel ontbreken van apparaatskosten is en blijft een van de
unieke eigenschappen van stichting Oud in Afrika, dat daarmee op
het vlak van fondsenwerving een sterk signaal afgeeft richting
huidige en nieuwe donateurs. In deze tijd van groeiende kritiek op
de hoge en grotendeels verborgen apparaatskosten van de alom
bekende instellingen die zich met ontwikkelingshulp bezighouden, is
dit een sterke eigenschap waarmee Oud in Afrika zich wil blijven
onderscheiden.
Dordrecht, september 2013

