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Voorwoord 

 

In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting 

Children´s Perfect Hope (CPH). Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. 

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van CPH en in het bijzonder voor onze 

(potentiële) donateurs / sponsoren. Tegelijk biedt CPH een kader waarbinnen zij het beleid 

de komende jaren (2013– 2018) verder vorm zal geven. Sinds de oprichting van CPH zijn we 

in beweging en ontwikkelen we ons. Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid. Die inzichten 

hebben we verwerkt in dit beleidsplan. De komende jaren willen we een groot project 

uitvoeren in Oeganda. Deze ambitie vraagt veel van alle donateurs / sponsoren en het 

bestuur van CPH. Maar voor elk kind dat geholpen wordt, is dat de moeite dubbel en dwars 

waard.  

 

Erp, december 2013 

  



   

   

  Kuilven 22, 5469 GB Erp 

  NL27 RABO 0142 6019 85 

  www.childrensperfecthope.org 

 

Beleidsplan Stichting Children´s Perfect Hope 2013-2018 

 

 

 

Inleiding 

 

Julius Pundo is oorspronkelijk afkomstig uit Kenia. Hij werkte daar als reisleider en 

ontmoette tijdens zijn werk door het land heen veel mensen die een steuntje in de rug 

konden gebruiken. Met name het verdriet en de tekorten van kinderen die één of beide 

ouders verloren hadden, grepen hem erg aan. En hij besloot deze kinderen te helpen waar 

hij dat kon. Dit deed hij kleinschalig met behulp van donaties van vrienden die hij tijdens zijn 

reizen ontmoette. 

 

Tijdens één van zijn reizen in 2004 ontmoette hij Lissa Brugmans. Zij raakten bevriend en 

besloten later om samen te gaan werken. Om de hulp beter te kunnen sturen en 

structureren is het besluit genomen om een officiële stichting op te richten.  

De Stichting Childrens’ Perfect Hope Foundation is opgericht op 3 december 2007  te 

Berlicum en heeft als doel het opleiden en verzorgen van kinderen in ontwikkelingslanden.  

 

 

Doelstelling 

 

Het doel van CPH is het opleiden en verzorgen van kinderen in ontwikkelingslanden, zodat zij 

na een opleiding voor zichzelf kunnen zorgen. Wij proberen de benodigde faciliteiten te 

creëren, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen en zij later zelfstandig mee kunnen draaien 

in de maatschappij en onafhankelijk kunnen zijn. 

 

In het verleden heeft CPH allerlei kleinschalige projecten gesteund waarmee uitwerking is 

gegeven aan de doelstelling van de stichting. Op dit moment willen we een school bouwen 

voor een weeshuis in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. We willen de weeskinderen een 

kans bieden om naar school te gaan en zodoende een betere toekomst te geven. Het doel is 

om de kinderen bescherming, gezondheidszorg en onderwijs te geven zodat ze later als een 

volwaardig persoon mee kunnen draaien in de maatschappij. De kinderen verlaten de school 

met een schooldiploma.  

 

 

Aanpak 

 

Om onze doelstelling te verwezenlijken zoeken we aansluiting bij bestaande organisaties die 

reeds actief zijn op het gebied van onderwijs en hulp voor kinderen in ontwikkelingslanden 

en die nauw aansluiten op onze algemene doelstelling zoals hiervoor geformuleerd. Enkele 

jaren geleden zijn we in contact gekomen met Life Mercy Orphanage uit Kampala City, de 

hoofdstad van Oeganda.  
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We hebben er voor gekozen om Life Mercy Orphanage te helpen, omdat zij ons een 

gestructureerd plan lieten zien. In onze eerdere samenwerking met hen hebben we een 

vertrouwensband gecreëerd en wederzijds respect opgebouwd.  

 

Life Mercy Orphanage geeft onderdak aan leerlingen van de kleuterklas tot brugklasleeftijd.  

Op dit moment zijn er circa 200 kinderen, hoewel het aantal blijft stijgen door de huidige 

slechte situatie en armoede in Oeganda. Het gebouw waar de kinderen verblijven is hun 

school maar ook hun thuis. De leerlingen die hier zitten zijn weeskinderen omdat ze 

HIV/AIDS hebben, kinderen die verlaten zijn en straatkinderen. Ze zijn dakloos geworden 

omdat hun ouders geen geld hebben om voor ze te zorgen of gestorven zijn aan HIV/AIDS.  

 

De huidige situatie is echter verre van ideaal. Elke maand is het een uitdaging om de huur te 

betalen voor het gebouw. Een eigen schoolgebouw dat tevens de mogelijkheid biedt voor de 

weeskinderen om er hun thuis van te maken is dan ook een grote wens.  

 

Inmiddels hebben we een eerste grote stap gezet op dit doel te verwezenlijken. In 2010 

hebben we Life Mercy Orphanage financieel geholpen met de aankoop van een stuk land. 

Op dit land moet in de toekomst een nieuw weeshuis worden gebouwd met alle benodigde 

voorzieningen voor scholing voor de kinderen. Dit betekent dat het grootste deel van de 

beschikbare fondsen opzij wordt gezet om de bouw van het weeshuis te kunnen realiseren.  

 

 

Organisatie  

 

Het bestuur van CPH is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de interne- en 

externe communicatie en bestaat uit vier bestuursleden. De volgende bestuursleden zijn 

benoemd: 

Mw. L. Brugmans voorzitter 

Mw. C. Reid  secretaris 

Mw. B. Opsteen penningmeester 

Dhr. J. Pundo  bestuurslid-coördinator projecten 

 

De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. We streven ernaar de 

overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Alleen direct aan een doel gerelateerde kosten 

zullen ten laste van CPH mogen worden gebracht. Vergaderkosten e.d. worden derhalve niet 

in rekening gebracht. 
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Financiën 

 

De activiteiten van CPH worden volledig gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. 

We werken met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag 

storten. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Er wordt regelmatig contact gelegd 

met scholen, instellingen en bedrijven om projecten/acties uit te voeren waarvan de 

opbrengst bestemd is voor CPH. Daarnaast zal de komende jaren extra ingezet worden om 

ambassadeurs te vinden die zich willen inzetten voor onze stichting. Het bouwen van een 

school voor weeskinderen, en het verkrijgen van de benodigde financiële middelen is 

immers een grote ambitie. Met het vinden van ambassadeurs die zich willen verbinden aan 

onze stichting en daarmee een flinke bijdrage kunnen leveren, zijn we ervan overtuigd onze 

doelstelling te kunnen realiseren. 

 

Het bouwen van een school met slaapvoorziening voor kinderen is een meerjarenproject. De 

komende jaren zal CPH haar financiële middelen nagenoeg volledig aan dit project besteden. 

Om te kunnen starten met bouwen zal echter eerst een startkapitaal beschikbaar moeten 

zijn. Dit betekent dat de eerste jaren vooral bestaat uit het sparen van de benodigde 

middelen. Daarnaast zal slechts op zeer beperkte schaal andere kleinschalige projecten 

worden ondersteund.  

 

De verwachting is dat in 2014-2015 gestart kan worden met de werkzaamheden om de 

bouw van de school mogelijk te maken. Dit zal echter niet betekenen dat wij stoppen met 

het ondersteunen van dit project. Ook na de start van de werkzaamheden zal onze steun 

voor dit project nodig zijn om te komen tot een volwaardig schoolgebouw voor de kinderen. 

Indien blijkt dat we tot 2018 over voldoende middelen beschikken om naast dit project ook 

andere projecten te ondersteunen zullen we tevens daar op in aan zetten. Hoe verder de 

bouw van het schoolgebouw met slaap accommodaties vordert zal meer ruimte ontstaan 

voor andere projecten. De bedoeling is dan ook dat aan het einde van de periode waar dit 

beleidsplan op ziet, meer te gaan focussen op kleinschaligere projecten die binnen de 

doelstelling van de stichting vallen.  

 

 

 

 


