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"Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag, 

leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven” 

 

- Chinees spreekwoord - 
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Inleiding 
 
We hebben het met eigen ogen gezien; de nood in Afrika is groot. We hebben ook zien gebeuren dat er geld of 

eten werd gebracht en even leek de nood geledigd. Maar er komt altijd opnieuw een moment dat hulp wordt 

ingeroepen. 

 

Toen onze hulp werd ingeroepen vanuit een project in Kisumu, Kenia besloten we in deze regio te helpen. Niet 

door steeds geld of eten te brengen. We besloten om – samen met de lokale projectleiders – het project zo uit 

te breiden dat de impact zo groot mogelijk is, waarbij onze stichting uiteindelijk overbodig zal worden omdat 

het Keniaanse project volledig ‘self supporting’ is. 

 

Dit beleidsplan is geschreven om jullie te informeren over de ontwikkeling van dit project; te laten zien wat al 

bereikt is en uit te stippelen waar we naar toe werken en waarom. Vanuit dit beleidsplan wordt vorm gegeven 

aan de uitvoering van de activiteiten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bart Kuijer 

Marga Janus 

Arie Deelen 

(Bestuur Storm of Life) 
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STRATEGIE 
 

Missie 
Stichting Storm of Life is een kleinschalige stichting die zich inzet voor verbetering van de leefomstandigheden 

en ontwikkeling van kansarme kinderen in Kenia. Stichting Storm of Life ondersteunt hiertoe het project ‘Storm 

of Life Kenya’ (SOL Kenya). Dit project is gevestigd in Kisumu, Kenia en wil de volgende impact hebben op de 

lokale gemeenschap: 

 

• Kansarme (wees-)kinderen toegang tot onderwijs geven: 
- Gratis scholing waar nodig. 
- Van het desbetreffende schooluniform voorzien. 
- Zorgen voor schoolmaterialen. 

 

• Het verbeteren van gezondheid en welzijn van kansarme (wees-)kinderen: 
- Minimaal één voedzame maaltijd per dag. 
- Schoon drinkwater. 
- Voorzien in hygiënemiddelen en -lessen. 
- Matrassen/ muggennetten leveren indien nodig. 

 

• Kansarme mensen in de omgeving helpen: 
- Schoon drinkwater voor de mensen die zich geen schoon drinkwater kunnen veroorloven. 
- Werkgelegenheid bieden aan kansarme jongeren. 

 

• Het starten en continueren van projecten die producten en/ of inkomsten genereren voor SOL 
Kenya: 
- Akkerbouw 
- Rijstplantage 
- Waterzuivering 

- Brikettenproductie 
 
 

Visie 
Stichting Storm of Life streeft ernaar dat zij als stichting niet meer nodig is voor (financiële) ondersteuning van 

het project in Kenia zoals omschreven in de missie. Tot het moment is aangebroken dat SOL Kenya zelfstandig 

door kan gaan met het belangrijke werk dat zij voor de lokale gemeenschap doen, zet Stichting Storm of Life 

haar kennis en middelen in om gezamenlijk dit doel te bereiken. 

 
 

UITVOERING 
 

Toelichting & uitvoering 
In de missie zijn de vier pijlers beschreven. Onderstaand staat het hoe en waarom omschreven. 
 

• Kansarme (wees-)kinderen toegang tot onderwijs geven. 
- Waarom: In Kenia is de basisschool gratis. De voorwaarde om hier kosteloos aan deel te nemen is 

echter dat een kind de kleuterschool moet hebben doorlopen. Deze kleuterschool wordt niet 
door de regering vergoed. De stichting stelt zich ten doel kinderen de mogelijkheid te bieden tot 
het volgen van de noodzakelijke kleuterschool. 

- Hoe: 
▪ Een schoolgebouw (drie klaslokalen) dat is voorzien van schoolbanken en sanitaire 

voorzieningen. (De school is geregistreerd bij het Ministry of Gender, Sports and Social 
Services onder referentienummer NDO/SH/10516). 

▪ (Bij)scholing en salariëring van leerkrachten. 
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▪ De aanschaf van de benodigde boeken. 
▪ De aanschaf van een schooluniform. 
▪ De aanschaf van diverse andere benodigdheden. 

 

• Het verbeteren van gezondheid en welzijn van kansarme (wees-)kinderen. 
- Waarom: De stichting Storm of Life stelt zich ten doel de kinderen welke deel zijn van het project, 

te voorzien in minimaal één voedzame maaltijd per dag, goede hygiëne en levert indien mogelijk 
de benodigde artikelen. Daarbij worden de kinderen die geen thuis hebben, ondergebracht bij 
een gastgezin. 

- Hoe: 
▪ Voldoende verse groente. Om de kosten hiervan te reduceren worden de groenten t.b.v. 

het project zelf geteeld. Op de akker waar de groente wordt geteeld is een 
irrigatiesysteem geïnstalleerd. 

▪ Schoon drinkwater. Rivierwater wordt gefilterd middels een waterfilterinstallatie. 
▪ Hygiënemiddelen en -lessen. 
▪ Matrassen en muggennetten indien nodig. 
▪ Met enige regelmaat worden de kinderen die in een gastgezin zijn geplaatst, bezocht 

door de projectleider. 
 

• Andere kansarme mensen in de omgeving helpen. 
- Waarom: Dit doet SOL Kenya vanuit hun christelijke levensvisie. 
- Hoe: 

▪ Schoon drinkwater voor de mensen die zich geen schoon drinkwater kunnen 
veroorloven. 

▪ Werkgelegenheid bieden. 
 

• Het starten en continueren van projecten die producten en/ of inkomsten genereren voor SOL 
Kenya. 
- Waarom: Om de visie van onze stichting (= financiële onafhankelijkheid voor SOL Kenya) zo snel 

mogelijk te bereiken, is het belangrijk om hier prioriteit aan te geven. Gezien de wisselende 
omstandigheden in Kenia is het noodzakelijk dat de inkomsten uit verschillende bronnen komen 
om de risico’s te spreiden. 

- Hoe: 
▪ Akkerbouw: SOL Kenya produceert zelf groente. In eerste instantie voor eigen gebruik. 

Alles wat over is wordt verkocht. 
▪ Rijstplantage: SOL Kenya produceert rijst, primair voor eigen gebruik. Alles wat over is 

wordt verkocht. 
▪ Briketten: Van bioafval en steenkoolgruis worden brikketten geperst. De verkoop is een 

goede inkomstenbron. Tevens levert het werkgelegenheid op voor jongeren. 
▪ Verkoop van drinkwater: Mensen uit de omgeving kunnen dichterbij schoon drinkwater 

kopen, dit levert fondsen op voor het project. 
 
 

Werkzaamheden 
De werkzaamheden van Stichting Storm of Life worden op vrijwillige basis gedaan en bestaan uit:  
 

• Fondsenwerving 
De financiële middelen worden voornamelijk verkregen middels de website www.stormoflife.nl, 
Facebook, mailingen, inzamelingacties en gerichte presentaties aan (kerkelijke) instanties, 
bedrijven en individuele personen. 

• PR 
De website www.stormoflife.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor donateurs of 
belangstellenden. Op de website en Facebook is informatie te vinden over de diverse activiteiten. 

• Advies 
Stichting Storm of Life investeert in advies en onderwijs van SOL Kenya zodat zij zelf inkomen 
kunnen genereren om op deze manier ‘self supporting’ kunnen worden. 

http://www.stormoflife.nl/
http://www.stormoflife.nl/
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Prioriteiten 
Gedurende de periode die dit beleidsplan beslaat, stelt Stichting Storm of Life zich de navolgende prioriteiten: 

• Continuering welzijn van de kinderen die betrokken zijn bij project SOL Kenya. 

• Actief de kleuterschool openstellen voor kinderen die anders geen toegang tot de basisschool krijgen. 

• Zorgen voor structurele inkomsten voor SOL Kenya om de vaste maandelijkse kosten en incidentele 

investeringen te kunnen betalen. Op dit moment is SOL Kenya voor 25% zelfvoorzienend. We werken 

er naar toe dat SOL Kenya in 2026 minimaal 50% in eigen kosten kan voorzien. 

• Adviseren over en meedenken met de bedrijfskundige kanten van het project. 

Het streven is dat eens in de twee jaar bestuurders van Stichting Storm of Life SOL Kenya bezoeken. 

Alle kosten van dit bezoek worden uit privémiddelen betaald. 

• Indien mogelijk werkgelegenheid creëren voor jongeren die onderdeel zijn geweest van SOL Kenya. 

 
 

ORGANISATIE 
 

Bestuur en beloning 
Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Storm of Life werken 100% onbezoldigd. 
De bestuurders zijn: 
Bart Kuijer                    Voorzitter 
Marga Janus                Financiën 
Arie Deelen                  Secretariaat 
 

Financiën 
Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten waarna het financiële overzicht op de 

website openbaar wordt gemaakt. Er wordt gestreefd naar minimalisering van kosten. Overheadkosten zijn er 

niet, waardoor Stichting Storm of Life in staat is de ontvangen middelen geheel aan het project te besteden. 

Aan de stichting is de volgende bank rek.nr. en RSIN gekoppeld: 

Bankrekening nummer: NL22 ABNA 0458 3886 02 
RSIN: 850538142 
 

Postadres 
Stichting Storm of Life 
Almkerkseweg 3b 
4285 WZ Woudrichem 
 

Contact 
Tel.: 06 29075721 (overdag) 
E-mail: info@stormoflife.com 

mailto:info@stormoflife.com

