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Inleiding 
Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die 
gerealiseerd werden om het weeshuis ‘The Farm’ en de kinderen die daar wonen 
verder te helpen.  

 
2014 was ook het jaar dat veel nieuwe donateurs onze projecten hebben omarmt door 
deze projecten te steunen. We zijn erg blij en trots met alle steun die we in 2014 hebben 
mogen ontvangen en kijken uit naar het verder uitbouwen van onze activiteiten in 2015.  
 
Dit document is het ANBI-beleidsplan 2015 en wordt op onze website gepubliceerd. Eind 
januari wordt dit beleidsplan geactualiseerd met een financiële verantwoording over 
het jaar 2014 en de jaarrekening 2014.  
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Missie ‘Lunga Foundation, voor elk talent een toekomst’ 

De Lunga Foundation bouwt aan een toekomstperspectief voor kinderen in Zuid-Afrika. 
Wij investeren in deze kinderen zodat zij hun talenten kunnen ontplooien en daarmee 
Zuid-Afrika verder kunnen opbouwen.  

 
Door te investeren in concrete projecten, gericht op een structurele verbetering, 
creëren we de voorwaarden die nodig zijn om kinderen Veilig, Gezond en Geschoold 
op te laten groeien. Daarnaast ondersteunen we lokale projecten met de dagelijkse 
kosten. 
 

 
Statutaire doelstelling ‘Stichting Lunga Foundation’ 
Artikel 2 
1.  De Stichting heeft ten doel: 

a.  Het creëren van een toekomstperspectief voor kinderen in Zuid-Afrika door het verbeteren van 
voorzieningen, scholing en zorg; 

b.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2.  De stichting dient het algemeen belang 
3.  De stichting heeft geen winstoogmerk 
4.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van bestaande 

projecten die een bijdrage leveren aan het toekomstperspectief van kinderen in Zui-Afrika door middel van 
sponsoring. De sponsoring (financieel en in natura) zal zich richten op concrete projecten en structurele 
uitgaven.  



Strategie ‘lokaal, concreet en met eigen toezicht’ 

Fondsenwerving 
Wij zetten de talenten van onze vrijwilligers in om fondsenwervende activiteiten te 
organiseren. De opbrengsten worden gebruikt om lokale projecten in Zuid-Afrika te 
ondersteunen.  
 
Inzet middelen  
De lokale projecten die wij ondersteunen zijn erop gericht om een leefomgeving te 
creëren waar kinderen Veilig, Gezond en Geschoold op kunnen groeien. Door lokale 
projecten te ondersteunen sluit onze hulp aan op de lokale cultuur en behoeften.  

 
Borging doelmatigheid 
Door de inzet van eigen vrijwilligers in Zuid-Afrika kunnen we nieuwe projecten goed 
beoordelen en borgen dat de steun goed terecht komt. 

 
Terugkoppeling  
Met onze donateurs communiceren we één-op-één over de inzet van hun donaties. Wij 
doen dit omdat wij geloven dat dit bijdraagt aan de betrokkenheid van de donateurs. 
Daarnaast vinden wij dat dit past bij een betrouwbare partner zoals Stichting Lunga 
Foundation.   
 
 



Kernwaarden 
Betrouwbaar (transparant) 
De Lunga Foundation hecht veel waarde aan transparantie. Wij geloven dat mensen 
graag anderen willen steunen als de steun concreet, zichtbaar en betrouwbaar is. Deze 
kernwaarde komt tot uiting in de één-op-één  communicatie met onze donateur en het 
werken met gelabelde donatie. De donateur bepaalt het label en daarmee de 
bestemming van de donatie.   

 
Kleinschalig & lokaal 
Door bestaande (kleinschalige) projecten te ondersteuning weten we dat het project 
invulling geeft aan een lokale behoefte en dus bestaansrecht heeft. Het project past 
binnen de lokale gemeenschap en cultuur.  
 
Talentvol & inspirerend 
Stichting Lunga Foundation wil een inspirerende organisatie zijn en de talenten van onze 
vrijwilligers maximaal de ruimte te geven. Wij brengen verschillende talenten samen en 
bieden een platform voor eigen activiteiten.  
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 



Organisatie 
De organisatie van ‘stichting Lunga Foundation’ kent een bestuur, een regioteam Zuid-
Afrika en een twee adviseurs. Allen werken op vrijwillige basis voor de stichting.  
 

Bestuur: 
Linda-Jane van den Berg  (voorzitter) 
Marco van Soerland   (penningmeester) 
Caroline van den Berg   (secretaris) 

 
Regioteam Zuid-Afrika 
Nienke Thuijs   (regio Durban) 

Chantal Jansen   (regio Durban) 
 
Adviseurs 
Elske Fukken   (Communicatie) 

Michel Klaver   (Vormgeving) 



Verslag activiteiten 2014 (1/4) 
Organisatie 
In 2014 zijn Marco en Linda-Jane naar Zuid-Afrika gegaan om nader kennis te maken 
met Nienke en Chantal (regioteam ZA). Het was goed en gezellig om samen de 
ambities van onze organisatie verder vorm te geven.  
Gedurende het jaar zijn we door verschillende sympathisanten benaderd die 
fondsenwervingsactiviteiten wilden organiseren. Dit is precies zoals we het graag zien, 
namelijk zoveel mogelijk ruimte bieden aan iedereen die de kinderen van ‘the Farm’ 
een warm hard te dragen 
  
Bouwen Engelstalige website 
Mede door het initiatief ‘Zulu Beadz’ en de lokale aandacht voor onze stichting wilden 
we snel een Engelstalige website lanceren. Dit is tot op heden niet gelukt, maar dit gaan 
we in 2015 zeker realiseren.    



Verslag activiteiten 2014 (2/4) 
Resultaten (projecten bij weeshuis ‘The Farm’) (1/2) 
2014 was het eerste jaar dat we de echte resultaten hebben bereikt waar de kinderen 
van ‘The Farm’ direct van hebben kunnen profiteren. Deze projecten zijn: 

1)  SCHOOLUNIFORMEN: Alle kinderen kregen in januari een schooluniform, zodat ze aan 
de eisen voldeden om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. 

2)  SCHOOLGELD: Ook hebben we ‘the Farm’ kunnen voorzien van geld om het 
schoolgeld te betalen 

3)  MELKKOEI: In februari hebben we een melkkoe gekocht. De melk van deze koe 
wordt gebruikt voor de kleinste kinderen. Al het melk dat over is wordt verkocht. 

4)  SCHOENENACTIE: Een tweeling om Zuid-Afrika vroeg voor hun verjaardag schoenen 
voor de kinderen van ‘The Farm’ met een grote mand vol nieuwe schoenen als 
resultaat. 

5)  PAASFEEST EN BEDDENGOED: Tijdens de aanwezigheid van Linda-Jane en Marco 
werd nieuw beddengoed ingekocht en een leuk paasfeest georganiseerd met 
gedoneerde paaseieren door een lokale school. 

6)  ZONNEBOILER: We hebben een grote zonneboiler gekocht voor op het nieuwe huis 
van de jongens. Hiermee wordt voor warm water gezorgd en kosten bespaard.  

7)  VOEDING: Maandelijks wordt er aanvullende voeding en zeep ingekocht. 

 



Verslag activiteiten 2014 (3/4) 
Resultaten (projecten bij weeshuis ‘The Farm’) (2/2) 
8)  MEUBELS JONGENSHUIS: Voor het jongenshuis is hout voor meubels voor de 

studieruimte gekocht. 

9)  UNIVERSITEIT: Een van de oudere kinderen (Lucky) van ‘the farm’ is een echt 
studietalent. Hij haalt al jaren de hoogste cijfers, maar komt niet in aanmerking voor 
een beurs omdat hij niet naar de beste (dure) scholen kon. Wij hebben het eerste 
jaar van zijn studie psychologie betaald. Daarna komt hij waarschijnlijk wel in 
aanmerking voor een beurs. 

10)  EIGEN KAMERS MEISJES: De jongens kregen een eigen huis en de meisje bleven 
achter in het oude huis. We hebben het mogelijk gemaakt dat er in dit huis voor de 
meisje eigen kamers gemaakt zijn. 

11)  GERICHTE OPLEIDING: Ook Sihle heeft een opleiding gekregen die hem moet 
klaarstomen om beveiliger te worden.  

12)  KERSTFEEST: Ook dit jaar hebben we weer een kersfeest georganiseerd met een 
cadeau voor alle kinderen.  

13)  SCHOOLUNIFORMEN: En we eindigde het jaar met weer schooluniformen voor het 
nieuwe schooljaar in 2015. 

 



Verslag activiteiten 2014 (4/4) 
Fondsenwerving  
De eerste maanden van 2013 is een mooie start gemaakt met de fondsenwerving die in 
2014 ingezet kunnen worden. 

1)  Directe donaties: We hebben veel eenmalige donatie gekregen voor de projecten 
waar we voor aan het sparen waren.  

2)  Vaste donateurs:  Het aantal vaste donateurs (maandelijk) groeid gestaag. Hier zijn 
we erg blij mee omdat dit de basis kan worden voor meer structurele hulp.  

3)  In Zuid-Afrika is het initiatief gelanceerd ‘Zulu Beads’. Er worden door de lokale Zulu 
vrouwen traditionele sieraden gemaakt. Deze worden voor een goede prijs gekocht 
en in Europa en Amerika verkocht. De winst gaat naar de kinderen van ‘The Farm’. 
Deels via Lunga Foundation en deels direct. 

4)  We hebben op social media een decemberactie gehouden om geld in te zamelen 
voor schooluniformen aan te schaffen voor de kinderen van het weeshuis ‘The Farm’ 

5)  Marco heeft sportshirts verkocht die we tegen inkoopprijs konden kopen. De 
opbrengst is naar de Lunga Foundation gegaan. 

6)  We zijn bij diverse bijeenkomsten en evenementen geweest om Lunga Foundation 
meer onder de aandacht te brengen. 



Doelstellingen 2015 
Engelstalige website: Ter ondersteuning van de fondsenwerving in Zuid-Afrika is het 
belangrijk dat er een Engelstalige website beschikbaar komt. Het was de bedoeling om 
dit al in 2014 te realiseren, maar dat is helaas niet gelukt. In 2015 zullen we deze 
uitbreiding van onze website alsnog ontwikkelen. 
 
Actualiseren Investeringsplan ‘The Farm’: In 2014 hebben we in overleg met de directie 
van weeshuis ‘The Farm’ een investeringsplan opgesteld voor 2014 & 2015. Dit plan 
wordt continue bijgewerkt op basis van de gerealiseerde projecten en nieuwe ambities. 
Het is goed om te merken dat de gerealiseerde projecten niet alleen de 
leefomstandigheden verbeteren, maar dat ook de ambitie van ‘The Farm’ groeiende is. 
 

Fondsenwervingsactiviteiten: We zullen zelf diverse activiteiten ontplooien om fondsen 
te werven. Daarnaast zullen we zoveel mogelijk ‘eigen acties’ de ruimte bieden en 
ondersteunen.  

 
Zichtbaarheid: We zullen onze naamsbekendheid verder vergroten door de activiteiten 
die we ontplooien, maar vooral ook door meer PR-activiteiten te doen. 



Beloningsbeleid 
Beloning  
Stichting Lunga Foundation heeft geen bezoldigde medewerkers. Iedereen die actief is 
voor de stichting, inclusief het bestuur, doet dit op vrijwillige basis.  

 



Financieel 
2014 was een mooi eerste volledige jaar waarin we een mooie groei hebben 
gerealiseerd in donaties. Ook was het een succesvol jaar door de mooie projecten die 
we hebben kunnen realiseren.  
 

Donaties €7.447,- 
In 2013 hebben we donaties ontvangen van  particulieren en bedrijven: 

-  Particuliere donaties € 6.647,- 
-  Bedrijfsdonaties € 800,- 

Doelmatige bestedingen €6.050,- 
In 2014 hebben we mooi palet aan projecten kunnen realiseren binnen de 
aandachtsgebieden  VEILIG, GEZOND en GESCHOOLD. 
 

Kosten €350,- 
In 2014 hebben heeft de Lunga Foundation  kosten gemaakt voor de hosting van de 
website, voorbereiding van de Engelstalige website en bankkosten. 
 

94,5% van onze bestedingen in 2014  
is bij de kinderen van The Farm tercht gekomen 

 
 



 
Bijlagen 
 
 
 
 



Bijlage I: Algemene gegevens 
 
Naam:    Stichting Lunga Foundation 

Ook bekend als:   Lunga Foundation 
Telefoonnummer:   06-49644763 
K.v.K. nummer:   58600140 
RSIN/Fiscaal nummer:   853107270 

 
Website adres:   ww.lungafoundation.com 
Facebookpagina:   www.facebook.com/lungafoundation 

Twitteraccount:   @LungaFoundation 
 
Postadres:    1e Kekerstraat 113, 1104VA Amsterdam 
Bezoekadres:   1e Kekerstraat 113, 1104VA Amsterdam 

 
 

  
 
 



Bijlage II: Jaarrekening 2014 
 
 
Zie bijlage. 
 


