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Fiscaal nummer: 817918164
KVK: 11068981
Doelstelling: Het bouwen en ondersteunen van de ‘Local
Cowboy School’ in Livingstone.
Counterpart Zambia
Local Cowboy School
Headmaster: Oliver Sikatumba
Mbuu road, Livingstone - Zambia
P.O.Box 61297, Livingstone - Zambia
-17° 52' 3.55", +25° 50' 5.65"

Stichting School in Zambia
www.schoolinzambia.nl
schoolinzambia@gmail.com
Rabobank 1426.95.408
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1. Inleiding
Stichting School in Zambia ondersteunt de Local Cowboy School in Zambia. Deze school is
ontstaan vanuit een lokaal initiatief, onder leiding van oprichter en directeur Cliff Sitwala. Sinds het
overlijden van Cliff in 2011 wordt de school aangestuurd door Oliver Sikatumba. De afgelopen
vijftien jaar zijn er met steun van de stichting tien lokalen, een keuken, een kantoor en een
toiletgebouw gebouwd en ingericht. Doel het behouden van de erkenning van de overheid als
primary school en te streven naar een onafhankelijk voortbestaan.
De stichting is in 2006 opgericht en sindsdien verder gegroeid. Bij het ontstaan van de stichting
was nog niet bekend dat de school in de huidige omvang zou gaan functioneren. Het uitgangspunt
van de stichting is de kracht van de lokale gemeenschap. De school wordt aangestuurd en
gedragen door de lokale gemeenschap. Dat is de sleutel voor het succes van ons project! In goed
overleg met de headmaster Oliver Sikatumba wordt bekeken aan welke (financiële) ondersteuning
de school behoefte aan heeft.
2. Projecten 2019
In 2019 staan geen grote (bouw)projecten op het programma. Net als andere jaren zal de stichting
de Local Cowboy School ondersteunen bij doorlopende kosten die de school (incidenteel) niet kan
opbrengen. Afhankelijk van de schoolpopulatie en het aantal fietstochten dat wordt afgenomen, is
het nodig om bij te springen bij het salaris en schoolspullen. Deze kosten kunnen sterk variëren,
afhankelijk van omgevingsfactoren. Hiertoe is een buffer in het continuïteitsreserve opgebouwd.
3. Sponsors
Sponsorgeld komt van particulieren, scholen en bedrijven. Afhankelijk van de projecten heeft de
stichting tevens acties voor opgezet, bijvoorbeeld een sponsorsloop o.i.d. De sponsors worden
gemiddeld 3 à 4 keer per jaar geïnformeerd via een nieuwsbrief. Eind 2018 werd de nieuwsbrief
naar 92 contacten verstuurd via het programma ‘Mailchimp’. Daarnaast staat actuele informatie op
de website www.schoolinzambia.nl Komend jaar staan er een aantal bouwprojecten op de
planning. Hiertoe is het van belang dat er voldoende sponsors worden geworven.
4. Begroting 2018
Begroting

€

1
2

Lasten
Lopende zaken
Diversen
Totaal

€ 1.520,€ 400,€ 2.920,-

3

Baten
Inkomsten sponsoring / donaties
Totaal

€ 3.000,€ 3.000,-

1.Lopende zaken
Aanvulling in personele kosten (leerkrachten Zambia) en schoolmaterialen.
3. Diversen
Lidmaatschap Platform Zambia, portokosten, bijdrage bank.
4. Inkomsten sponsoring / donaties
Dit jaar gaan we actief aan de slag met werven van sponsors. Zowel via particulieren als via
bedrijven en scholen en GoogleAds.
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5. Bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur en vrijwilligers van de Stichting School in Zambia voert haar taken vrijwillig uit en
ontvangt daarvoor geen financiële vergoeding. Vrijwilligers en bestuursleden kunnen -na
overleg- de onkosten die in het belang van de doelstellingen van de stichting zijn gemaakt
declareren bij de Stichting School in Zambia.
Voorzitter
Marleen Lammers
Penningmeester Marije van Wijk
Secretaris
Karin van Genugten
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