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Doelstelling en beleidsplan 

Doelstelling 

Artikel 2 van de statuten: 

De stichting heeft ten doel: 

- het verlenen van al dan niet eenmalige bijdragen aan personen of groepen van een beperkt 

aantal personen, zowel in Nederland als daarbuiten, die op welke wijze ook in hun 

menselijke bestaan of waardigheid worden tekort gedaan of dreigen te worden tekort 

gedaan, alsmede aan personen die financieel niet in staat zijn hun, vaak basale, 

noodzakelijke medische, maatschappelijke of educatieve behoeften te bekostigen, zonder 

dat geslacht, nationaliteit, geloof, ras, seksuele geaardheid of wat dan ook als norm in de 

beoordeling enige rol mag spelen; 

- het ondersteunen van culturele projecten. 

De stichting beoogt niet het maken van winst. Er wordt niet aan actieve fondsenwerving gedaan. 

Ontvangen giften worden uitsluitend besteed ten behoeve van de doelstelling. 

Beleid 
De missie van MWH Foundation is: Werken aan een rechtvaardiger verdeling van welvaart over de 

mensheid met inachtneming van een verantwoord gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. 

MWH Foundation wil deze missie verwezenlijken door projecten te ondersteunen en te ontwikkelen 

die gericht zijn op: 

1. het stimuleren van economische ontwikkeling; 

2. het creëren en financieren van mogelijkheden om mensen een eerste stap te kunnen laten 

zetten uit de "armoedeval"; 

3. het vergroten van de bewustwording (in de ontwikkelde wereld) van de noodzaak tot een 

rechtvaardiger verdeling van welvaart in de wereld. 

In de doellanden in het Zuiden wordt de focus gericht op het stimuleren van economische 

ontwikkeling vanaf een zo vroeg mogelijk stadium van een post-conflict of post-disaster situatie. Er 

zal worden gestreefd naar langjarige betrokkenheid, aangezien ontwikkeling van een samenleving 

naar zelfredzaamheid zich over een lengte van jaren uitstrekt. 

 

De tweede doelstelling ziet op het volgende: Armoede is niet een gevolg van luiheid of "niet willen 

werken". Armoede komt door een complex van negatieve factoren die mensen in hun greep houden 

en die op elkaar inwerken: honger, ziektes, onwetendheid, onrecht, natuurrampen etc. Armoede 

wordt niet opgelost door het met extern geld wegnemen van die factoren, hoewel bij sommige 
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factoren op zich geen andere mogelijkheid is.  

Een gevolg van het gevangen zijn in het web van factoren is, dat de wil (en het dus eigenlijk ook de 

noodzaak) om verder te kijken dan "morgen of overmorgen" niet meer aanwezig is. Hierdoor 

ontstaat een gelatenheid waardoor initiatieven ontbreken. 

Armoede wordt bestreden door de mensen de belemmerende factoren zelf te laten overwinnen. 

Daarbij is dus wel een eerste externe stimulans nodig om weer perspectieven te laten zien voor de 

wereld van "na morgen". Dat kan in de vorm van financiering of in de vorm van kennisoverdracht. In 

ieder geval in de vorm van "weer perspectieven bieden". De heersende gedachte dat "geldgeven" 

uit de tijd is en er alleen "geïnvesteerd" dient te worden doet tekort aan de constatering dat mensen 

gevangen kunnen zitten in de "armoedeval", en geen mogelijkheden hebben (fysiek en psychisch) 

om zelf de eerste stap uit deze val te zetten. Daarom zal MWH Foundation actief zijn en blijven in 

het geven van geld aan de kansrijke armen.  

MWH Foundation zal er naar streven om de effectiviteit van de bestede middelen zo groot mogelijk 

te laten zijn. Dit zal worden bereikt door een zo groot mogelijke betrokkenheid bij het project zelf. 

Logisch gevolg hiervan is dat het aantal projecten niet groot zal zijn, maar wel het bedrag per 

project. Hierdoor wordt bereikt dat de "span of control" beheersbaar is. 

Daarnaast is MWH Foundation van mening dat financiering van kleinere projecten met relatief 

geringe bedragen niet effectief is, er wordt weinig impact gerealiseerd en de indirecte kosten per 

project zullen relatief hoog zijn. 



Pg. 03 
 Verslag boekjaar  

   

 

Verslag boekjaar 

Jaarverslag MWH Foundation 2015 

In 2015 is MWH Foundation actief geweest voor de volgende doelen. 

Veel van de aandacht ging ook dit jaar naar Uganda. Sinds 2008 is MWH Foundation aanwezig in 

Pader district met het doel economische ontwikkeling. Sinds 2012 zelfstandig, na een aantal jaren 

samen gewerkt te hebben met een Nederlandse NGO. Er zijn 2 programma’s te onderscheiden. 

1. met “Commercial Farmers”: advies, mechanisatie, goede inputs en financiering. 

2. een programma voor “Smallholder Farmers” met goed inputs, advies en eventueel opkoop 

van de oogsten. 

‘Creating opportunities is de slogan om farmers de mogelijkheden te geven om tot betere oogsten 

te komen zodat men genoeg te eten heeft gedurende het gehele jaar, maar ook met als doel dat een 

deel van de opbrengst verkocht kan worden voor schoolgeld, artsen, etc. Dit programma voor de 

Smallholders vindt plaats in zogenaamde Branches in economische centra waar de boeren naar toe 

kunnen komen. Dit jaar zijn we gegroeid naar 3 Branches. 

Ook het “Farmer Resource Centre”, waar huishoudens met eigen ogen kunne zien en leren wat voor 

mogelijkheden er zijn op gebied van agro-economie, is verder ontwikkeld. 

 

Verder wordt in Uganda een school gefund, waar de nadruk ligt op duurzaamheid van de 

organisatie. Ook worden veelbelovende jongeren gesponsord die hierdoor een middelbare 

schoolopleiding kunnen volgen. 

Verder ondersteunt MWH Foundation in Afrika het “One Acre Fund” met hun pilot in Uganda, in 

Sierra Leone de stichting “Schooling for Life” die zich richt op de begeleiding van jongeren naar de 

arbeidsmarkt. 

 

In Nederland was de focus op Alpha en Nederland Zoekt en werd contact gelegd met “Rotterdam 

United” dat krachten van christelijke organisaties in Rotterdam wil bundelen, die op sociaal gebied 

in Rotterdam bezig zijn. Dit past duidelijk in de doelstelling van MWH van bewustwording. In dit 

geval het omzien naar de behoeftige medemens. In dit kader was er ook aandacht voor mensen die 

financieel een steuntje in de rug konden gebruiken. 

Van “Bach in Context” was MWH ook dit jaar de hoofdsponsor. In 2015 werd een CD opgenomen en 

in 2016 is er een concert en komt de gelijknamige CD uit. 

In 2015 onderging het bestuur een wisseling. Er werd een nieuwe secretaris en een nieuwe 

penningmeester aangesteld. 
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Balans / Staat van baten en lasten / Beloningen 

 

 Inkomsten 

boekjaar 

Uitgaven 

Boekjaar 

Voorgenomen 

bestedingen 

volgend 

boekjaar 

Personeel  124.492 60.000 

Algemeen  28.068 20.000 

Giften economische ontwikkeling  398.620 460.000 

Giften overig  190.196 250.000 

Giften cultuur  36.500 10.000 

Interest 14  0 

Ontvangen giften 800.000   

Saldo boekjaar  22.138 0 

 800.014 800.014 800.000 

 

De balans ultimo boekjaar kan als volgt worden weergegeven: 

Balans 31 december 2014 31 december 2014 

Leningen LT 275.000 275.000 

Te vorderen toezeggingen 0 0 

Overige vorderingen 1.441 119 

Liquide middelen           267           250 

Totaal activa   276.708   275.369 

   

Reserves 170.192 148.052 

Overige kortlopende schulden 86.500 117.880 

Overige passiva     20.016       9.437 

Totaal passiva   276.708   275.369 

Het bestuur is onbezoldigd. Beloning van personeel (2 FTE) is marktconform. 


