
BELEIDSPLAN BELIRA 

Better Life in Rural Areas 

Visie 
Volgens de VN-resolutie heeft iedereen recht op een goede gezondheidszorg en op onderwijs. Steun hiervoor is 

met name van belang in landen in ontwikkeling. Dit kan daar worden bevorderd door langdurige ondersteuning 

op een kleinere schaal. Door grote betrokkenheid bij en specifieke kennis van de lokale situatie kunnen wij de 

middelen heel effectief inzetten. 

 

Doelstelling 
De doelstelling van de Stichting BELIRA is: 

het geven van materiële en immateriële steun aan projecten op het platteland van Ghana. 

 

We gaan uit van de kansen die onze kontakten bieden om de lokale bevolking te ondersteunen in gezamenlijke 

projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. 

 

Middelen 
Materiële middelen voor uitvoering van de doelstelling worden op verschillende wijzen verkregen: 

 

* door inkomsten uit giften en donaties 

* door het verwerven van projectsubsidies bij medefinancieringsinstellingen zoals NCDO, Stichting 

Wilde Ganzen, Stichting Wereldwijd voor Kinderen etc. 

* door gebruikte goederen in te zamelen bij scholen, ziekenhuizen en particulieren 

* door andere donaties (biv. Legaten, sponsoracties etc.) 

 

Immateriële middelen 

 

* kennis, ervaring en netwerk van bestuursleden 

* professionele ondersteuning en advisering op het gebied van bijvoorbeeld het opzetten, inrichten en 

uitbouwen van organisaties 

* vrijwilligers die bereid zijn ter plaatse advies te verlenen 

 

Mensen 

Het bestuur bestaat uit 3 personen. Aan hen worden geen vergoedingen betaald. Ook werkbezoeken aan Ghana 

worden uit eigen middelen betaald. 

 

Activiteiten 
Het werven van en onderhouden van contacten met donateurs. Er wordt drie keer per jaar een 

nieuwsbrief aan de donateurs gezonden en informatie gegeven d.m.v. een website. 

 

Voorbereiden en zo nodig organiseren van het uitzenden van vrijwilligers waarbij onkosten 

(voornamelijk reiskosten) door de stichting worden gedragen 

 

Projecten financieren, volgen en verantwoorden.  

Steun verlenen aan de opbouw in vaardigheden en competenties van mensen door te zorgen voor 

opleidingen, het delen van kennis en door samenwerking met de lokale bevolking. 

Verdere activiteiten die passen binnen de doelstelling bijvoorbeeld voorlichting op scholen, in kerken of 

aan particulieren. 

Financieel beleid 
Ten aanzien van fondswerving is het belangrijk dat de stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) wordt beschouwd. 

 

Er wordt voor ieder jaar een begroting gemaakt van de inkomsten en uitgaven. 

 

De financiële administratie wordt op deugdelijke en transparante wijze gevoerd. 

In het jaarverslag is de nodige ruimte voor de verantwoording van de financiële gang van zaken van de Stichting 

in de vorm van een Balans en een Exploitatierekening.  



 

Tenslotte wordt ernaar gestreefd om de middelen zo volledig en zo snel mogelijk aan te wenden en geen 

overbodige reserve te kweken, met dien verstande dat er voldoende liquide middelen beschikbaar blijven voor 

geoormerkte projecten en onverwachte uitgaven. 

 

Prioriteiten 
Als kleine organisatie richt de Stichting zich steeds op één project.  

 

Verslag uitgeoefende activiteiten 

 

2002 t/m 2010 Gezorgd voor transport en onderbrengen: 

Ambulance 

Computers 

Ziekenhuisbedden 

 

2010 tot heden. 

In Wenchi en omgeving is grote behoefte aan een basisschool, genaamd Western Link School (WELEC). De 

voorbereidingen om die basisschool te bouwen en te laten functioneren zijn in 2010 gestart.  

Grond werd ter beschikking gesteld, financiële middelen gevonden voor de bouw door giften en leningen van het 

bestuur, van familie en vrienden. 

 

De school is gestart in september 2011 met ca. 180 kinderen in de leeftijd tussen 3 en 12 jaar.  

In het voorjaar van 2012 is dat aantal kinderen zelfs gegroeid naar ca. 280 kinderen. 

Dit heeft o.a. tot gevolg dat een verdieping op de school moet worden gebouwd. Die verdieping is in september 

2012 in gebruik genomen.  

 

De school moet zo snel mogelijk zelfstandig kunnen draaien. Dit is haalbaar omdat de ouders bereid zijn om 

voor een goed onderwijs te betalen. 

 

Een urgent probleem was het ontbreken van een watervoorziening bij de school. Dit kan leiden tot onhygiënische 

situaties met alle gevolgen van dien. 

Voor het slaan van een waterput en het aanbrengen van een watertoren met pompinstallatie is in het voorjaar van 

2012 een subsidie verkregen van de Stichting WWvK. 

Vanaf begin juni 2012 is stromend water aanwezig met waterleidingen naar toiletten, aftappunten voor de 

schoonmaak van het gebouw en kranen voor de keuken en drinkwater voor de kinderen. 

 

In september 2012 is de school uitgebreid met het 1
e
 leerjaar van de Junior High School (JHS). Het 2

e
 leerjaar is 

gestart in september 2013 terwijl in september 2014 de JHS wordt gecompleteerd met het 3
e
 leerjaar. 

Verder is in 2013 op het terrein in een nieuw onderkomen een dining hall en een boarding house ondergebracht.    

 

Om dit project volledig te doen slagen is ondersteuning vanuit de lokale bevolking essentieel. 

Er is een gekwalificeerd schoolbestuur, een actieve oudercommissie, prima docenten en een schoolhoofd. 

Het bestuur van de Stichting stelt zich in op : 

 Het onderhouden van goede contacten en informatie-uitwisseling met het schoolhoofd, een 

verpleegster, de voorzitter van de oudercommissie en de voorzitter van het bestuur. 

 Het brengen van werkbezoeken aan de school. Deze kerntaak is van essentieel belang om de behoeftes 

te peilen, om voorstellen voor steun(projecten) te helpen formuleren, voor de financiële verantwoording 

van giften en subsidies, de voortgang van projecten te volgen en rapportage te ondersteunen. 

 Verzamelen en versturen van speelgoed, lesmateriaal, schoolmeubilair en sportbenodigdheden etc. 

De hoogste prioriteit is nu (eind 2013 het realiseren van aansluiting op het elektriciteitsnet van de gemeente 

Wenchi. Een stroomvoorziening door middel van alleen generatoren is gebrekkig en ondoelmatig. 

Eind 2013 bezochten in totaal 470 kinderen de school.  

 


