Jaarplan 2016 Stichting Twiga /
Sarakasi ya Vijana
Algemeen speerpunt
Al jaren ontwikkelen we zowel het project Sarakasi ya Vijana als de organisatie van Stichting
Twiga verder. Dit doen we met elkaar en met een positieve inslag.
Onderstaand jaarplan 2016 is hierop aanvullend bedoeld.
Onderwijs
1. Algemeen: kind-volgsysteem structureel en planmatig verbeteren, zodat de ontwikkeling
van elk kind door de tijd heen schriftelijk gemonitord wordt.
2. Nursery:
o Implementeren van in 2015 geformuleerde vernieuwingen in programma en
werkwijze
o Formatie teachers aanpassen aan aantal leerlingen.
3. Primary school program
o Focus op het vergroten van Engelse vaardigheden van de kinderen.
o Focus op het vergroten van de ICT-vaardigheden van de kinderen, mits financiële
middelen toereikend zijn
o Onderzoek naar mogelijk vrijwilligerswerk door Sarakasi vrijwilligers.
4. Secondary school/Educational career program
o Focus op het vergroten van de ICT-vaardigheden van de studenten, mits
financiële middelen toereikend zijn.
o Alvorens sponsoring na form 4 secondary school eerst daadwerkelijk een
sponsor vinden voor het verdere opleidingstraject.
Medewerkers
1. Ingezette koers van functioneringsgesprekken voortzetten en – indien nodig optimaliseren.
2. Taakstellend werken en handelen daarop afstemmen.
3. Formatie afstemmen op wat nodig is. Waar mogelijk “afslanken”.
4. Vacaturestop ivm noodzakelijke bezuinigingen.
Vrijwilligers
1. Uitbreiding werving vrijwilligers, o.a. onder studenten (reguliere vrijwilligers /
stagiaires).

2. Samenwerking met Fair2do starten (op proefbasis).
3. Aanbod vrijwilligersactiviteiten herijken.
4. Oriënteren op mogelijkheden inzetten van vrijwilligers binnen het lokale onderwijs (bijv.
onze samenwerkingsscholen) ter uitwisseling van wederzijdse kennis en kunde.
5. Verbeteren informatievoorziening nieuwe vrijwilligers – aanscherpen
verwachtingsmanagement van actuele situatie.
6. Voortzetting ingezet beleid voorbereiding en begeleiding vrijwilligers: concrete
voorbereiding vooraf (indien gewenst door de vrijwilliger) en een wekelijkse evaluatie
ter plaatse op het project.
7. Vrijwilligers efficiënter positioneren (à wordt tevens gerealiseerd door punt 6).
8. Verbeteren evaluatieproces bij terugkerende vrijwilligers uit Tanzania.
9. Verbinding tussen vrijwilligers (kerngroep) in Nederland uitbreiden, bijvoorbeeld d.m.v.
digitale samenwerkingsomgeving en/of meer reguliere bijeenkomsten/borrels voor
vrijwilligers.
Fondsenwerving/Financiën
1. Uitbreiden structurele en incidentele inkomsten in Nederland.
o Samenwerking met bedrijven en/of andere organisaties zoeken
o Fondsenwervingsacties opzetten
o Fondsenaanvragen.
2. Uitbreiden inkomsten in Tanzania
o bijv. door het aanbieden van betaalde workshops voor buitenstaanders van het
project Sarakasi ya Vijana (bijv. Engelse les, computerles).
o door Fondsenwerving in Tanzania.
3. Verminderen uitgaven: bezuinigingstaakstelling (bezuinigen waar mogelijk, o.a. door
handhaving van het bestuursbesluit om een opleiding na form 4 enkel te sponsoren mits
daarvoor daadwerkelijk een sponsor is gevonden).
4. Uitgebreidere transparantie financiële informatie bieden aan de achterban (kerngroep
vrijwilligers) van Stichting Twiga.
Communicatie
1. Interne communicatie/transparantie uitbreiden d.m.v. terugkoppeling
bestuursvergadering aan kerngroep vrijwilligers.
2. Interne communicatie tussen vrijwilligers (en kerngroep) uitbreiden d.m.v. bijv. digitale
samenwerkingsomgeving en/of meer reguliere bijeenkomsten/borrels.
3. Voortzetting verbeterproces verzorging sponsorupdatesmet betrekking tot de
ontwikkeling van de kinderen en besteding sponsorgelden.

Bouw/Onderhoud faciliteiten
1. Oriënteren op mogelijkheid verbouwingsplannen binnen de geldende overheidseisen
i.p.v. complete nieuwbouw.
2. Indien mogelijkheid voor verbouwingsplannen: starten nadere uitwerking concrete
bouwplannen, incl. financiële planning en bouwbegeleiding. Ondersteunen in woord en
daad van de daarvoor in het leven geroepen commissie.

Organisatie Sarakasi ya Vijana
1. Koers bepalen voor duurzame ontwikkeling van het project.

Organisatie Stichting Twiga
1. Archivering organisatiestukken: vollediger en toegankelijker maken voor de vrijwilligers
van Stichting Twiga.
Kwaliteitsbewaking
1. Voortzetting kwaliteitsbewaking door middel van specifieke evaluatieopdrachten,
uitgevoerd door bezoekers van het project Sarakasi ya Vijana.
2. Verbetering evaluatieproces van terugkerende vrijwilligers vanaf het project Sarakasi ya
Vijana.

