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Inleiding 

 

In zomervakantie van het jaar 2005 ging een groep van Nederlandse ondernemers uit Provincie 

Drenthe (Commercieel Club Emmen), leraren en studenten van Stenden University uit Emmen, 

Meppel, Groningen en Leeuwaarden (www.stenden.com, voormalige Hogeschool Drenthe) naar 

Malawi voor een studiereis.  

De slechte economische situatie die ze tegen kwamen, motiveerde hen om te discussiëren over de 

armoede en hoe ze deze kunnen verlagen. Hieruit is MicroProjects ontstaan.  

Tot en met 1 januari 2008 als afdeling van Stenden University. Sinds 2008 hebben enkele (oude) 

medewerkers en oude studenten van Stenden University Microprojects opgericht als een nieuwe 

zelfstandige organisatie met een nieuwe naam Stichting Millennium microprojects Foundation 

(SMMF). Vanaf dat moment werkt SMMF in de Afrikaanse landen Malawi, Rwanda en Burundi, met 

oog ook op Oeganda, Kenya en Tanzania. 

Vanwege de verbondenheid van de bestuursleden met Afrika, zij en hun gezinnen  zijn er geboren, 

hebben de leden voor de officiële oprichting van Winka al particuliere hulp geboden aan één van de 

vele kindertehuizen in Afrika.  Dit  initiatief bestond uit het schenken van goederen zoals medicatie, 

medische hulpmiddelen, kinderkleding en hygiënemiddelen.  

 

De wens van de bestuursleden was in die tijd om niet enkel de focus te leggen op de eigen familie en 

kennissen, maar om de hulp uit te breiden naar andere Afrikanen. Na een zorgvuldige voorbereiding is 

de Stichting Winka Foundation in 2009 opgericht. Het bestuur bestaat uit louter vrijwilligers en heeft 

geen betaalde krachten in dienst. Stichting Winka Foundation  is een kleine stichting met een grote 

gedreven- en bevlogenheid. 

 

Oprichting / historie 

 
De notariële inschrijving is geschied bij notarissen te Klazinaveen. De inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel vond plaats bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch, onder nummer 01144805. 

 

In 2009 heeft de stichting met name de focus gericht op de inrichting, het formuleren van de 

doelstellingen en de sponsoring. Op kleine schaal heeft de stichting Winka hulp kunnen bieden aan 

kinderen in Burundi met wie zij reeds contact had. Deze hulp bestond uit het aanbieden van 

medicamenten en leermaterialen. Winka heeft ook onderzocht wat de oorzaak is van de slechte 

levensomstandigheden van kinderen in Burundi en  van daaruit welke oplossing de stichting zou 

kunnen bieden ter verbetering van die omstandigheden. Uit het onderzoek kwamen met name gebrek 

aan gezondheid en onderwijs naar boven. Ook de burgeroorlog beïnvloedt de levensomstandigheden 

van de kinderen nog altijd. 

 

Doelstelling en actuele beleid 

De Stichting stelt zich ten doel: 

- de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners in Nederland bij de ontwikkelingslanden 

te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid, 

mensenrechten en milieu.  

- het bevorderen van microprojecten (kleinschalige projecten) en onderwijs die een concrete 

bijdrage geven aan het bereiken van de millenniumdoelen in arme landen. 
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SMMF en Millenniumdoelen 

SMMF herkent zich vooral in de volgende 6 millenniumdoelstellingen: 

1. Bestrijding van armoede en honger 

2. Alle kinderen moeten naar school 

3. Vermindering van de kindersterfte in ontwikkelingslanden  

4. Verlaging van de moedersterfte  

5. Bestrijding van HIV/ Aids, malaria en andere ziekten 

6. Mannen en vrouwen hebben de zelfde rechten 

 

Onze Visie 

Stichting Millennium microprojects Foundation (SMMF) kenmerkt zich, doordat het een kleine 

organisatie is met een wereldwijde ambitie, dat direct wil bijdragen aan de verbetering van de 

leefomstandigheden van kansarme mensen in de wereld. SMMF streeft naar een wereld waarin 

mensen gelijk zijn en waarin geen grenzen worden gesteld aan de ontwikkelingsmogelijkheden 

van mensen.  

Onze Missie 

SMMF probeert haar visie te verwezenlijken door middel van financiële ondersteuning, advisering, 

netwerken, lobbyactiviteiten, educatie en het uitwisselen om de meest kwetsbaren te helpen, waardoor 

ze de steun krijgen voor hun primaire behoeften. 

 

SMMF Strategische programma 2010-2015 (GET ORERE- programma) 

SMMF wil een organisatie zijn en blijven die regelmatig een ontwikkelingsproject uitvoert. SMMF wil 

de komende jaren haar naamsbekendheid uitbreiden en steeds meer geld verzamelen voor meer 

projecten voor haar GET-ORERE programma: 

 

1. GE-Programma: Gezondheidszorg en Onderwijs: Toegang tot een goede gezondheid en tot 

kwalitatief goed onderwijs voor iedereen bevorderen. 

2. TO-programma: Toegang tot basisvoorzieningen: Toegang tot goed schone omgeving, 

drinkwater en voedsel bevorderen.  

3. RE-programma: Rechtvaardige en duurzame economische ontwikkeling: Verbetering van 

het inkomen van kleine ondernemers en hun families in ontwikkelingslanden.  

4. RE-programma: Rechten en vredesopbouw Proces: Steun aan initiatieven die een stabiele 

politieke situatie en de emancipatie van achtergestelde groepen bevorderen. 
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Werkzaamheden van st. Microprojects 

 

Waar werkt SMMF? 

 

1) Malawi 

East Africa Community (o.a. Burundi, Rwanda, etc.) 

Wat zijn de kernactiviteiten van de organisatie?  

Via voorlichting, projectondersteuning en fondswerving wil de SMMF de volgende doelstellingen 

realiseren: 

• Het bevorderen van persoonlijke contacten en ontmoetingen tussen inwoners, organisaties en 

bedrijven uit Nederland en Ontwikkelingslanden (one-to-one relation)  

• Informatieverstrekking, voorlichting en bewustwording vergroten van de Nederlandse 

bevolking, in het bijzonder de schoolgaande jeugd, over de problematiek van onze 

projectlanden. 

• het bevorderen en steunen van ontwikkeling door structurele armoedebestrijding door de 

strategische GET ORERE-programma uit te voeren. 

Welke resultaten zijn er tot nu toe behaald? 

Uitgevoerde activiteiten 2005-2012 

Via voorlichting, projectondersteuning en fondswerving wil de SMMF de volgende doelstellingen 

realiseren: 

• Het bevorderen van persoonlijke contacten en ontmoetingen tussen inwoners, organisaties en 

bedrijven uit Nederland en Ontwikkelingslanden (one-to-one relation)  

• Informatieverstrekking, voorlichting en bewustwording vergroten van de Nederlandse 

bevolking, in het bijzonder de schoolgaande jeugd, over de problematiek van onze 

projectlanden. 

• het bevorderen en steunen van ontwikkeling door structurele armoedebestrijding door: 

a) gezondheidszorg projecten te ondersteunen 

1. Gezondheidszorg (Hygiëne, sanitatie en water) voor 150 meisjes en 

vrouwen die in de wijken Muhora-Burundi wonen. 

2. Het ondersteunen van pleeghuis in Malawi 

b) onderwijs sector te verbeteren: 

1. Renovatie van gebouwen van basisschool in Malawi en Burundi 

2. Het bouwen van klas lokalen voor vluchtelingen die in Burundi uit 

Tanzania zijn terug gekomen 

c) Ondernemerschap en zelfstandigheid van kansarme mensen te bevorderen: 

1. Financiering van kleine winstgevende projecten van weduwen, 

jongeren, ex-soldaten, kansarme vrouwen, van albino’s en andere 

bijzondere groep mensen in Malawi en in Burundi 

2. Initiëren van gieterij bij 100 aidswezen in Burundi 

d) Educatie van de bevolking over de vredesopbouw en de milieuproblematiek: 

1. Film over Buta “Beste jongeren gedrag tijdens de oorloog” in Burundi 
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2. Formation des jeunes de centre de jeunes provinces Bururi sur la 

sauvegarde de la Kibira de Bururi 

3. Toegang tot schoon drinkwater in Muyinga, Burundi 

Tot nu toe focussen we onze grote aandacht op Burundi en Malawi. Alle bestuursleden zijn 1 of 

meerdere malen in Burundi en Malawi geweest. Dit vinden wij belangrijk, want wij zijn ervan 

overtuigd, dat vertrouwen en betrokkenheid zijn vruchten afwerpt. Wanneer een project wordt gestart 

en afgerond wordt de projectlocatie bezocht, zonder dat dit ten koste gaat van beschikbare fondsen. Op 

deze manier wordt directe controle gehouden op het project en dat resulteert in openheid en korte 

communicatie lijnen naar onze achterban en blijft het gedoneerde geld 100% gebruikt voor de 

projecten zelf. 

Fondsenwerving werkwijze 

De st. microprojects streeft er naar om te werken middels fondsenwerving. In de komende 10 jaar zal 

hier zo veel mogelijk aandacht aan worden besteed. 

De stichting zal in de komende jaren zo veel mogelijk sponsormogelijkheden gaan opzetten voor 

bedrijven, fondsen en andere instellingen die de stichting structureel willen steunen. 

 

Wat is de belangrijkste achterban van de organisatie? 

Stichting SMMF is een jonge bewegende internationale organisatie, die gedragen zich wordt door de 

gedrevenheid van haar bestuursleden en de betrokken vrijwilligers. Onze voorlichting richt op 

jongeren die naar school gaan en allochtonen. De ondernemers en de leerkrachten van school van basis 

naar Universiteiten interesseren ons ook. 

Welke strategie wordt er gebruikt om de doelstellingen te verwezenlijken? 

In haar strategie beschrijft SMMF hoe in de in haar visie gestelde beelden en doelen bereikt gaan 

worden en geeft samenhangende reeks van voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn.  

Maatschappelijke Verantwoord initiatief ondernemen in Nederland 

Om haar doelen te bereiken zoekt SMMF daarbij samenwerking met scholen, stichtingen, bedrijven en 

particulieren die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van arme landen. Ten 

goede van onze activiteiten, streeft SMMF naar een grote betrokkenheid (doneren, vrijwilliger worden, 

kennis en deskundigheid beschikbaar te stellen) van jongeren in Nederland.  

Samendoen en ontwikkelen 

SMMF streeft continue naar creativiteit en innovatie. SMMF bevordert betrokkenheid tussen lokale 

partners, de doelgroep en andere lokale civiele partijen in projectland. SMMF vergoot de eigenschap 

van de doelgroep in ontwikkelingsland. Gelden die de SMMF in Nederland inzamelt, worden 

doorgegeven aan lokale organisaties in ontwikkelingslanden, die kleine projecten voor de bijzonder 

kwetsbare groep mensen bijv. Vrouwen, kinderen, gehandicapten, weduwen, etc. gaan uitvoeren.  

Politieke betrokkenheid  

De doelgroep van SMMF is meestal kwetsbare mensen die graag willen en moeten door de lokale 

(maar soms ook internationale) machthebbers geaccepteerd, geholpen en beschermd worden. Overheid 

doet mee om deze uitdaging te realiseren. 
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.  

Foto: Delegatie van SMMF uit Drenthe en Groningen in Burundi samen minister van “Eau, Energie et environment” 

Fondsen en vermogen beheer 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar 

doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen; 

- donaties; 

- subsidies en sponsorgelden; 

- verkrijging krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; 

- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de 

exploitatie van haar bezittingen; 

- overige baten. 

 

Overzicht van het huidige aantal betaalde krachten en vrijwilligers (incl. bestuursleden) 

1. Vrijwilligers 

Onze stichting is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in 

voor het werk van de stichting. Sommigen richten zich vooral op het ondersteunen van projecten in 

projectlanden. Anderen leggen meer de nadruk op voorlichting en bewustwordingsacties in Nederland. 

De vrijwilligers zijn grofweg verdeeld in twee werkgroepen: de groep die zich bezighoudt met het 

beoordelen van projecten in Afrika  en de groep die onze voorlichting en educatie projecten in 

Nederland maakt. Ook is er een groep vrijwilligers die zorgt voor de vertaling van de correspondentie 

tussen Nederland  en Afrika  en/of andere werkzaamheden doen, zoals in een stand staan op 

informatiemarkten, het vouwen van nieuwsbrieven, het verhuizen van exposities of het ophangen van 

posters.  
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2. Medewerkers 

De SMMF heeft een kantoor in het Noord van Nederland, waar één permanente vrijwilliger werken. In 

Afrika  werkt de SMMF op projectbasis samen met lokale deskundigen. Zij treden op als 

vertegenwoordigers van de stichting. In Nederland is een landelijke coördinator die nauw samenwerkt 

met het bestuur en de externe adviseurs. Deze coördinator ontwikkelt kennis en projecten; werkt aan 

de samenwerking en het netwerk van partners en aan lobby in Nederland en in Afrika. 

3. Bestuur 

Het bestuur van de SMMF bestaat uit de volgende 5 leden: 

Naam Titel Functie 

Melenberg, Willem Voorzitter (M) Vrijwilliger/Vertegenwoordiger 

Kalverla, Tanja Carola Secretaris (V) Vrijwilliger/Secretaresse 

Smit, Jakob Hendrik Bestuurslid (M) Vrijwilliger/Voorlichting 

Steenberg, Gerhardus Maria  Bestuurslid (V) Vrijwilliger/Algemeen 

Boxem, Kristel Henriët Bernadet Bestuurslid (V) Vrijwilliger/Finance 

 

Fondsen en vermogen besteden strategie 

St. Microprojects werkt met louter vrijwilligers, zullen er geen financiële vergoedingen plaats vinden. 

Kosten zullen zoveel mogelijk bespaard  en overheadkosten laag te houden. Onkostenvergoedingen 

worden in de regel niet via de stichting gedaan, maar zullen voor zover mogelijk door de bestuursleden 

als privé schenking meegenomen worden in de eigen belastingaangifte. Kosten die gemaakt worden op 

het gebied van reis- en verblijfskosten naar en in projectlanden zullen door de stichting niet vergoed 

worden behalve wanneer ze gesponsord worden. 

 

 


