
Beleidsplan stichting Dufashanye 2014 

Werkzaamheden stichting Dufashanye 

Stichting Dufashanye helpt jongeren, weduwen en wees(kinderen) op verschillende locaties 

in Burundi. In de provincie Bubanza, in de hoofdstad Bujumbura en de steden Rweza, Bwiza, 

Gatumba, Ruziba, Ngozi.  

Stichting Dufashanye bestaat uit vijf bestuursleden, ondersteund door “Vrienden van de 
Stichting”, allen zetten zich belangeloos in voor weduwen, wezen en jongeren  in Burundi.  

Doelen van stichting Dufashanye 2014 

1. Het Schoolkinderenproject wordt afgebouwd. De bestaande groep wordt gesponsord, 

totdat zij de school verlaten. 

2. De reisgroep - opgestart in 2013 - gaat gedurende 3 weken op reis naar Burundi. 

3. Het project Family Based Rehabilitation in Burundi wordt gerealiseerd. 

4. De reisgroep en het stichtingsbestuur werven de benodigde financiële middelen om 

het centrum voor Family Based Rehabilitation te bouwen en in te richten. 

5. Wij ontvangen in augustus de verhalende en financiële verslagen over het schooljaar 

2013/2014 vanuit de EEAC. 

6. Stichting Dufashanye blijft de publiciteit opzoeken door middel van PR en activiteiten. 

Fondsenwerving 

Stichting Dufashanye  voert de volgende acties uit om de projecten te kunnen financieren: 

- Werven van sponsors door mond tot mond reclame 

- Verkoop van (tweedehands) materialen en producten, zoals koffie en thee 

- Organiseren van evenementen, zoals benefietdiners en een benefietconcert 

- Wij verhuren ons als "zwarte Piet" 

- Wij gebruiken fondsenwervingwebsites, zoals YouBeDo, Geef.nl en Shoppingmall 

- Aanvragen van subsidies 

- Wij versturen brieven en kerstkaarten (incl. nieuwsbrief) aan bestaande sponsors en 
mogelijke sponsors, zoals kerken, commerciële bedrijven en stichtingen 

- In ruil voor sponsoring bieden wij de mogelijkheid tot het geven van presentaties 
over onze stichting en de lopende projecten 

Het vermogen van stichting Dufashanye 

Stichting Dufashanye heeft in principe geen eigen vermogen. De giften die binnenkomen bij 

onze stichting worden zodra een project begint, overgemaakt naar de rekening van de 

Evangelic L`Eglise L`Africa Central (E.E.A.C.)  of de Association Raphael in Burundi. Giften die 

niet gespecificeerd op de rekening van stichting Dufashanye binnenkomen worden verdeeld 

over de verschillende doelen die stichting Dufashanye zich gesteld heeft. Giften die op 

langere termijn worden uitgegeven worden overgeschreven naar de spaarrekening van 

stichting Dufashanye.  


