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1. Inleiding 
Fio Kids is een stichting die aan jongeren, ergens in onze wereld, kansen op een betere 
toekomst wil bieden. 
Hoe doen we dat ? 
In de voorliggende jaren hebben we een aantal klaslokalen, een keuken met eetruimte 
en een kliniek gerealiseerd. Ons project bestaat uit o.a. een Nursery School voor 
leerlingen tot ongeveer 8 jaar. Na die school gaan de leerlingen naar de Primary en 
Secondary School die ook in Busura is. Op hun 12e jaar komen zij weer terug op de 
Busura Fio Kids School om daar in het Skill Center in praktijkgerichte vakken les te 
krijgen. Je kunt hierbij denken aan: timmeren, fietsen maken, kleding maken, 
batikken…  Dàt is daar hun kans op een toekomst. 
Op kennis, ervaring en mens-zijn kan een mens een toekomst bouwen. Maar niet 
zonder “goed te leren en hard te werken “, zoals het motto van de school de leerlingen 
voorhoudt. Maar … in een land met grote armoede komen de mensen, vooral de jeugd, 
veel te kort. 
Fio Kids streeft er naar dat de mensen in Busura in de toekomst zelfstandig het project 
voortzetten en helpt hen daarbij dit te realiseren. U kunt daarbij helpen door ons te 
steunen. 
Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom! 
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2. Missie en doelen 
 

2.1 Missie en visie 
De missie van Fio Kids is om kinderen een kans te geven hun eigen toekomst 

te kunnen beïnvloeden. Onze visie is dat kwalitatief goed onderwijs kinderen 

de randvoorwaarden biedt om zich te kunnen ontwikkelen en om uiteindelijk 

een eigen en zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen.  

Fio Kids wil daarom via projecten de mogelijkheden voor kwalitatief goed  

onderwijs creëren in de wereld.  

  

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn:  

- De bouw van scholen;  

- De bouw van basisvoorzieningen ten behoeve van scholen zoals 

watertorens, sanitaire voorzieningen, etc;  

- Het leveren van onderwijsbenodigdheden, zoals stoelen, banken, pennen, 

etc;  

- Het leveren van onderwijsmiddelen (zoals boeken) en faciliteren van 

kennis t.b.v. het onderwijzend personeel;  

- Het opleiden van docenten zelf.  

  

Het huidige aandachtsgebied van Fio Kids is The Gambia.  

Aangezien Fio Kids een relatief kleine organisatie is, houdt Fio Kids zich met 

één project tegelijk bezig, zodat er genoeg aandacht en focus op het gekozen 

project blijft.  

Sinds enkele jaren is dat: een scholenproject, (nurseryscool en skillcenter) en 

de gemeenschap van het bushdorp Busura in The Gambia 

 

2.2 Uitgangspunten voor projecten 

De volgende uitgangspunten hanteert Fio Kids voor projecten:  

- Fio Kids richt zich primair op kinderen;  

- De projecten dienen aan te sluiten bij het officiële onderwijs in het 

land;  

- De projecten dienen aan te sluiten bij de behoeften van de 

gemeenschap.  Voor elk project trekken we daarom lokaal een 

betrouwbare samenwerkingspartner aan, waarmee we de 

gezamenlijke doelen van het project en de voortgang kunnen 

afstemmen. Fio Kids zal nimmer doelen eenzijdig definiëren en/of 

opleggen;  
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- Om de betrokkenheid van de lokale gemeenschap te vergroten en de 

continuïteit van het project te waarborgen, vraagt Fio Kids een eigen 

bijdrage van de lokale gemeenschap. Deze bijdrage kan financieel of 

materieel van aard zijn, of de inzet van mensen betreffen;  

- Ten behoeve van de continuïteit dienen de projecten uiteindelijk 

zelfvoorzienend te zijn. Met de afronding van een project, houdt ook 

de geldstroom van Fio Kids richting het project op. In afstemming met 

het contact en de lokale bevolking wordt gekeken hoe de bevolking 

blijvend gebruik kan maken van de opgeleverde faciliteiten.  

 

2.3 Overige waarden en overtuigingen 
 

Overige waarden die Fio Kids hanteert in haar uitvoering van activiteiten zijn: 

- Fio Kids neemt kennis van en heeft respect voor de lokale normen en 

waarden en gebruiken;  

- Transparantie in de financiële middelen en bestedingen. De 

boekhouding van Fio Kids moet transparant zijn zodat donateurs, 

sponsors en fondsen zien hoe Fio Kids haar middelen inzet.  

Dit betekent onder meer publicatie van de voortgang van de projecten 

en activiteiten op haar website, publicatie van de begroting, en 

jaarlijks een financieel verslag inclusief evaluatie van de activiteiten en 

gebeurtenissen. 

 

3. Doelen en projecten 
Op dit moment heeft Fio Kids één groot project in beheer namelijk onderhoud van 

een school in Busura in The Gambia. Het project in Busura is nu ons  enige project en 

zal primair de aandacht krijgen de komende jaren.  

 

Het doel van het project is de kinderen in Busura een dusdanige kwaliteit aan 

onderwijs te bieden dat uiteindelijk doorstroming naar vervolgonderwijs of de 

arbeidsmarkt mogelijk is.  

 

Het project bestaat uit een Nursery School voor leerlingen tot ongeveer 8 jaar. Na die 

school gaan de leerlingen naar de Primary en Secondary School die ook in Busura zijn. 

Op 12/14- jarige leeftijd komen zij weer terug op de Busura Fio Kids School om daar 

in het Skill Center, les te krijgen in praktijkgerichte vakken . Je kunt hierbij denken 

aan een opleiding: timmerman, fietsenmaker, kleermaker 
 

Zie ook www.fiokids.nl voor meer informatie over de inhoud en de voortgang van het 

project. 
 

http://www.fiokids.nl/
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4. Realisatie doelstellingen 
4.1 Werving van financiële middelen 

Fio Kids richt zich op de volgende bronnen ten aanzien van de werving van 

financiële middelen: 

- Fondsen; 

- Particuliere donateurs; 

- Scholen; 

- Bedrijven; 

- Overige donaties. 

De belastingdienst heeft Fio Kids aangemerkt als algemeen nut beogende 

instelling (ANBI). Dat betekent dat giften van donateurs onder bepaalde 

voorwaarden aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. 

5. Communicatie en promotie 
Voor communicatie over en promotie van Fio Kids, haar projecten, doelen en 

activiteiten worden de volgende middelen ingezet: 

1. Brochures met algemene informatie over Fio Kids;  

2. Social media: 

Op de website van Fio Kids, www.fiokids.nl, en op facebook Fio Kids wordt 

onder meer gebruikt voor nieuws over het project en de voortgang, nieuws 

over ontwikkelingswerk, sponsoren, en informatie over Busura in zijn 

algemeenheid. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor donaties op diverse 

manieren;  

3. In het beleidsplan worden de uitgangspunten van de stichting voor de 

betreffende jaren weergegeven en heeft als functie informatie te verschaffen 

aan zijn leden en andere belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor 

het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat de 

doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt 

jaarlijks herzien en vastgesteld;  

4. Voor elk project wordt een projectplan gemaakt met een begroting. Grotere 

projecten worden opgedeeld in deelprojecten met elk een afzonderlijk plan;  

5. De nieuwsbrief geeft informatie over Fio Kids, de projecten en over algemene 

ontwikkelingen met betrekking tot ontwikkelingshulp. Doelgroepen zijn 

donateurs, sponsors en andere belangstellenden. De nieuwsbrief wordt 

minimaal twee keer per jaar verstuurd. 

 

 

 

 

http://www.fiokids.nl/
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6. Activiteiten 
De belangrijkste beoogde activiteiten voor de komende jaren  zijn:  

‐ Realisatie van het project Busura; 

‐ Contact met en ondersteuning van school het Elzendaalcollege te Gennep bij haar  

  inspanningen om geld te werven voor Fio Kids en de kinderen te onderwijzen over 

de leefsituatie in Afrika en The Gambia/Busura;  

‐ Contact met en ondersteuning van school het Elzendaalcollege te Boxmeer bij haar  

inspanningen om geld te werven voor Fio Kids en de kinderen te onderwijzen over 

de leefsituatie in Afrika en The Gambia/Busura;  

- Werven van andere (basis)scholen om een samenwerking aan te gaan met Fio Kids;  

‐ Het zoeken van sponsoren; 

‐ Het steeds weer vernieuwen en voeden van de website en facebook pagina;  

‐ Initiatieven te ontplooien voor andere acties en evenementen t.b.v Fio Kids;  

‐ Het werven van fondsen. 

 

7. Organisatie 
7.1 Stichting gegevens: 

Naam:   Stichting Fio Kids 

Contactadres:  Kapelstraat 41, 5851 AS AFFERDEN (L) 

Telefoon:  0485-531616 

E-mail:   info@fiokids.nl 

www:   www.fiokids.nl 

Banknummer:  NL 77 RABO 014.82.27.376 

KvK nummer:  171 09 813 

 

7.2 Bestuur en taakverdeling: 
Voorzitter:   P.H. (Paul) Theunissen 

Penningmeester:  A.J.M. (Leida) Terlouw-Budel 

Lid   : M.J.G.G.M (Marjo) Vullings-Martens 

mailto:info@fiokids.nl
http://www.fiokids.nl/

