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1. Inleiding
In dit beleidsplan legt de Stichting Stuur een Masai kind naar school (‘de Stichting’) haar voornemens voor de
periode 2019-2021 neer. Dit beleidsplan borduurt voort op het eerdere beleidsplan 2017-2018.
De Stichting heeft ten doel ‘het (doen) bieden van de mogelijkheid om (kansarme) kinderen van de Masai stam
in Tanzania en Kenia naar school te laten gaan’. Het door de Stichting in de periode 2019-2021 te voeren beleid
is afhankelijk van de ontwikkelingen in Tanzania en Kenia en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien
deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop moeten anticiperen en haar beleid dynamisch aanpassen.

2. Beleid 2019
Geen uitbreiding van het aantal gesponsorde kinderen in Sakala (Tanzania). Dit mede omdat de maximale
(bed)capaciteit van het boarding hostel van de The Mud House Childrens’ Foundation (MHCF) in Sakala bereikt
is.

3. Beleid 2020-2021
Het beleid van de stichting voor de jaren 2020-2021 zal zich richten op de verbreding van de mogelijkheden voor
de scholing van kansarme Masai kinderen en ook op een geografische spreiding van haar activiteiten. Dit naast
het continueren van de sponsoring van de kinderen in Sakala.
Doel is het vergroten van het aantal kansarme Masai kinderen die scholing krijgen in Tanzania of Kenia.
Teneinde zoveel mogelijk Masai kinderen naar school te krijgen, dient het stichtingsbudget efficiënt te worden
besteed. Daarbij geldt dat scholing via een goede regeringsschool in principe al genoeg is. Engelstalig onderwijs
op een privéschool zijn geen noodzaak.

4. Werkzaamheden
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het ondersteunen van algemene en individuele scholingsprojecten
voor Masai kinderen in Tanzania en Kenia en op het werven van fondsen voor de uitvoering daarvan.
Concrete activiteiten die de Stichting de komende jaren wil ontplooien zijn:
• 2019-2021: Continuatie van de samenwerking met de MHCF;
• 2020-2021: Starten en uitbreiden van het sponsoren van Masai kinderen op de Oloolaimutia Primary School
in Oloolaimutiek (Narok, Kenia). Dit in samenwerking met het scholingsproject van Marie Culligan aldaar;
• 2019-2021: Zorgdragen voor de continuïteit van de in 2017 gestarte gesponsorde lagere school trajecten
voor negen (9) Masai kinderen in Sakala;
• Zorgdragen voor wenselijke/noodzakelijke medische operaties (i.e. Naiduya, Joyce);
• Meer nieuws en foto updates via de eigen website en de Facebook pagina’s van de Stichting.

