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Inleiding 
 
In dit beleidsplan staat het actuele beleid van de Stichting Teel Yooba Nederland. Dit beleid is geldig voor de 
jaren 2022 tot 2027. In de bestuursvergadering van juni 2022 is het vastgesteld. Het beleidsplan zal jaarlijks 
worden aangepast indien nodig.  

Strategie 

1.1. Kernprincipes van de instelling 

Statutaire doelstelling 

Met deze doelstelling beoogt de instelling het algemene belang te dienen. 
 
Afwezigheid van winstoogmerk 
 
Stichting Teel Yooba Nederland maakt geen winst. Het doel is geld inzamelen om projecten in Burkina Faso te 
financieren. De onkosten die de bestuursleden maken om te communiceren met de verschillende 
vriendengroepen in Burkina Faso en om de verschillende acties in Nederland te bekostigen zullen niet met 
stichting-geld worden betaald, tenzij in een bestuursvergadering anders wordt besloten. 
 
Bestemming liquidatiesaldo 
 
De bestemming van het ingewonnen geld zijn meerdere stichtingen in Burkina Faso. We werken graag met 
bevriende stichtingen al daar omdat zo het geld direct besteed kan worden. Er is goed overleg en de 
stichtingen al daar leggen verantwoording af aan Stichting 
Burkina Faso Nederland. De stichtingen, die tot nu toe zijn 
geholpen: 

• Stichting Teel Yooba Burkina Faso. Zij krijgen 
jaarlijks van de Nelson Mandela School een lijst 
met kinderen die van school zouden moeten door 
geldgebrek. Stichting Teel Yooba Burkina Faso 
geeft deze kinderen een beurs met daarin een 
jaar schoolgeld, boeken en iedere dag een warme 
maaltijd voor 25 euro per kind per jaar. Zij helpen 
jaarlijks rond de 100 kinderen. Deels vanuit zelf 
ingezameld geld. Deels vanuit de donatie van 
Stichting Teel Yooba Nederland. De beurzen 
worden uitgereikt tijdens een jaarlijks festival 
waarbij aanwezig zijn: 

o De burgermeester van Teel Yooba 
Burkina Faso (wijk in Ouagadougou); 

o De schoolinspectie; 
o De directie en medewerkers van de 

Nelson Mandela School; 
o Stichting Teel Yooba Nederland; 
o En uiteraard de Stichting Teel Yooba 

Burkina Faso (organisator). 

Doelstelling stichting Teel Yooba Nederland: 
“Het samen met lokale organisaties hulp te bieden aan de armste schoolkinderen in Burkina Faso.” 

 

Nelson Mandela School 
Dit is de Nelson Mandela-school, gevestigd in 
Ouagadougou, in de wijk Teel Yooba. Er gaan 
ongeveer 1200 kinderen naar deze school en er 
zijn ongeveer 25 leerkrachten.   
Er is de afgelopen periode veel verbeterd op het 
gebied van onderwijs in Burkina Faso. Het 
percentage schoolgaande kinderen is de 
afgelopen tien jaar vrijwel verdubbeld. Het aantal 
analfabeten daalt ook, zij het langzamer: van 82 
procent van de volwassenen in 1994 tot zo’n 70 
procent in 2006 toen voor het laatst een meting 
werd gedaan. 
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Verantwoording wordt door de Stichting Teel Yooba Burkina Faso en de Nelson Mandela school aan 
de Stichting Teel Yooba Nederland afgelegd door een jaarverslag met onder andere de namen van de 
kinderen, die een beurs hebben gekregen.  

• Donaties aan de Nelson Mandelaschool. Andere zaken dan alleen lespakketten verschaft Stichting 
Teel Yooba Nederland bijvoorbeeld boeken, lesmateriaal en hopelijk in 2023 sanitaire voorzieningen; 

• Stichting La Femme. Stichting La Femme maakt Afrikaanse spullen, zoals tassen, pannenlappen, 
kussentjes en tafellakens. Deze spullen verkoopt Stichting Teel Yooba Nederland in Nederland en het 
geld gaat terug naar Afrika. Stichting La Femme wordt ondersteund met financiën, naaimachines en 
stoffen. 

• En enkele andere kleine initiatieven. 
 
Stichting Teel Yooba Nederland onderhoudt intensief contact met Stichting Teel Yooba Burkina Faso, de Nelson 
Mandela School, Stichting La Femme en adviseert over de mogelijkheden om de armste kinderen van 
Ouagadougou verder te ondersteunen. De stichtingen al daar zijn zelf ook erg actief met verschillende acties 
om de armste kinderen te helpen. Zo haalt Stichting La Femme bijvoorbeeld straatvuil op en doneert Stichting 
Teel Yooba Burkina Faso maandelijks 25 euro van hun loon (wat heel veel is voor Burkina Faso). Allemaal om de 
kinderen te helpen. 

Beleid 
 

1.2. De werkzaamheden van de instelling 

Stichting Teel Yooba Nederland voert jaarlijks meerder acties uit om geld in te zamelen. De acties zijn onder 
andere: 
 

• Organiseren van acties, zoals:  
o Afrikaanse spullen verkopen op 

markten; 
o Acties op scholen, zoals sponsorlopen, 

wasstraten, wandelen voor water en 
andere; 

o Lezingen voor Rotary, Soroptimisten en 
andere; 

o Afrikaanse avonden (eten, concerten, 
Afrikaanse spullen); 

o Actie-avonden met een bingo, triviant 
of andere; 

o … .   

• Collecteren via Facebook; 

• Kleinere persoonlijke acties; 

• … . 
 

 

1.3. Beheer van het geld 

Vooralsnog vallen alle kosten voor het werven van het 
geld en het communiceren met de verwante stichtingen 
buiten de kosten van deze stichting. Mocht onze 
Nederlandse Stichting groter worden, kan hier 
verandering in komen, aangezien we het wel van groot 
belang vinden dat we face-to-face betrokken blijven bij 
alle uitgaven en investeringen van de aanverwante 
stichtingen. In dit latere stadium zal de verhouding 

Association Teel Yooba Burkina Faso 
Dit zijn de mensen van Association Teel Yooba 
Burkina Faso.  
Op de onderste foto worden de eerste 
lespakketten uitgedeeld. 
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tussen de kosten en de uitgaven duidelijk in de administratie te zien zijn en zal de verhouding tussen kosten en 
opbrengsten als agendapunt in de bestuursvergaderingen worden meegenomen. Wellicht kan in volgende 
beleidsplannen een streefgetal voor de verhouding tussen kosten en opbrengsten worden opgenomen, 
bijvoorbeeld: 

• Een actie kan worden gefinancierd indien de verwachte opbrengsten minimaal 10 x zo veel zijn als de 
investering; 

• Een 2 jaarlijks face-to-face contact rechtvaardigt zich alleen bij een opbrengst van minimaal 6.000 euro 
per jaar; 

• De Stichting streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan .. % van de 
geschonken gelden. 

1.4. Bestedingsbeleid 

Jaarlijks wordt er in ieder geval een deel van het ingezamelde geld (voor de start van het nieuwe schooljaar) 
gedoneerd aan de stichting Teel Yooba Burkina Faso. Communicatie met de Stichting Teel Yooba Burkina Faso, 
de directie van de Nelson Mandela School en Stichting La Femme gebeurt minimaal twee keer per jaar 
mondeling en meerdere keren per jaar via mail en telefoon.  
 
De stichting zal geen vermogen opbouwen. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs 
nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de 
stichting. 

Overig 

1.5. Beloningsbeleid 

Er is geen financiële beloning voor de bestuursleden van Stichting Teel Yooba Nederland. De onkosten zullen 
vooralsnog niet worden vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst. 

1.6. Beschrijving administratieve organisatie 

Al het geld, dat wordt ingezameld wordt gestort op de rekening van de stichting. Per maand wordt een 
overzicht bijgehouden van de opbrengsten en kosten. Deze wordt verspreid onder de bestuursleden. Jaarlijks 
wordt de balans opgemaakt en wordt het geld gedoneerd aan de gekozen stichtingen.  
 
De administratie van de instelling wordt gevoerd door Jojanneke Krabbe. De jaarrekening van de instelling 
wordt opgesteld door Jojanneke Krabbe. Deze zijn te vinden op de website www.teel-yooba.nl. 

1.7. Publicatie 

Er wordt gepubliceerd op de volgende manieren:  

• De website www.teel-yooba.nl; 

• Facebook @Teel Yooba Nederland;  

• E-mailing via persoonlijke adressenlijsten; 

• Voorafgaande en achteraf een bepaalde actie in de lokale media.  
 

De instelling voldoet hiermee aan haar publicatieplicht.  
 
 

http://www.teel-yooba.nl/
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