Stichting “Let the Children Play”
Beleids- activiteitenplan 2015-2020

1. Ontstaan:
Tijdens een rondreis door Afrika werden Ingrid Damen en haar partner (beiden uit
Rijsbergen) geraakt door de erbarmelijke omstandigheden waarin de kinderen in de
uitgestrekte buitengebieden van Oeganda onderwijs genoten. Als dat uiteraard al het
geval was want op heel veel plaatsen was er helemaal geen onderwijs. Zij besloten
om hieraan iets daadwerkelijk te gaan doen. Zij kwamen via via in aanraking met het
project “Amasiko Greenschool” (www:amasiko.org , zie onderwerp “basisschool”) en
besloten dit project te gaan ondersteunen.
Op 3 maart 2009 is door hun via een notariële akte de stichting “Let the Children
Play” opgericht met als doel om het onderwijs aldaar voor iedereen mogelijk te
maken en dit spelenderwijs (bijv. in een combinatie met spel en sport) de kansarme
kinderen bij te brengen .
De stichting is inmiddels door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI stichting
zodat de privé giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en hierover geen
schenkingsrecht verschuldigd is.

2. Doelstelling
De doelstelling van onze stichting is om in ontwikkelingslanden, samen met de
plaatselijke bevolking en eventuele andere stichtingen of instanties, basisscholen
inclusief de daarbij behorende noodzakelijke voorzieningen, te realiseren en
aansluitend het lokale bestuur te begeleiden om zelfstandig en zelfvoorzienend de
exploitatie te kunnen continueren.
Het verzorgen en/of bemiddelen in opleidingen van het onderwijzend personeel kan
hiervan een onderdeel uitmaken.
Primair zullen de belangen en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen hierbij
centraal dienen te blijven staan.
.

3. Organisatie:
Bestuur:
* Voorzitter; Ingrid Damen, Klein Zundert
* Secretaris; Ruud Janssen, Zundert
* Penningmeester; Richard Peters, Rijsbergen
* Algemene leden; Jolanda Mathijssen en Jacqueline Aarts, Rijsbergen
Vrijwilligers
Voor specifieke expertise en werkzaamheden worden zo nodig vrijwilligers ingezet.
Ook ter ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van activiteiten kan een
beroep gedaan worden op andere verenigingen, stichtingen en/of individuele
vrijwilligers.
Financiën
Financiële middelen worden verkregen d.m.v. acties, incidentele giften en donaties.
Regelmatig worden oproepen geplaatst voor het doen van een bijdrage aan onze
stichting.(NL 56 RABO 0105 2732 44). Voor projecten waarvan wij denken dat die er
voor in aanmerking komen worden steunfondsen benaderd.
Contact
Postadres; Stichting “Let the Children Play”, Luitertweg 32, 4882 TD Klein Zundert
Telefoon;. 06 23394709
Email; letthechildrenplay@hotmail.nl
Facebook; https://www.facebook.com/pages/Let-the-ChildrenPlay/179934435419901?ref=hl
Informatie
Website; http://www.letthechildrenplay.nl
Amasiko Green School project; http://www.amasiko.org (onderwerp; basisschool)
Ontwikkelingswerker; Wilfried van der Veen email w_vdveen@yahoo.co.uk.
ECOlonie: : http://ecolonie.org/eco/nl/gemeenschap/het-ecozen-network.php
Registratie
ANBI nummer 82 04 99 237
KvK nummer 20 15 01 08

4 Projecten
Realisering 2009- 2014
Na de bouw van de sanitaire voorzieningen bij een school in Kabale is het
schoolgebouwtje in het hele kleine dorpje Hamukaaka (20 km buiten Kabale),
onderdeel van het Amasiko-Greenschool project door de stichting “Let the Children
Play” geadopteerd. Begonnen is met het opknappen ( o.a. schilderen door onze
vrijwilligers) van het bestaande houten schoolgebouwtje en is ook de inrichting en het
meubilair ter hand genomen.
Ook zijn er diverse sport- en speelvoorzieningen gemaakt zoals wippen, schommels,
klimrekken, voetbalgoals en netbalpalen.
Vervolgens is begonnen met de bouw van twee stenen leslokalen. De stenen worden
door de ouders zelf geperst en gebakken en plaatselijke metselaars en timmerlieden
bouwen het af. De stichting LCP betaalt dus de grondstoffen en de arbeid wordt door
de plaatselijke bevolking zelf geleverd. Dit alles onder toezicht van de plaatselijke
dorpsvertegenwoordiger (vergelijkbaar met burgemeester in Nederland) en de
ontwikkelingswerker van Amasiko (de Nederlander Wilfried van Veen).
Daarnaast loopt het opleidings/bijscholingstraject voor de leerkrachten. Zij gaan
enkele keren per jaar in hun eigen tijd naar het buurland Kenia voor een individuele
bijscholing via het wereldwijd erkende “Rudolf Steiner Education” (RSE) programma.
De totale kosten (incl. reis-, overnachting- en verblijfkosten voor 14 dagen) zijn
hiervoor € 300,-- (prijspeil januari 2014) per persoon en per module. Ook wordt
groepsgewijze bijscholing verzorgd ten behoeve van alle leerkrachten, tezamen met
enkele andere scholen in de regio en ook onder regie en naar normen van RSE .
Planning 2015-2020
In de planning tot medio 2020 staan nog;
* Voortzetting opleidings/bijscholingstrajecten voor de leerkrachten.
* Realisering van een drinkwatervoorziening (2015).
* Uitbreiding schoolgebouw met twee lokalen (2016-2017).
* Een centraal keukengebouw, incl. sanitaire voorzieningen (2017-2018)
* Uitbreiding van de overblijfvoorziening en toiletgebouw (2018-2019)
* Uitbreiding schoolgebouw met twee lokalen (2019-2020).

