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Doelstelling 
Stichting Harambee wil Afrikaanse jongeren helpen om hun beroepsopleiding af te maken door bij te 
dragen aan de schoolkosten. We vinden het belangrijk dat ook zij de mogelijkheid krijgen een beroep te 
leren waardoor ze een beter toekomstperspectief hebben. 
Ook het bewustmaken van Nederlandse jongeren van de situatie van leeftijdgenoten in Afrika is een 
doelstelling van Harambee. 

 
Visie 
Stichting Harambee heeft als uitgangspunt dat hulp zinvol is als deze bij kan dragen aan het volgen en 
afmaken van een opleiding van kansarme Afrikaanse jongeren waardoor zij de mogelijkheid krijgen een 
bestaan op te bouwen om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. De opleiding zal zoveel 
mogelijk in de directe omgeving van de jongere plaatsvinden en aansluiten bij de wensen van de jongere. 
De bedoeling is dat met de financiële bijdrage de opleiding afgerond kan worden. Harambee richt zich met 
name op jongeren in Kenia. Het bestuur in Kenia bekijkt welke kansarme jongeren ondersteuning nodig 
hebben. 
Stichting Harambee wil Nederlandse jongeren, met name in de regio Beek, bewust maken van de 
leefomstandigheden van Keniaanse jongeren. 
Harambee streeft ernaar ter beschikking gestelde giften zo optimaal mogelijk in te zetten voor de 
doelgroep. Daarom zullen de organisatiekosten zo laag mogelijk gehouden worden waarbij de norm van 
de ANBI status gehanteerd wordt. 

 
Missie 
Stichting Harambee wil door het geven van donaties aan het bestuur in Kenia de schoolloopbaan van 
jongeren ondersteunen. Het Keniaanse bestuur maakt de keuze welke jongeren gesponsord worden om 
een opleiding te starten en/of af te maken. Zij bewaken ook het proces waarbij het geld wordt ingezet. 

- Verantwoording 
Stichting Harambee legt verantwoording af aan de stakeholders van de stichting (donateurs, vrienden, 
vrijwilligers etc) . Harambee is zowel in Nederland als Kenia een organisatie die puur op onbetaalde 
vrijwilligers draait. Wij zetten ons hier vooral in om geld in te zamelen en Harambee bekendheid te geven. 
Met het opsturen van het jaarlijkse donatiebedrag naar Kenia houdt de verantwoording van de 
Nederlandse tak van Harambee op. In Kenia zorgt een groep betrouwbare mensen, vrienden of oud- 
collega’s, dat het geld dat we elk jaar sturen goed terechtkomt en ingezet wordt voor onderwijs en 
toekomstmogelijkheden voor kansarme Keniaanse jeugd. 
De voortgang van de opleiding van de studenten wordt door het bestuur in Kenia aangedragen en door 
het bestuur in Nederland jaarlijks getoetst. In de verantwoording van de uitgaven door het bestuur in 
Kenia wordt rekening gehouden met de kennis van de bestuursleden over de situatie ter plekke. 
In Nederland wordt jaarlijks het financieel overzicht gecontroleerd. 

- Projecten 
Afhankelijk van de inkomsten worden studenten ondersteund waarbij rekening gehouden wordt met het 
kunnen afronden van de opleiding. Gemiddeld betreft het 30 studenten per jaar. Incidenteel worden 
speciale projecten voor jongeren in Kenia ondersteund. 

- Sponsorbeleid 
Het sponsorbeleid wordt vorm gegeven door het bestuur van Harambee in Nederland:: 

 Werven van vaste donateurs 
 Het geven van workshops met vooral recycle materialen op scholen, multiculturele markten en 

andere instellingen 
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 Deelname aan markten waar we Afrikaanse spullen kunnen verkopen 
 Het geven van lezingen 

 
- Vrijwilligersbeleid 

Zowel in Nederland als Kenia zijn vrijwilligers actief. 
Het bestuur in Nederland en Kenia bestaat uit vrijwilligers. 
De vrijwilligers in Nederland werken mee aan het geven van lezingen op scholen, geven workshops, maken 
spullen van Afrikaanse materialen of van kosteloos materiaal, helpen mee op markten bij de stand van 
Harambee. Ook het beheren van de social media en het organiseren en begeleiden van evenementen 
behoort tot de activiteiten van de vrijwilligers. 
Het beleid is erop gericht vrijwilligers te werven die betrokkenheid met de doelgroep hebben en in 
bovengenoemde activiteiten kunnen participeren. 
In Kenia zorgen de vrijwilligers dat de studenten gezocht worden en op de juiste manier gesponsord 
worden. 

- PR-beleid 
Stichting Harambee wil een maximale bekendheid met minimale kosten. Daartoe zal zo optimaal mogelijk 
gebruik gemaakt worden van de social media. 

 In Beek en omstreken wordt minimaal 2 maal per jaar gepubliceerd in lokale media. 
 Deelname aan markten 
 Organiseren van workshops 
 Contacten en organiseren van lezingen 
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