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Beleidsplan 2014 – Stichting Rafiki Kenia 
 
Inleiding 

De Stichting Rafiki Kenia is ontstaan vanuit een privé initiatief van particulieren. Na 
diverse bezoeken aan Kenia hebben de oprichters besloten om iets te gaan doen 
voor de bevolking in Kenia, beginnend met het district Kwale. De reden hiervan was 
dat bestaande organisaties niets doen voor de mensen in het dorp Makongeni 
Village in het bovengenoemde district en de erbarmelijke toestanden waarin de 
mensen/kinderen leven die we in Kenia met onze eigen ogen hebben gezien. 
 
Doelen Stichting Rafiki Kenia 

De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden en goederen teneinde deze 
gelden en goederen te kunnen aanwenden ter verbetering van het leefklimaat van de 
bevolking in Kenia. De doelstelling van de stichting wordt zowel nationaal als 
internationaal nagestreefd, zonder onderscheid te maken op grond van personen, 
ras, afkomst of religie. De Stichting Rafiki Kenia beoogt niet het maken van winst. 
 
Beleidsplan 

Het doel van de stichting is het aanbieden van hulp aan de bevolking in Kenia. Alle 
projecten die de stichting in Kenia uitvoert of begeleidt komen voort uit de wensen 
van de bevolking in Kenia. De stichting Rafiki Kenia heeft als beleid dat zij een groot 
belang stelt aan de communicatie met de mensen die geld of goederen geven voor 
de projecten in Kenia. Tevens hecht de stichting er belang aan dat zoveel mogelijk 
informatie via internet via de website is te downloaden. Aangezien de stichting Rafiki 
Kenia geen vermogen heeft is de stichting afhankelijk van de gelden en/of goederen 
die door anderen, bedrijven en particulieren, ter beschikking worden gesteld aan de 
stichting. Met deze hulp is de stichting Rafiki Kenia in staat om de projecten in Kenia 
uit te voeren en de hulp te bieden aan de mensen in Kenia die dit nodig hebben. 
Voor het jaar 2014 heeft de stichting de volgende doelen gesteld. 
 
1) Het continueren van de projecten die door de Stichting Rafiki Kenia zijn 

opgestart in Kenia. 
2) Het bestuur hoopt en spreekt de wens uit dat we er in slagen om de 

dokterpost die in Maart 2010 is geopend open te houden en zo een positieve 
bijdrage te kunnen blijven leveren aan de gezondheidszorg in dit deel van 
Kenia. 
 

Het beleidsplan 2014 is opgesteld door het bestuur van de Stichting Rafiki Kenia. 
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