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Inleiding
Stichting Sosurwo Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte
De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam. Het bestuur bestaat uit onafhankelijke
leden en voert zijn taak onbezoldigd uit. Fondswerving activiteiten in Nederland zijn bestemt voor
de projecten van Sosurwo Fonds in Kenia. Vanaf I januari 2008 wordt de Stichitng Sosurwo Fonds
door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Strategie
De visie en strategie van Sosurwo Fonds is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze
zij n :
Het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in achtergestelde situaties in
Marakwet East in Kenia. Dit kan alleen plaatsvinden door een integrale en structurele aanpak
en met hulp van binnenland en buitenaf.
De verbetering is alleen structureel als het een samenspel is van economisch ontwikkeling,
educatie, medische zorg, infrastructuur en vooral bewustwording dat men met hulp de eigen
situatie kan veranderen
De kleinschaligheid waarop deze aanpak in de visie van Sosurwo Fonds kan plaatsvinden is op
dorpsniveau. Fen dorp kent een eigen sociale structuur en cohesie en is daarmee ook
collectief aanspreekbaar op inzet en resultaten
Sosurwo Fonds gelooft dat iedereen in de wereld recht heeft op schoon drinkwater en dat
kinderen recht hebben om naar school te gaan. Sosurwo Fonds gelooft dat lokale organisaties
onze hulp op de lange termijn niet meer nodig hebben. We menen ook dat een eenmalige gift
niet altijd de oplossing is voor een lokale partner.
Sosurwo Fonds is daarom ook bereid om op langere termijn samen te werken met de lokale
partner zolang er resultaat is, de behoeften worden vervuld, en het budget op een efficiënte
wijze wordt besteed. Het bestuur en vrijwilligers van Sosurwo Fonds werken vanuit een
christelijk perspectief.
Surwo Fonds beoogt niet het maken van winst.

Doelgroep:
In ons projectgebied steunen wij de volgende doelgroepen: jongens en meisje die school voortijdig
verlaten; vrouwen in staat stellen om zaken te doen; en het leveren van schoon drinkwater voor de
gemeenschap als geheel. kinderen en jongeren tot +/- 25 jaar die wees zijn geworden door
verschillende omstandigheden krijgen ook onze aandacht.

Beleid:
De werving van gelden geschiedt voornamelijk door de bestuursleden in Nederland. Het bestuur
streeft ernaar om de jaarlijkse inkomsten minimaal te handhaven op het niveau van het voorgaande
jaar. Alle gelden die worden verkregen via subsidies, giften, en het organiseren van evenementen
zullen volledig worden aangewend aan de prqjecten in het projectgebied van Marakwet East in Kenia.
Het bestuur zal ten aanzien van iedere ondersteuning regelmatig overleg voeren met het lokale
bestuur in Kenia om na te gaan of verdere ondersteuning gewenst is. Indien het lokale bestuur besluit
de hulp van de stichting te ontbinden, zal na deze ontbinding eventueel overblijvend saldo ten goede
komen aan een algemeen beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Budget — Donaties en Giften.
Het budget voor donaties en giften is het bedrag dat in cen jaar beschikbaar is voor de ondersteuning
van projecten en initiatieven van Sosurwo Fonds. Het budget is o.a. gebaseerd op de inkomsten uit
het voorgaande jaar, en wordt door het bestuur voor het volgende kalende[jaar vastgesteld tijdens de
laatste bestuursvergadering van een kalende[jaar.

Financieel
Sosurwo Fonds is een fondsenwervende instelling. De jaarlijkse kosten van dc stichting bestaan
slechts uit de noodzakelijk te maken kosten om de stichting te laten voldoen aan wettelijke vereisten
om de ANBI status te behouden. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
Incidenteel wordt een vergoeding van de gemaakte kosten vergoed en de reiskosten van vrijwilligers

CC
Beheer
Sosurwo Fonds beschikt over een eigen bankrekening. Aangezien de stichting een kleine omvang
heeft is de organisatie eenvoudig van opzet. De door het bestuur genomen besluiten worden
uitgevoerd door de bestuursleden zelf of door één of enkele vrijwilligers.
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