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Het actuele beleidsplan
Doelstellingen en te verrichten werkzaamheden
Stichting Dodore heeft als doelstelling de aanpak van armoede. Dit is onderverdeeld in vier doelen
met bijbehorende activiteiten en werkzaamheden:
1) Doel-1: Scholen in sloppenwijken in Kenia helpen om hun leerlingen te voorzien van een
gezonde maaltijd op school zodat de leerlingen energie hebben om de lessen te volgen.
Uitvoering en activiteiten: het stimuleren en steunen van schoolmaaltijden via een subsidie
aan scholen.
2) Doel-2: Ouders in armoede in Kenia helpen om hun kinderen te voorzien van een gezonde
maaltijd zodat ze gezond blijven en zich kunnen ontwikkelen. Uitvoering en activiteiten: het
leveren van een maandelijkse kinderbijslag van ongeveer euro 9 direct aan de ouders.
3) Doel-3: Ouders in armoede in Oekraïne helpen om hun kinderen te voorzien van een
gezonde maaltijd zodat ze gezond blijven en zich kunnen ontwikkelen. Uitvoering en
activiteiten: het stimuleren en steunen van maaltijden via een subsidie aan
kinderopvangcentra in Oekraïne.
4) Doel-4: Boeren in armoede in Kenia helpen om gezond voedsel te produceren en
zelfredzaam te worden in hun basisbehoeften. Uitvoering en activiteiten: het stimuleren en
steunen van goede zaden en landbouwmiddelen voor kleinschalige boeren waarmee ze hun
voedselproductie kunnen verbeteren en hun inkomsten kunnen verhogen.
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De wijze van verwerving van inkomsten
Stichting Dodore doet fondsenwerving in samenwerking met diverse scholen in Nederland. Deze
scholen organiseren fondsenwervende acties met hun studenten. Deze fondsenwerving wordt
uitgevoerd onder de naam ‘The Breakfast Club’. De volgende scholen doen mee: Hoge School
Utrecht, International School of Amsterdam, International School Hilversum en International School
Groningen. Meer informatie over de ‘The Breakfast Club’ is te vinden op website www.dodore.org
Het beheer en de besteding van het vermogen
Prognose over 2022 en 2023

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Stichting Dodore voert een administratie waaruit blijkt hoe de ontvangen gelden worden aangewend
ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Aan het einde van het boekjaar
(dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december) wordt door de penningmeester de
boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert
de stukken en keurt de stukken goed. Na de goedkeuring wordt het resultaat gepubliceerd op de
website www.dodore.org

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Uitgeoefende activiteiten in 2020
Stichting Dodore steunde drie scholen in sloppenwijken in Nairobi, Kenia in 2020. De scholen kregen
financiële steun om hun leerlingen, in de leeftijd van 3 – 10 jaar oud, te voorzien van een gezonde
schoolmaaltijd. Dit programma heet ‘The Breakfast Club’.
Deelnemende drie scholen zijn:
1) FreMo school (90 leerlingen)
2) Precious Hope school (70 leerlingen)
3) Dossabi Blessed Center school (65 leerlingen)
De kosten voor dit schoolmaaltijdenprogramma was euro 3.618/- in 2020
Uitgeoefende activiteiten in 2021
Door de coronacrisis waren de bovengenoemde scholen gedeeltelijk gesloten in 2020 en 2021 en
was bezoek aan boeren onmogelijk. Daarom heeft Stichting Dodore zich in deze perioden gericht op
het verstrekken van kinderbijslag aan ouders in armoede in sloppenwijken van Nairobi.
Honderdvijfentwintig ouders kregen maandelijks 1,000 Kenia Shilling (ongeveer euro 9) kinderbijslag
op hun MPesa rekening via de mobiele telefoon.
De kosten voor deze programma’s was euro 9.778/- in 2021
Vrijwilligers van Stichting Dodore hadden regelmatig telefonisch contact met deze ouders om de
impact van de kinderbijslag en de gevolgen van de coronacrisis met hen te bespreken.
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