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1. Inleiding 
 
In dit beleidsplan legt het bestuur van de John Susi Mpandi Kinderstichting (‘de Stichting’) haar 
beleidsvoornemens voor de periode 2020-2025 neer. Dit beleidsplan is vastgesteld in de 
bestuursvergadering d.d. 10 september 2020. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid 
is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen die moeten leiden tot het verkrijgen van donaties en 
subsidies. Het beleid zal jaarlijks – indien nodig – aangepast worden.  
 
 

2. Strategie 
2.1 Statutaire doelstelling 
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:  

“Het (doen) ondersteunen en vergroten van de kwaliteit van leven - en het 
toekomstperspectief van mensen in armere regio’s in ontwikkelingslanden, waaronder met 
name begrepen weeskinderen doch niet daartoe beperkt”. 

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. 
 
De statutaire doelstelling vermeld in artikel 2.2 en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting 
komen overeen.  
 
De Stichting heeft bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend om te worden aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling in de zin van de wet inkomstenbelasting 2001. 
 
2.2 Afwezigheid winstoogmerk 
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit 
dat de Stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar 
doelstelling. 
 
2.3 Bestemming liquidatiesaldo 
Zoals blijkt uit artikel 15.5 zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een ANBI 
met een soortgelijke instelling of stichting die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut 
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 
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3. Beleid 
3.1 Missie  
De John Susi Mpandi Kinderstichting is ontstaan uit betrokkenheid bij het lot van de kinderen binnen 
de Iganga Music School Community in Iganga-Oeganda.  
 
Sinds 2012 weiden John Susi Mpandi en zijn vrouw Ruth hun leven aan het opvoeden en verzorgen 
van weeskinderen. De 26 weeskinderen die in zijn huis wonen variëren in leeftijd van 7-19 jaar. Het 
zijn allen kinderen die voor die tijd op straat leefden, zonder ouders of familie, en in leven bleven 
door het vergaren van plastic flesjes en metaalafval in ruil voor voedsel. 
 
Naast de 26 weeskinderen bevat de Iganga Music School Community nog eens 80 kinderen uit de 
omgeving die vanwege de grote armoede ook door John en Ruth gevoed en onderwezen worden. 
Inclusief de moeders van deze 80 kinderen bedraagt de totale groepsgrootte van de Iganga Music 
School Community ± 200 personen.  
 
Alle kinderen leren door onderwijs van John een muziekinstrument te bespelen. John Susi Mpandi’s 
devies is dan ook “Hope Through Music”.  
 
Ondersteuning voor de kinderen is keihard nodig omdat er geen enkele ondersteuning, van wie dan 
ook is, ook niet van de Oegandese overheid. 
 
De Stichting is opgericht omdat m.n. door het uitbreken van Covid-19 de nood zo hoog werd dat de 
kinderen met directe uithongering bedreigd werden. 
 
Toen John Susi Mpandi (Oeganda 22 november 1968) na zijn studie Hafabra-directie en compositie 
aan het Fontys Conservatorium in Tilburg naar Oeganda terugkeerde, heeft hij zijn missie 
vormgegeven door wees-, straat- en kwetsbare kinderen op te vangen en op te voeden. Kinderen 
waarvan de ouders niet in beeld waren. Door het ontvangen van hoge kwaliteit onderwijs in 
Nederland is John in staat zijn kinderen te helpen een menswaardige toekomst op te bouwen. John 
gelooft dat muziek een krachtig middel is om kinderen met elkaar te verbinden en ze zo 
levensvreugde te schenken.  
 
John Susi Mpandi doet dit alles samen met zijn vrouw Ruth. Ruth (*1978) studeerde kleermakerij als 
vaardigheid, behaalde haar diploma kleuteronderwijs en het bachelordiploma sociaal werk en sociale 
administratie (SWASA). 
Momenteel helpt ze meisjes die niet meer naar school gaan en vroeg zwanger worden, om 
praktische vaardigheden te verwerven en zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 
 
3.2 Doel van de Stichting 
Het doel van de Stichting is om voldoende financiële ondersteuning (uit verschillende Westerse 
landen) te realiseren, zodat de Iganga Music School Community zelfvoorzienend wordt en de 
kinderen een betere manier van leven krijgen door fatsoenlijke huisvesting, iedere dag kunnen eten 
en onderwijs kunnen genieten. Door het bespelen van een eigen instrument leren de kinderen 
muziek maken in groepsverband, wat bijdraagt aan een versterkt gevoel van eigenwaarde.  
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3.3 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting en werving van gelden 
 De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door in Nederland (en indien nodig en wenselijk ook 
in andere SEPA landen, de USA en Canada) particulieren, vermogensfondsen, bedrijven en 
stichtingen ertoe te bewegen geld te schenken ten behoeve van de Iganga Music School Community. 
Dit gaat de Stichting onder andere doen door het (persoonlijk) benaderen van de netwerken van de 
bestuurders en andere betrokkenen. 
 
De eerste prioriteit is het verkrijgen van gelden zodat de kinderen dagelijks 3 maaltijden krijgen. 
Ook al voor de Covid-19 periode was de voedselvoorziening vaak problematisch waardoor de 
kinderen regelmatig met honger de dag door moesten komen.  
 
De Stichting is reeds bezig met het fabriceren van uitwasbare maandverbanden voor de 60 meisjes 
binnen de community. Tot nu toe zien de meisjes zich namelijk genoodzaakt gedurende hun 
menstruatieperiode zich voor 4-5 dagen, zittend op een emmer, af te zonderen. Het voorzien van 
uitwasbare maandverbanden voor de meisjes haalt hun uit hun isolement, met alle positieve 
gevolgen van dien. 
 
Zo snel als wij in staat zijn voor de kinderen in dagelijks voedsel en maandverbanden te voorzien is 
het ons doel ervoor te kunnen zorgen dat alle kinderen dagelijks onderwijs kunnen gaan volgen.  
Dit houdt in dat er geld komt voor schoolgeld en schoolbenodigdheden. Het totale bedrag per kind 
bedraagt € 300 per schooljaar. Wij streven ernaar donateurs, privépersonen, bedrijven en/of 
verenigingen te vinden die hiervoor een structurele bijdrage willen gaan geven. 
 
Door middel van social media als o.a. Facebook, http://jsmcf.org en Instagram gaat de Stichting 
aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. 
 
De Stichting is in gesprek met enkele bekende Nederlanders die welwillend zijn de rol van 
ambassadeur van de Stichting op zich te nemen. 
 
De Stichting gaat muziekverenigingen in Nederland benaderen voor hulp. Enerzijds om te helpen bij 
het verkrijgen van muziekinstrumenten en anderzijds voor het financieel ondersteunen van de 
kinderen binnen de gemeenschap. 
 
Om de huidige donateurs te informeren en meer donateurs te vinden, is het belangrijk dat de 
Stichting zorgt voor effectieve PR. Tevens zal de Stichting ervoor zorgdragen dat er regelmatig 
nieuwsbrieven zijn en dat de Facebook-pagina en website regelmatig actuele berichten bevatten. 
Ook andere mogelijkheden voor PR zullen worden onderzocht. 
 
De Stichting gaat onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op eventuele 
subsidies, ter ondersteuning van haar doelstellingen. 
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4. Financiën 
4.1 Beheer van de gelden 
Het beheer van de gelden vindt plaats op de bankrekening van de ABN-AMRO bank, waarvan het 
rekeningnummer is aangevraagd. De gelden zijn bestemd voor projecten t.b.v. de Iganga Music 
School Community.   
 
De Stichting streeft ernaar het gehele budget aan de doelstelling te besteden en om zo min mogelijk 
geld te besteden aan beheerskosten.  
 
4.2 Vermogen van de Stichting 
Omdat de Stichting op 27 augustus 2020 is opgericht en dus nieuw is, heeft deze nog geen vermogen. 
Alle tot nu toe gemaakte kosten, zoals telefoon, notaris, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en 
het fabriceren van de uitwasbare maandverbanden komen voor de persoonlijke rekening van de 
leden van het bestuur.  
 
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. 
 
4.3 Beschikken over het vermogen van de Stichting 
Op grond van artikel 3.4 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele 
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele 
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen. 
 
4.4 Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3.5 van de statuten voor de 
door hen in die hoedanigheid verrichtte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding 
voor gemaakte onkosten. De Stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
4.5 Begroting 
De begroting wordt in een apart document gepubliceerd. 
 

5. Organisatie  
5.1 Bestuur 
Sinds de oprichting bestaat het bestuur uit 
Voorzitter:   Arto Hoornweg 
Penningmeester:  Ivo Kouwenhoven 
Secretaris:   Tessa van Genderen 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoedingen.  
 
5.2 Klankbordgroep 
Het bestuur wordt ondersteund en geadviseerd door een klankbordgroep. Ook de klankbordgroep is 
onbezoldigd en ontvangt geen vergoedingen.  
Leden van de klankbordgroep zijn Femke Hoornweg, Louis Buskens en Mark Vondenhoff. 
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Bestuur en klankbordgroep zetten zich actief in voor de John Susi Mpandi Kinderstichting. 


