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Nr.
1.

Activiteiten/Hoe
Culturele en sociale
activiteiten organiseren.
Zoeken naar partners
( stichting, kerk, fondsen)

Wat
De bekendheid van het
land Burundi en haar
bevolking uitdragen

2.

Werven van
vertegenwoordigers en
actieve leden in alle
provincies
en andere regio’s,
organiseren
conferenties/markten
Brieven, projecten sturen
voor de fondswerving

Promoten van Stichting
De Morgenster

4.

Brief, klant, mondeling

Vrijwilligers zoeken voor
St. De Morgenster

5.

Contacten leggen met
personen/familie middels
folders
Brieven /project
aanvragen.

Educatie, gezondheid

6

Fondswerving voor
gezondheid programma

Medicijnen en evenwicht
eten te kunnen krijgen

7.

Fondswerving met brieven
en projecten te
presenteren

projecten te starten, die
inkomsten genereren en
werkgelegenheid bieden

8.

Onderwijs verbeteren,
scholen
Acties te organiseren.

Basis technisch
onderwijs,
bijzonder onderwijs te

3.

Projectsubsidies
aanvragen voor Educatie
sectoren

doelstellingen
Bouwen aan
vriendschappelijke
relaties tussen
Burundezen en
Nederlanders
Uitbouwen van
onze stichting in
andere regio’s in
Nederland en ook
andere landen

Het betalen van
studiekosten voor
wezen en straatweeskinderen in
Burundi.

Begunstigde
De bevolking in
Burundi en
Nederland

Doelgroep

Bewoners van
het weeshuis
en andere
jongelui die een
sociale
achterstand
hebben
Goed structureren
Direct:
voor Stichting
Morgenster,
Indirect:
Kinderen in
Burundi
Financiële
De doelgroep:
ondersteuning voor Straatde doelgroep om
weeskinderen
hun jaarlijkse noden van het
beschikbaar te
weeshuis.
krijgen
( schoolgeld,
voeding, onder dak,
kleding etc..
primaire
levensbehoeften)
Voor kinderen
Voor kinderen
met HIV in het
weeshuis …
Het bestrijden van
De kwetsbare
banditisme,
jeugd; kinderen
criminaliteit en
zijn toekomst
prostitutie.
van het land.
Ook aan hen
Doelgroep en
toekomst geven.
kinderen met
psychische

9.

Gezondheid te
bevorderen

kunnen volgen voor
kinderen met een
stoornis.
gezondheidsproject te
starten

Sporten

10.

Fondsen werven, subsidie
aanvragen

Onderwijs te verbeteren

11.

Terrein te kopen
Busje voor vervoer naar
speciaal scholen

Fondswerving/aanvraag
brief

12.

Projecten bedenken, voor
vrouwen, weduwe en
kinderen

Gegeneerde projecten te
starten

13.

Zoeken relatie Ndl
scholen/Bdi scholen en/of
Kerk

Contacten met andere
landen
uitwisseling tussen
scholen

stoornissen

Om hun leven te
verbeteren.
Psychosociale reintegratie met de
buitenwereld.
Het stimuleren van
sport en cultuur
voor de jongelui
Begeleiding van
oorlogstrauma’s

Doelgroep

Doorgaan voor
betalen voor
schoolgeld, de huur
tot ze zelfstandig te
kunnen worden.
Om een weeshuis
te bouwen
en niet meer
afhankelijk te zijn
van telkens
stijgende
huurprijzen,
vervoer te kunnen
krijgen
Vrouwen en
wezenstraatkinderen in
Burundi,
zelfstandig te
worden en
activiteiten in eigen
beheer voort te
zetten; niet meer
afhankelijk zijn van
buitenlandse steun.
Sociaal en cultureel
ontwikkeling,
Relatie Jeugd/Jeugd

Doelgroep

Doelgroep

Vrouwen en
Jeugd

Jeugd

