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Doelstelling
Stichting Initiat is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Initiat ondersteunt lokale
initiatieven in West-Afrika op gebied van gezondheidszorg, educatie en armoedebestrijding.
Onze huidige partnerorganisatie is de Liberiaanse non-profit organisatie Self Help Initiative
for Sustainable Development (hierna SHIFSD), die zich inzet voor de wederopbouw van
Liberia na de burgeroorlogen en de Ebola uitbraak.

Missie
Stichting Initiat verleent tijdelijk materiële en immateriële steun aan initiatieven die gericht
zijn op het opheffen of verzachten van lokale sociaaleconomische onrechtvaardige
verhoudingen in Afrika.

Visie
Initiat baseert haar projecten op het initiatief en een vraag van de Afrikaanse bevolking.
Projecten die worden geaccepteerd, hebben tot doel de armoede te bestrijden, de
gezondheid te verbeteren en de schoolgang van kinderen te bevorderen.
De aanvraag vanuit Afrika wordt geconcretiseerd in een projectplan met een reële begroting.
Initiat neemt de verantwoordelijkheid van financiering op zich, door in Nederland fondsen te
werven en de partnerorganisatie te stimuleren tot ontwikkeling van duurzaamheid en
financiële onafhankelijkheid. De partnerorganisatie verzorgt de uitvoering van de projecten.
Zo wordt de doelgroep in haar eigen taal en vanuit haar eigen cultuur benaderd waardoor
het einddoel en de visie geïntegreerd worden in de samenleving. Stichting Initiat moedigt
verbetering van de leefomstandigheden aan door verantwoordelijkheid, groei en (waar
nodig) gedragsverandering. Wij stimuleren en ondersteunen onze partnerorganisatie in deze
taak.

Partnerorganisatie
SHIFSD is een geaccrediteerde lokale NGO in Liberia. Haar missie is om de armoede te
verminderen door middel van functionele geletterdheid en ondernemerschap. Huidige
activiteiten van de organisatie zijn onder andere alfabetiseringsprogramma's voor vrouwen
op het platteland, microkredietprojecten in dorpen, beroepsonderwijs en persoonlijke en
maatschappelijke vorming voor jongeren en volwassenen. SHIFSD werd opgericht in Ghana
op 11 november 2000 en verhuisde naar Liberia in augustus 2008.

Werkzaamheden
- Koers, beleid en voortgang bespreken in bestuur
- Contact onderhouden met partnerorganisatie via telefoon, videobellen, mail en Whatsapp
- Coachen van SHIFSD op het gebied van capaciteitsopbouw
- Administratieve werkzaamheden, zoals beleidsplan, jaarverslag, mails, notulen,
projectplan, rapportage
- Werven van fondsen
- Bijwonen van Periodiek Overleg Internationale samenwerking/Gemeente Deventer

Werving van inkomsten
Stichting Initiat werft fondsen per specifiek project.



Jaarlijks kunnen wij aanspraak maken op een bedrag van Internationale
Samenwerking/Gemeente Deventer.
We proberen fondsen te werven met andere samenwerkingspartners van SHIFSD om een
project te realiseren.
Op basis van een startkapitaal vragen wij financiering aan bij een anoniem fonds dat ons
eerder bijstond.

Beheer en besteding van vermogen
Onze penningmeester beheert het vermogen van Stichting Initiat en produceert jaarlijks een
financieel jaarverslag.
Het bestuur bepaalt bij meerderheid waaraan het vermogen besteed wordt.


