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Beleidsplan 2020-2023  
 
 
 
Doelstelling 
 
Stichting Mzee Kambee is opgericht om kinderen uit de omgeving van Nadanya, in Tanzania, 
financieel te ondersteunen met schoolgeld voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
Studenten die succesvol hun eindexamen afronden kunnen doorstromen naar een 
beroepsopleiding of Universiteit van hun keuze en worden met collegegeld en bijkomende 
studiekosten ondersteund. De kinderen komen uit een Maasai-gemeenschap, waarvan de 
ouders niet of nauwelijks instaat zijn om het schoolgeld te betalen.  
 
 
Missie 
 
Stichting Mzee Kambee helpt kinderen uit het dorp Nadanya e.o. naar school te gaan. Nadanya 
is een dorp in Tanzania dat voornamelijk uit een Maasai-gemeenschap bestaat, die op 
traditionele wijze leeft van de veeteelt. Maasai-meisjes worden nog steeds op jonge leeftijd 
uitgehuwelijkt in ruil voor een bruidsschat van ongeveer 15 koeien. De jongens hebben zonder 
onderwijs geen kans op een betere baan dan veehoeder worden tegen een laag loon waardoor 
ook zij hun kinderen niet naar school kunnen sturen. We vinden het belangrijk dat deze 
kinderen de mogelijkheid krijgen een beroep te leren waardoor ze zich kunnen aanpassen aan 
de veranderende maatschappij en een beter toekomstperspectief hebben. 
 
 
Visie 
 
In Nederland gaat ieder kind naar school. In landen zoals Tanzania is dat voor de meeste 
kinderen helaas nog niet zo vanzelfsprekend. In 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden 
aan 17 Global Goals om uiterlijk in 2030 de wereldwijde armoede en ongelijkheid uit te bannen, 
klimaatverandering tegen te gaan en een welvarend en vreedzaam bestaan voor iedereen te 
creëren. Een van die Global Goals is iedereen naar school! Stichting Mzee Kambee onderschrijft 
dit en draagt hier op eigen wijze een steentje aan bij. 
 
Onze visie is dat kinderen hun leven lang profijt hebben van onderwijs en dat zij hun kennis en 
inzichten overdragen aan de volgende generaties. Zo bouwt een kind niet alleen aan zijn of haar 
eigen toekomst maar ondersteunt ook zijn familie en is rolmodel voor andere Maasai meisjes en 
jongens in hun omgeving. Wij vinden het belangrijk dat deze Maasai-kinderen de mogelijkheid 
krijgen een beroep te leren.  
 
 
Doelstelling 2020-2023 Projecten 
 
Stichting Mzee Kambee helpt Maasai-kinderen hun (beroeps)opleiding af te maken door bij te 
dragen in de schoolkosten. Voor alle studenten die zijn geselecteerd wordt een reservering 
gemaakt zodat zij  hun opleiding kunnen afronden. Gemiddeld worden er 10 tot 15 studenten 
per jaar ondersteund. 
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In 2021 is het doel om te starten met het bouwen van toiletfaciliteiten voor de kleuterschool in 
Nadanya die door de stichting in 2018/2019 is gerealiseerd.  
 
 
Beield  
 
Stichting Mzee Kambee is in 2011 opgericht en juridisch vastgelegd bij de notaris en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een jaar na de oprichting heeft de stichting ook de 
ANBI status verkregen. Stichting Mzee Kambee legt verantwoording af aan de stakeholders van 
de stichting (donateurs, vrienden, vrijwilligers etc.). In Nederland zetten wij ons vooral in om 
geld in te zamelen en de stichting bekendheid te geven. 
 
De stichting bestaat uit een voorzitter (B.M. Beerthuizen), secretaris (J. Van de Pol-Sleper) en 
penningmeester (R. van der Stok) en wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers In 
Nederland. De stichting wordt in Tanzania door twee vaste vrijwilligers ondersteund in de 
contacten met de ouders, studenten, scholen en het betalen van het schoolgeld. De vaste 
vrijwilligers in Tanzania ontvangen periodiek een onkosten vergoeding ter compensatie van 
reis- en telefoonkosten en tevens een kleine beloning voor hun inzet. 
Het bestuur toetst twee keer per jaar de voortgangsrapportage uit Nadanya inzake: 

- Nieuwe studenten 
- Voortgang en studieresultaten van de studenten 
- Hoogte van het schoolgeld 

 
Sponsorbeleid 
Het sponsorbeleid wordt vorm gegeven door het bestuur van Stichting Mzee Kambee in 
Nederland: 

- Werven van nieuwe donateurs 
- Behouden van vaste donateurs 
- Het geven van presentaties op scholen en voor andere stichtingen en/of sponsoren 

 
PR-Beleid 
Stichting Mzee Kambee wil een maximale bekendheid met minimale kosten. Daartoe zal zo 
optimaal mogelijk gebruik gemaakt worden van de social media. 
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