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1. Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van The Rob Foundation. In dit beleidsplan legt The Rob 

Foundation haar beleidsvoornemens voor de periode 2019-2022 voor u neer. Het te 

voeren beleid is deels afhankelijk van de ontwikkelingen in Oeganda en het 

beschikbare budget.  

 

The Rob Foundation is officieel opgericht op 17 januari 2014. Sinds deze datum 

heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. 

Sindsdien zijn er veel contacten gelegd en is er een solide basis gevormd die het 

mogelijk maakt om de benodigde zorg te kunnen leveren. 

 

2. Het doel van de stichting 
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in 

Oeganda en hierdoor mee te werken aan het bereiken van enkele 

millenniumdoelstellingen zoals het verminderen van kindersterfte, het verbeteren 

van de gezondheid van moeders, het bestrijden van HIV, Aids, malaria en andere 

ziekten en het ontwikkelen van wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling. 

 
De stichting tracht haar doel te bereiken doormiddel van outreaches, zodat de 

afgelegen plekken kunnen worden bereikt en van voorlichting en medische hulp 

kunnen worden voorzien.  
In eerste instantie zullen wij vanuit Mukono en de nabijgelegen dorpen aan de slag 

gaan, waarbij het voor ons erg belangrijk is dat we de plekken die wij bereiken 

structureel kunnen bezoeken om een echte bijdrage te kunnen leveren. Het doel is 

om dorpen en scholen te bezoeken waar de mensen normaal verstoken zijn van 

goede medische hulpverlening en voorlichting/onderwijs om op die manier 

basispreventie te kunnen uitbreiden. 
In alle activiteiten die de stichting onderneemt heeft zij geen winstoogmerk.  

 

3. Organisatie van de stichting 
De stichting wordt vertegenwoordigd door een directie die vanuit Nederland door 

het bestuur wordt aangesteld en de dagelijkse leiding heeft over de werkzaamheden 

namens de stichting in Oeganda. De directie wordt bij het uitoefenen van haar taak 

bijgestaan door het bestuur.  

 

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, bestaande in ieder geval uit een 

voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden worden voor een periode 



van 4 jaar benoemd, nadien zijn bestuursleden herbenoembaar. Het bestuur 

vergadert zo vaak als nodig is en communiceert verder per mail of telefoon, zowel 

onderling als met de directie in Oeganda. Het bestuur bezoekt Oeganda regelmatig. 

 

Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door vrijwilligers die de doelstelling van 

harte onderschrijven en al dan niet specifieke werkzaamheden verrichten. Hierbij 

moet onder andere gedacht worden aan hulp bij promotie activiteiten en het 

bijhouden van de website.  

 

Alle bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden Pro Deo. 

 

4. Activiteiten van de stichting 
De belangrijkste activiteiten van The Rob Foundation zijn gericht op het organiseren 

van mobiele missies in de afgelegen dorpjes in de omgeving van Mukono en 

Kampala.   

Tijdens deze outreaches zal voorlichting een belangrijk aspect zijn, waarbij we 

structureel verschillende onderwerpen willen behandelen.  

Onderwerpen die tijdens een outreach aan bod komen verschillen per locatie, maar 

betreffen o.a. goede (borst)voeding voor kinderen, moeder- en kindzorg, 

immunisatie, HIV, malaria en hygiëne. 

 

In de loop van de tijd hopen we eveneens in de gelegenheid te zijn om naast het 

geven van voorlichting ook als consultatiebureau en antenataal kliniek te kunnen 

fungeren, met als uiteindelijke doel ook de basis medische zorg hieraan toe te 

kunnen voegen.  

De outreaches naar scholen en dorpen worden verricht door een team van 

verschillende disciplines, zoals een (specialistisch) verpleegkundige, een 

verloskundige, een clinical officer/arts, met eventueel een laborant, een social 

worker en/of een tolk.  

Om de teams bij elkaar te brengen zal samengewerkt worden met andere instanties. 

De komende jaren zal vooral de nadruk worden gelegd op preventie programma’s 

inzake voorlichting, voorkomen en bestrijden van respectievelijk HIV /  AIDS en 

ondervoeding. 

Dat is ook noodzakelijk omdat zowel HIV/AIDS als ondervoeding in het district van 

Mukono veel voorkomt onder de bevolking van in totaal ruim 800.000 inwoners. 

Onderzoek zal worden gedaan naar onder andere de behoefte aan meer 

poliklinische ondervoedingsklinieken in het district Mukono in samenwerking met 

NACMU, het staatsziekenhuis Mulago en de bestuurders van het district.  

Voorlichtingsprogramma’s zullen in samenwerking met studenten uit zowel 

Nederland als Oeganda op maat worden gemaakt. Gestreefd wordt naar een 

jaarlijkse uitwisseling op het gebied van onderzoek en voorlichting tussen 

scholen/universiteiten in Nederland en in Oeganda. 

 



5. Financiering 
De stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties. De stichting verwacht 

giften vanuit fondswerving en vaste donateurs. Door middel van het vergroten van 

de naamsbekendheid van de stichting beoogt de stichting de benodigde financiën 

voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties 

bepaalt in hoeverre de stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. De 

stichting heeft in het verleden inkomsten uit giften verkregen. De stichting zal 

blijven onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op 

eventuele subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden.  

  

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe 

manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande 

contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. De 

stichting streeft er naar de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. Mogelijke 

kosten van inzamelingsacties zullen zoveel mogelijk worden vermeden en indien 

onvermijdelijk zo laag mogelijk worden gehouden. Acties zullen alleen  

gehouden worden als de opbrengst de kosten ruimschoots overstijgt en per actie 

worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt. 

 

De grootste prioriteit op financieel vlak voor de komende vier jaar is het 

waarborgen van de continuïteit van de stichting. Uitgaven en inkomsten dienen in 

balans te zijn en te blijven. Daarom zal onder meer getracht worden om van 

incidentele donateurs structurele donateurs te maken.  

 

6. Bijlage 

- Proposal 2018 


