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1. Inleiding 

De stichting is opgericht om vanuit Nederland steun te verlenen aan de verbetering van 

het onderwijs in Mozambique. De Stichting voert zelf geen werkzaamheden uit in 

Mozambique maar doet dat door een locale partnerorganisatie in Mozambique, Rapale 

International School. 

Mozambique heeft een turbulente geschiedenis achter zich: Portugese kolonie, Marxisme 

en een zestien jaar lang durende verwoestende burgeroorlog die afgesloten werd in 1992. 

Sinds die tijd is het land bezig met de opbouw. Een van de grootste barrières die 

ontwikkeling van het land in de weg staat is het falende onderwijssysteem. Over het 

algemeen genomen heeft het onderwijs een zeer laag niveau. Een belangrijke pijler voor 

een land is goed onderwijs voor de jeugd. Daar wordt een basis mee gelegd voor de 

toekomst. 

 

2. Missie en Doelstellingen 

De Stichting wil een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het Christelijk 

onderwijs in Mozambique. Dit zal gedaan worden door: 

 werven van fondsen die in overleg ter beschikking worden gesteld aan de 

Partnerorganisatie in Mozambique; 

 beschikbaar maken van promotiemateriaal (website, folders etc) 

 netwerken met als doel het aanbieden van inhoudelijke ondersteuning aan scholen in 

Mozambique; 

 mobiliseren van vrijwilligers die vorm zullen geven aan de doelstelling van de 

organisatie. 

 

3. Werkwijze 

Samenwerking met de partnerorganisatie in Mozambique 

De Stichting in Nederland werkt samen met de partnerorganisatie Rapale International 

School in Mozambique. Deze school voorziet in een grote vraag naar 

kwaliteitsonderwijs. De school zal de komende vijf jaar uitgebouwd worden van 40 

leerlingen naar 270 leerlingen. Hiervoor zijn nieuwe klaslokalen en sportfaciliteiten 

nodig. Rapale International School is voor financiering van deze bouwactiviteiten 

afhankelijk van donaties. De Stichting wil samen met Rapale International School deze 

uitdaging aangaan. Het bestuur van de school in Mozambique dient plannen voor de 

bouwprojecten in bij de Stichting in Nederland. Deze plannen worden beoordeeld door de 

Stichting en er zal een selectie gemaakt worden op basis van kwaliteit en impact. Na 

goedkeuring van de plannen zal de Stichting de financiën (die door de fondsenwervingen 

in Nederland zijn verkregen) beschikbaar stellen voor de uitvoering van de plannen in 

Mozambique. De Stichting zal geen vermogen opbouwen in Nederland, de fondsen 

zullen zo spoedig mogelijk doorgestuurd worden naar Mozambique.  

 



De uitvoering van de activiteiten wordt gedaan door de locale partnerorganisatie in 

Mozambique. Tijdens de uitvoering zal het bestuur van Rapale International School de 

Stichting eenmaal per kwartaal voortgangsrapportages en financiële overzichten sturen zodat 

de Stichting de voortgang kan  bewaken en evalueren. 

 

Fondsenwerving 

De Stichting zal op de volgende manieren fondsen werven: 

a) Benaderen van individuen, bedrijven en scholen in Nederland met de vraag het 

werk van de Stichting in Mozambique te steunen. 

b) Opzetten van sponsoracties op verschillende locaties in Nederland. 

c) Opzetten van een netwerk van vrijwilligers die fondsenwervende activiteiten uit 

zullen voeren in Nederland 

 

Beschikbaar stellen van promotiemateriaal 

De Stichting zal contacten opzetten met professionals op het gebied van ontwerp en 

marketing om een lijn aan promotiemateriaal te ontwikkelen in de vorm van een website, 

folders en sociale media. 

 

Inhoudelijke steun verlenen aan scholen in Mozambique  

Er zal (hoofdzakelijk in Nederland) een netwerk opgebouwd worden aan deskundigen die 

op vrijwillige basis het werk van de scholen in Mozambique steunen. Deze deskundigen 

zullen op het gebied van onderwijs de scholen in Mozambique bij kunnen staan met raad 

en daad in de vorm van evaluaties, training etc. 

 

4. Strategische keuzes 2010-2014 

Voor de komende vier jaar zal de Stichting zich hoofdzakelijk richten op de ontwikkeling 

van Rapale International School. Deze school voor basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs is in 2010 gestart in een gehuurde locatie en biedt Engelstalig onderwijs aan. 

De school heeft een stuk grond aangekocht en is nu bezig met de opbouw en uitbreiding 

van dit school terrein. De geplande activiteiten voor de komende vier jaar zijn: 

 bouwklaar maken van bouwterrein; 

 omheinen van bouwterrein; 

 investeren in water en elektriciteitsvoorzieningen; 

 bouw van twaalf klaslokalen, drie personeelshuizen en een gemeenschapshal; 

 In de komende vier jaar zal de school groeien van 40 naar 270 leerlingen; 

 de school zal in samenwerking met de locale overheid trainingen geven voor leraren 

van locale scholen in didactiek en klasmanagement. 

 

5. Budget 
In bijlage II is het budget van de Rapale International School toegevoegd. Dit geeft 

inzicht in de plannen van de school in Mozambique. De Stichting zal in overleg met de 

locale school een selectie maken uit deze bouwplannen. Het streven is om de komende 

drie jaar per jaar € 50.000 beschikbaar te stellen voor de school in Mozambique. 
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