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Oprichting  

Stichting “Climbing the right tree”  is opgericht op 13 November 2017 en is geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 70071454. Het bestuur van de Stichting heeft dit document 

vastgesteld in zijn vergadering van 18 Februari 2021 

 

Bestuur 

Het bestuur van Maxim Nyansa bestaat uit de volgende personen: 

Klaas Brongers    Voorzitter 

Diana van der Stelt  Secretaris 

Julie Bissonnette  Penningmeester 

   

Publicatieplicht 

De stichting voldoet aan zijn publicatieplicht door middel van de website 

www.climbingtherighttree.com 

 

Doel 

“Climbing the right tree”  heeft als doel het creëren van loopbaankansen voor jonge mensen in Afrika 

door middel van ICT.  

 

  

http://www.climbingtherighttree.com/
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Strategisch beleid  

De Stichting realiseert de komende drie jaar zijn doelstelling door het financieel en praktisch 

ondersteunen van  

- Geïntegreerde programma’s voor de transformatie van het onderwijs  in West Afrika 

- Beroepsopleidingen in ICT voor schoolverlaters  

- Trainings- en arbeidsmarktprogramma’s voor jonge afgestudeerden in ICT uit arme gezinnen, 

die weinig kans maken op de arbeidsmarkt. 

De Stichting maakt voor het realiseren van zijn doelen in West Afrika gebruik van samenwerking met 

Maxim Nyansa IT Solutions Foundation gevestigd in Accra. Deze NGO geregistreerd onder Ghanees 

recht  draagt zorg voor de uitvoering van door onze Stichting gefinancierde projecten  in Ghana en 

vanaf 2021 ook in Burkina Faso, The Gambia, Sierra Leone en Nigeria.. Daarnaast werkt onze 

Stichting samen met andere  niet-winstbeogende instellingen (NGO’s, onderwijs en 

onderzoeksinstellingen, beroepsorganisaties) met een vergelijkbare doelstelling voor zover dat 

bijdraagt aan de doelstelling.  

Zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten heeft de stichting geen winstoogmerk. Verder is statutair 

vastgelegd dat ieder batig liquidatiesaldo van de stichting ten goede moet komen aan een ANBI met 

een vergelijkbare doelstelling of aan een organisatie in het buitenland met een vergelijkbare 

doelstelling.  

 

Werkzaamheden van de Stichting 

De stichting verricht ter ondersteuning van zijn doelstelling de volgende werkzaamheden: 

 Het werven van vrijwilligers die als IT trainer naar Afrika worden uitgezonden 

 Het aangaan van samenwerkingsverbanden met bedrijven en onderwijsinstellingen in 

Nederland die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling 

 Het organiseren en verlenen van professionele ondersteuning van zijn zusterorganisatie 

Maxim Nyansa IT Solutions in Ghana bij de vakinhoudelijke ontwikkeling van 

trainingsprogramma’s en onderwijsinnovaties gericht op het onderwijs in West-Afrika. 

 Het werven van donaties van ICT hardware (in natura) en opslag en verscheping naar 

bovengenoemde programma’s. 

 Het deelnemen aan fundraising en PR werkzaamheden in internationaal verband met 

partners van collega-Maxim Nyansa stichtingen in diverse landen.  

 Het helpen opzetten van Maxim Nyansa vestigingen in andere landen in Europa en Noord-

Amerika.  

Meer informatie over de werkzaamheden van de Stichting en de zusterorganisatie in Ghana zijn te 

vinden op de website www.climbingtherightttree.org en  www.maximnyansa.com 

  

http://www.climbingtherightttree.org/
http://www.maximnyansa.com/
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Het werven van gelden  

De Stichting werft gelden van particulieren, bedrijven en vermogensfondsen ten behoeve van de 

realisatie van de doelstelling via bovengenoemde programma’s. Hiervoor is een meerjarig 

international fundraising beleid vastgesteld door de centrale Maxim Nyansa organisatie. De Stichting 

werkt actief mee om deze doelen te realiseren ten behoeve van de verschillende Maxim Nyansa 

branches in West-Afrikaanse landen.  

Stichting "Climbing the right tree"  heeft de volgende wervingsmethoden:     
1. Een PR team van 10 vrijwilligers uit de diverse landen maakt het werk van de Stichting bekend 

via social media, events en nieuwsbrieven.  
2. De twee oprichters van Maxim Nyansa en Climbing the right tree verschijnen in de media, 

spreken op congressen, schrijven blogs 
3. Een fundraising team van 10 vrijwilligers uit de diverse landen zoekt en schrijft grant 

applications.    
    Ze worden daarbij geassisteerd door twee professionele fundraisers, een bezoldigd en een 

onbezoldigd.    

4. Een aantal senior IT-ers en de bestuursleden treden op als ambassadeurs van de stichting.    

     Zij bezoeken bedrijven en instellingen met ons nieuwe "Charity Partnership" concept    

     Dat betekent werving van fondsen maar ook van hardware donaties, onderwijsmiddelen etc.    
     Ook ICT bedrijven worden benaderd, en ICT professionals die trainingen willen geven in 

Afrika pro deo.    

5. Samenwerking met andere NGO's die onze scholenprojecten willen steunen.     

6. Het bestuur benadert overheid en bedrijven in Veenendaal voor subsidies en samenwerking.    
7. Voor 2021-2023 is een professioneel meerjaren fondsenwervingsplan gemaakt in 

internationaal verband.    

           

Kostenposten voor fondsenwerving         

* promotie materiaal inclusief een professionele website       
* incidentele consultancy kosten fondsenwerver 
* onkosten vrijwilligers (zoals reiskosten voor bedrijfsbezoeken in    
Nederland)         

           

Maximum Norm Fondsenwervingskosten:            

7% van de inkomsten in geldmiddelen        

3% van de inkomsten in geld  + waarde van gedoneerde goederen en diensten     

           

           
 

Het beheer van vermogen 

De Stichting werft gelden met het doel deze op korte termijn (binnen één jaar) te besteden aan 

programma’s in Afrika en heeft als doel het eigen vermogen beperkt te houden tot een voor de 

continuïteit van de organisatie noodzakelijke waarde. 
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Bestedingsbeleid 

In principe besteedt de Stichting zo min mogelijk middelen in Nederland. Het werk wordt daarom 

volledig met vrijwilligers uitgevoerd.  

Sinds 2018 hebben we in Veenendaal een bescheiden kantoor met werkplaats en magazijn ter 

ondersteuning van onze werkzaamheden in Nederland. Sinds 2020 beschikken we over een 

gedoneerde bestelbus om overal in Nederland hardware donaties op te halen.  

Elk jaar wordt een begroting opgesteld die erop gericht is een bijdrage te leveren aan de 

bureaukosten van onze samenwerkingpartners van  “Maxim Nyansa IT Solutions”  in Ghana en de 

andere nieuwe landenkantoren in West-Afrika, zodat we zeker zijn van een professionele uitvoering 

van de door ons gewenste projecten ter plaatse.  

Programma’s in Afrika worden verder uitgevoerd op het moment dat daarvoor via fondsenwerving 

de noodzakelijke middelen zijn ontvangen of toegezegd. Deze worden een jaar vooruit gepland 

waarna de noodzakelijke fondsenwerving zeer gericht wordt uitgevoerd en elk project wordt 

uitgevoerd zodra de betrokken middelen voorhanden zijn.  

De Stichting streeft ernaar om ook in Afrika verschillende belanghebbenden actief te betrekken bij de 

projecten die met haar middelen worden uitgevoerd en er zo voor te zorgen dat de lokale 

gemeenschap zich verantwoordelijk voelt voor het behoud van de projectresultaten. Door middel 

van zogenaamde “memoranda of understanding”  worden afspraken gemaakt over de bijdragen van 

betrokken donor partijen.  

Zodra mogelijk zorgen landenkantoren van Maxim Nyansa IT Solutions Foundation voor hun eigen 

inkomsten ter plaatse. Dat is vanaf het begin het geval in Nigeria (fondsenwerving gebeurt in het land 

zelf) en inmiddels grotendeels het geval in Ghana.  
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Beloningsbeleid 

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. 

Bestuursleden en vrijwilligers kunnen sobere gemaakte onkosten declareren. Vrijwilligers en 

bestuursleden die naar Afrika reizen voor programma’s die door de Stichting zijn gefinancierd dragen 

hiervoor zelf de bijhorende reiskosten. Zij kunnen voor eventuele fiscale aftrekbaarheid van deze 

kosten gebruikmaken van de ANBI status van de Stichting.  

De Stichting streeft ernaar niet alleen te werken met een onbezoldigd bestuur maar ook om zijn werk 

zoveel mogelijk door vrijwilligers te laten uitvoeren, dit geldt ook voor hoogwaardig werk door 

advocaten, ontwikkelingsconsultants, IT-specialisten, fondsenwervers, onderwijsspecialisten en 

accountants die in onze opdracht werken.  

Tegen betaling van een commercieel tarief worden alleen werkzaamheden uitgevoerd wat betreft de 

hosting van de website en andere IT voorzieningen. Voortvloeiend uit onze doelstelling wordt 

betaald werk indien enigszins mogelijk  in Afrika uitgevoerd, zodat ook daardoor loopbaankansen 

voor jonge mensen worden gecreëerd. 

Het werk van Maxim Nyansa groeit snel en is succesvol. In deze situatie is het kwetsbaar om voor de 

dagelijkse leiding  van onze organisatie in Europa volledig afhankelijk te zijn van vrijwilligers onder 

leiding van een van de onbezoldigd bestuursleden van de organisatie.  

Wij streven er daarom naar – zodra onze financiele situatie dat toelaat – om in de komende twee jaar 

twee bezoldigde krachten aan te trekken: 

Directeur Maxim Nyansa Europa 3 dagen per week 

Logistiek manager Nederland  3 dagen per week   

  



7 02/02/2021      
 

      Doelen 2021 

Ons doel voor 2021 is om Climbing the right tree verder uit te bouwen als een betrouwbare 

stichting in Nederland met steun van een vaste groep individuen en organisaties die een gezonde 

basis vormen voor de levensvatbaarheid van de stichting voor de komende vijf jaar. Dit is een 

voortzetting van ons doel uit 2020.  We werken sinds vorig jaar aan de volgende groei:   

 

1. Uitbouw naar andere landen              

In 2019 heeft onze partner organisatie in Ghana, Maxim Nyansa IT Solutions Foundation, de Fire 

Africa Award 2019 gewonnen. Ondanks de pandemie heeft de organisatie veel belangstelling 

gekregen uit andere landen en hebben zich allerlei succesvolle sociaal ondernemers, ICT-

professionals en partner NGO-s gemeld die in hun eigen land Maxim Nyansa activiteiten willen 

starten of met ons willen samenwerken; in West-Afrika zijn er zo momenteel concrete 

voorbereidingen gaande voor de opening van vestigingen in The Gambia, Burkina Faso, Sierra 

Leone en Nigeria. In Ghana krijgt Maxim Nyansa veel aandacht in de nationale media en in de 

politiek en groeit verder. Zuid-Afrika, Ethiopie en Kenya “zitten in de wachtkamer”.  

  Sinds 2020 heeft “Climbing the right tree” zelf een partner organisatie in Hasselt, Belgie 

“Ghana4U” (www.ghana4u.be ) en er lopen verkenningen in Noorwegen, het VK, en de VS.  

Wij zullen met onze stichting deze ontwikkelingen actief ondersteunen en samen met onze 

collega’s op het internationale kantoor in Ghana zoveel mogelijk inzetten op “franchise modellen” 

dat wil zeggen een succesformule die gemakkelijk en betaalbaar te kopieren is wereldwijd.  

 

2. Organische groei in Nederland 

Vanaf 2018 zijn wij gevestigd in Veenendaal, en we hebben daar passende huisvesting, ICT 

bedrijven die ons steunen, een partnership met “ICT-Valley” en actieve vrijwilligersorganisaties 

gevonden die ons hebben geholpen om een stevige basis te geven aan onze stichting. We willen 

onze aanwezigheid in Veenendaal verder uitbouwen, in het bijzonder ons logistiek werk t.a.v. het 

verschepen van goede tweedehands computers naar scholen in Afrika. We geven in Veenendaal 

en omgeving daarmee niet alleen een zinvolle en veilige plek om vrijwilligerswerk te doen voor 

mensen die met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die stages willen doen. We helpen 

ook ICT bedrijven om invulling te geven aan hun opgave op het gebied van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen. We willen in deze regio ook fondsen werven om onze logistieke 

kosten ter plaatse te dekken.  

 

 

  

http://www.ghana4u.be/
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“Charity partnership”  

In 2020 is tijdens de lockdown veel werk verricht aan onze communicatie materialen en er is een 

zogenaamd “charity partnership concept” uitgewerkt voor samenwerking met het bedrijfsleven 

en een bus aangeschaft. Deze bus met ons merk en reclame rijdt met vrijwilligers door heel 

Nederland om hardware in te zamelen.  

 

 Daarmee is de basis gelegd voor verdere groei van ons supportnetwerk in de komende jaren 

inclusief een groeiend aantal verzamelpunten voor computers in Nederland en Europa.  

Met een klein netwerk van senior ambassadeurs en in samenwerking met “ICT-Valley”, KNVI de 

beroepsorganisatie voor informatieprofessionals en de Internationale Rotary willen we komende 

jaren actief bedrijven benaderen om met ons een partnershap aan te gaan in het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en ons te steunen op allerlei manieren, waaronder 

het openen van nieuwe computerverzamelpunten.   
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3. Samenwerking met universiteiten en HBO’s 

In 2020 hebben wij onze samenwerking met verschillende universiteiten en HBO’s verder 

uitgebouwd, twee studenten  van de WUR respectievelijk Universiteit Utrecht hebben een 

afstudeerscriptie bij ons geschreven gerelateerd aan de doelstelling van Maxim Nyansa, en 

studenten van CHE en PABO Driestar hebben stageopdrachten voor ons uitgevoerd. Deze zijn 

deels op ons kantoor in Veenendaal maar in verband met de pandemie ook vooral online 

uitgevoerd maar altijd in nauwe samenwerking met onze partners van Maxim Nyansa.  

De onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd op de nieuwe internationale website van Maxim 

Nyansa op https://maximnyansa.com/research-reports/   Voor 2021 voorzien we de volgende 

projecten:  

Onderwijs instelling Scope Thema 

CHE Meerjarig honor 
student programma 
multidisciplinaire 
projecten vanaf Sept 
2021 

Ontwikkelen innovatieve onderwijsconcepten 
voor Afrika samen met Maxim Nyansa. 
Eerste project ideeen: 
een webcommunity voor Afrikaanse 
onderwijzers  
een betaalbare Afrikaanse Maker Space  
een digitale schoolbibliotheek  
 

PABO’s  
 

Ontwikkelen 
interactief 
lesmateriaal voor 
Afrikaanse scholen  
 
Stages op scholen in 
Afrika  

Kwaliteitsverbetering van het basis onderwijs 
in Afrika door middel van open source 
lesmateriaal en stage programma’s.  
 
 
Met behulp van de nieuwe digitale bibliotheek 
van Maxim Nyansa beschikbaar voor alle 
internationale partners  

Universiteit Utrecht 2 research masters 
voor 8 maanden  

1. Internationale ontwikkelingsstudies: 
“Theory of change”  research  
 

2. ICT4Development:  implementatie van 
de nieuwe ontwikkelde impact 
assessment methode voor ICT in het 
onderwijs en bouw van bijhorende 
business intelligence oplossing voor de 
Maxim Nyansa website.  

 

TU Twente Research master voor 
8 maanden  

Informatica: ontwikkeling en testen van een 
betaalbare IT architectuur voor scholen in 
afgelegen gebieden  met behulp van innovaties 
op het gebied van bv zonne-energie en 
satelliet. 
 

 

https://maximnyansa.com/research-reports/
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4. Scenarios, risico inventarisatie en maatregelen  

In 2020 is de wereld getroffen door de Corona pandemie. We weten niet hoe dat in 2021 zal 

uitpakken, maar hebben voor drie scenarios de gevolgen in kaart gebracht voor de internationale 

Maxim Nyansa organisatie. Daarbij wordt opgemerkt dat de strategische zuinige keuzes van Maxim 

Nyansa en alle aangesloten branches (werken met vrijwilligers, donaties in natura, betaalde krachten 

alleen in Afrika) ons hebben geholpen om zonder enige problemen het jaar 2020 door te komen.  

Daarnaast hebben we te maken met nieuwe risico’s omdat onze organisatie groeit en omdat we gaan 

opereren in nieuwe West-Afrikaanse landen waar het algemene veiligheidsniveau minder hoog is dan 

in Ghana. We hebben in onderstaande tabel diverse scenario’s en risico’s geinventariseerd samen 

met onze Maxim Nyansa partners en een aantal beheersmaatregelen genomen die zijn opgenomen 

in onze jaarplannen.    

 

Scenarios and major risks  2021  
 

        

  Bad Average Optimal 

Covid  
Travel very limited borders 
closed Travel with testing 

Travel with 
vaccination  

  
2nd and 3rd wave in West 
Africa 

2nd wave in West 
Africa 

Pandemic under 
control 

  3rd and 4th wave in Europe 3rd wave in Europe 
Life back to normal 
April 21 

  Life not back to normal  
Life back to normal mid 
21   

Economy 
World wide recession 
 

Economy in a slight dip 
 Economy relaunches 

Donations 
Most sponsors down  
 

Fundraising slow 
growth 
 

Fundraising up 
  

Hardware 
Only electronic solutions 
funded     

  
Hardware replacements 
slow     

  
Fewer containers shipped 
 

Small increase in 
shipments 
 

A container to all 
new countries  

Volunteers 
In lockdown most of the 
year 

Limited lockdown early 
21 Free movement of all  

  Trainers can not travel 
Trainers can travel sept 
21 

Trainers  travel with 
vaccination  

  

Collection points mostly 
down 
 

Collection points slow 
growth 

Collection points fast 
growth 
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Scenarios and major risks  2021  
 

        

  Bad Average Optimal 

Schools  West African schools closed 
Schools closed until 
sept 21 Schools open all year 

  

No teacher training possible 
 
 

Limited teacher 
training  

Strong increase in 
teacher training  

Security 
Strong increase in Sahel 
terrorism 

Slight increase in Sahel 
terrorism 

Quiet situation in all 
countries 

  
Work in Burkina Faso and 
Nigeria down 

Additional security 
policy  

Business as usual in 
all countries  

  Theft of container  
Burglary in a branche 
office  No incidents  

  
Maxim Nyansa volunteers 
abducted 

Various risky situations 
in schools    

Cyber security 
Data leak incidents in 
Europe 

Minor data leak 
incidents  No incidents  

  
Major donors request ISO 
27001  

Some computers are 
missing    

  
Majo hack of Maxim Nyansa 
software     

Integrity Major fraud with MN money  
Some expenses cannot 
be accounted No incidents  

  
Corruption case in a new 
branch 

A local trainee or staff 
must be dismissed 
after integrity incident   

  Reputation strongly affected     

HRM 

People in core team of 
founders or pioneer 
directors drops out 

Span of control Stanley 
and Diana grows too 
big   
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Wij gaan voor onze keuzes in 2021 in principe uit van een middenscenario, waarbij tot September 

2021 het maatschappelijk leven ernstig is verstoord maar daarna normaliseert.  

Om onze risico’s te beheersen stellen we de volgende maatregelen voor:  

Risico  Maatregel 
Fundraising blijft moeilijk tot medio 
2021 

We stellen bootcamp voor jong IT professionals 
uit tot September 2021  
We focusen de uitvoering op het nieuwe 
vocational training programm en scholen, deze 
gaan alleen door als er geld voor is.  

Hardware inzameling groeit 
langzaam door 

Indien nodig verschepen we kleinere 
hoeveelheden computers naar de nieuwe landen 
om daar alleen de eerste pilot scholen projecten 
uit te voeren.  

We gaan werken in landen met 
grotere veiligheidrisico’s 

Een nieuw en duidelijk veiligheidsbeleid om onze 
medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te 
beschermen.  
 
Waar nodig een onderscheid tussen mensen van 
verschillende etnische en religieuze 
achtergronden. 

We gaan werken in armere landen 
met weinig voorzieningen 

Methode ontwikkelen voor betaalbare IT 
architectuur (TU Twente) 
 
Samenwerken met andere NGO’s voor 
bekostiging projecten arme scholen  
 

Onze groeiende organisatie trekt 
verkeerde mensen aan waardoor we 
op het gebied van cyber security en 
integriteit met incidenten te maken 
krijgen  

Aanvullende checks en balances Maxim Nyansa 
breed invoeren 

 CBF keurmerk 

 ISO 27001 certificering 

 Internationaal integriteitsbeleid 
 

Grotere donoren stellen hogere 
eisen aan onze organisatie 

Implementeren van nieuw ontwikkelde impact 
assesment methdology en ontsluiten met  
business intelligence via onze website. 
 
Invoeren aanvullende checks & balances en 
lokale accountantscontroles.  
 
 

Span of control van de organisatie 
wordt te groot voor de twee 
oprichters  
 

Aanstellen landen directeur voor de dagelijkse 
operatie in Ghana en Europa  
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5. Organisatie ontwikkeling  

Wij streven ernaar om een wendbare en kleinschalige organisatie te blijven waar “passionate 

professionals” in internationaal verband met veel plezier samenwerken aan onze missie. Dat 

betekent dat we zoveel mogelijk gebruik maken van ICT en moderne communicatie-oplossingen om 

dit efficient te doen. Opschalen is daardoor heel gemakkelijk, zowel voor het openen van een nieuw 

verzamelpunt voor hardware als het openen van een nieuwe branch in een ander Europees of 

Afrikaans land. Zo was het voldoende om twee werkbezoeken te doen om een volledig 

functionerende branch in Belgie te openen in de eerste helft van 2020, Ghana4U in Hasselt.  

Voorbeelden:  

 Onze digitale bibliotheek voor Afrikaanse scholen, meesters en juffen en IT-professionals, 

beheerd door een professionele digitale bibliothecaris in Accra en kan gevuld worden met 

content door vrijwilligers wereldwijd, en ook gebruikt worden door onze partners in de 

verschillende projecten en programma’s in Afrikaanse landen.  

 Ons tracing en tracking systeem wordt gebruikt voor plannen en organiseren van onze 

hardware voorraad administratie maar geeft ook inzicht aan donoren waar hun hardware 

heengaat en bewijsmateriaal aan de overheid dat ingevoerde goederen naar humanitaire 

projecten gaan.  

 Standaard modellen en communicatiemiddelen voor hergebruik in alle landen branches.  

Om verder te professionaliseren en de organisatie gereed te maken voor verdere groei, voorzien we 

de volgende activiteiten in 2021, mede gebaseerd op de risico’s en pandemie scenario’s die we 

hebben geinventariseerd: 

1. Een professionaliseringstraining fundraising voor de fundraise vrijwilligers in alle landen 

door coaching on the job op een paar concrete dossiers door een ervaren professionele 

fundraiser.  

2. CBF keurmerk: de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en de inzet is om begin 2021 

dit keurmerk te verkrijgen. 

3. ISO 27001: er worden door onze hardware donateurs steeds hogere eisen gesteld aan onze 

informatiebeveiliging en werkprocessen. We hebben als eerste stap een afspraak gemaakt 

met een gecertificeerd recycling bedrijf in Ede dat alle hardware die in Nederland wordt 

afgekeurd aan hen wordt overgedragen en WEEELABEX gecertificeerd worden gerecycled. In 

2021 willen we voor ons hardware proces een ISO certificering proberen te krijgen. Inzet is 

om dit te doen met een projectteam van specialisten op het gebied van ISO, 

informatiebeveiliging en audit. 

4. Internationaal integriteitsbeleid: dit zal worden opgesteld samen met onze collega’s van 

Maxim Nyansa internationaal. 

5. Internationaal veiligheidsbeleid: dit zal woren opgesteld samen met onze collega’s van 

Maxim Nyansa internationaal. 
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6. KPI 2021 

 

1. We werven 30.000 eur voor trainingsprogramma’s voor jonge IT professionals. In totaal 

worden in Ghana 40 jonge IT-ers getraind en begeleid naar de arbeidsmarkt door middel van 

4 specialisatie bootcamps van 16 weken.  

2. We werven 25.000 euro voor de verder uitbreiding van de  scholenprogramma’s van Maxim 

Nyansa. Een deel van dit bedrag zal worden besteed aan een eerste verkenning en pilots in 

twee andere West-Afrikaanse landen en de wetenschappelijke onderbouwing van onze 

gezamenlijke “Learning Transformation programma’s”  

3. We werven 65.000 euro voor de uitvoering van ons logistieke centrum in Veenendaal met als 

concreet resultaat het verschepen van 8 containers met goede tweedehands computers naar 

West-Afrika.  

4. We hebben in totaal 60 vrijwilligers aan het werk in Nederland.  

 40 ICT –ers die hun werkervaring inzetten als praktijktrainer op ons trainingscentrum in vier 

verschillende specialisatie bootcamps.  

 10 logistiek medewerkers in Veenendaal 

 10 vrijwilligers op het gebied van fondsenwerving en PR en als ambassadeurs. 

5. We bouwen ons logistiek centrum in Veenendaal verder uit met een stevige verankering bij 

vrijwilligersorganisaties en ICT bedrijven in de regio.  

6. We bouwen onze samenwerking verder uit met de Christelijke Hogeschool in Ede, WUR en 

eventuele andere WO en HBO instellingen die met ons willen samenwerken op het gebied 

van stages, afstudeerprojecten en vrijwilligerswerk.  

7. Twee belangrijke media-exposures in Nederland. 
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Begroting en CBF normen 2021 

Inkomsten € Uitgaven € 
Leermiddelen 
donaties in natura 

 €             50,000.00  
Leermiddelen donaties in 
natura 

 €            50,000.00  

Computer hardware 
donaties in natura 

 €             85,000.00  
Computer hardware donaties 
in natura 

 €            85,000.00  

Giften EUR algemeen  €             60,000.00  
Eigen algemene kosten 
administratie 

 €              3,000.00  

  Fundraising kosten  €            15,000.00  

  PR materiaal en andere 
communicatie kosten 

 €              2,000.00  

Major donors 
trainingsprogramma 
in Ghana ICT 
professionals 

 €             30,000.00  
Donatie naar Ghana voor 
trainingsprogramma voor ICT 
professionals 

 €            30,000.00  

Major donors voor 
scholen 
programma’s in 
Ghana 

 €             25,000.00  
Cofinanciering naar Ghana 
schoolprojecten  

 €            25,000.00  

  Logistieke uitvoering 
Veenendaal 

 €            20,000.00  

  Container vervoer  €            20,000.00  

Werving voor Maxim 
Nyansa International 

 €           250,000.00  
Werving voor Maxim Nyansa 
international 

 €          250,000.00  

Totaal stichting  €  500,000.00  Totaal stichting  € 500,000.00  

    

    

Logistieke kosten NL    
Vrijwilligers 
vergoedingen 
logistiek 3000 

Kosten fondsenwerving %  
incl natura donaties 2.56 

Bus totaal 5000 
Kosten fondsenwerving % 
excl natura donaties  3.26 

Magazijn en 
werkplaats 12000   

Totaal logistiek  20000 
% administratieve kosten incl 
vrijwillgers vergoedingen 1.33 

 
Container vervoer 4 
x 40 feet 20000   

    
   Leermiddelen donaties in natura: gebaseerd op schatting realisatie 2020 

   Computer donaties in natura: gebaseerd op schatting realisatie 2020  
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      Publicatieplicht 

De stichting voldoet aan zijn publicatieplicht door middel van de website 

www.climbingtherighttree.org 

http://www.climbingtherighttree.org/

