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Stichting Step One
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Bestuur
Het huidige bestuur is stabiel en zal in 2019 bijeen blijven.
De voorzitter zal zich in februari herkiesbaar stellen voor de komende 3 jaar.
Er zal tijd in Nina , ons jongste bestuurslid, worden gestoken om haar snel bekend te maken met de
werkwijze van de stichting. Meegaan op reis naar Tanzania om zelf de projecten te zien en de
mensen te ontmoeten is essentieel.
De projecten
KVTC Kibosho Vocational Training Center
vakschool voor weeskinderen en kinderen met albinisme
KVTC heeft na 4 jaar bijna de status zelfvoorzienend bereikt. Structureel zal in 2019 geen
ondersteuning meer worden gegeven. Bij onvoorziene zaken kan altijd een beroep worden gedaan
op Step One. De campus van KVTC blijft ook onze verblijfplaats als we op reis gaan. de plek waar we
slapen en eten. Bij bouwprojecten in de omgeving zullen de studenten van KVTC in de vakrichting
elektricien, timmerman, metselaar en stukadoor als stage worden ingezet. Denk aan de herbouw en
nieuwbouw van Angel Keepers. Albino Sebastiaan heeft een eigen aannemersbedrijfje opgestart en
zal, waar mogelijk ook het werk worden gegund.

Vriendinnen voor het leven
Angel Keepers, kinderdagverblijf en toekomstige basisschool
Stichting Step One gaat in 2019 de focus leggen op het realiseren van dit grote project.
De verhuizing / herbouw van het kinderdagverblijf en de nieuwbouw van de basisschool vormen een
enorme uitdaging. Stichting Step One gaat alles in het werk stellen om dit te realiseren.
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Er zal daar ook fysiek worden geholpen met de bouw tijdens de reis in 2019. Het betreft hier ca. 75
kinderen
De kinderen wiens ouders niet in staat zijn om het hele bedrag aan schoolgeld te betalen, worden
(deels )door Step One geholpen. Voor 14 kinderen kost dit op jaarbasis ca. € 4500,-

Bouwen en plezier hebben
Tumta , jongereninitiatief voor buurtontwikkeling en stimulering basisonderwijs.
De ondersteuning van Tumta bestaat uit een jaarlijks bedrag. Ca. 1200 euro.
Als de plannen en een begroting worden opgestuurd en goedgekeurd, dan zal Stichting Step One dit
honoreren.
Het leerproces zal worden voortgezet om zorg te dragen dat de organisatie professioneler gaat
opereren.

ARF African Roots Foundation, water- en scholingsproject bij de Massaai
ARF is een in 2018 afgerond project zonder verdere hulpvraag. Step One beschouwt dit als een
succesvol afgerond project.

De ontwikkeling van Step One
Versplintering van aandacht en middelen over meerdere projecten is een aandachtspunt voor de
2019. Het is op die reden niet wenselijk dat er meer dan 3 projecten zijn. Hoewel er makkelijk een
dozijn projecten in aanmerking komt voor hulp. Naarmate Step One meer bekendheid en reputatie
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geniet in Tanzania , komen er steeds meer vragen om hulp. Dicht bij de statutaire doelstellingen en
de leus ; ’ieder kind een kans’ blijven is daarin belangrijk.

Reizen
In 2019 worden er 1 of 2 reizen georganiseerd door Step One. 1 in de zomer en mogelijk nog 1 in
oktober. Verblijf op het KVTC project op de flanken van de Kilimanjaro, aan het werk, alle projecten
bezoeken, vooral het echte Tanzania zien, vrienden maken, op safari naar een van de mooiste
wildparken van Afrika , enz, enz volledig georganiseerd voor een all- inclusive bedrag .
Step One regelt alles
Netwerk
De nieuwe website staat heel hoog op het lijstje. Up to date info over ontwikkelingen, reizen enz. De
huidige website is gebouwd in Wordpress. Dit is binnen het huidige bestuur geen bekende
programmeertaal. Er komt een nieuwe website die eenvoudig is te beheren.

Angel keepers
Fondswerving/ Evenementen
De reizigers leveren een bijdrage. Een deel van het all- inclusive bedrag is ten bate van de stichting .
Fondsen en organisatie aanschrijven zoals dat al eerder is gedaan. Donateurs werven. Groepen
mobiliseren om activiteiten te organiseren. Bedrijfsleven interesseren.
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Financieel
Er is veel uitgegeven in 2018. De kosten voor Angel Keepers zullen in 2019 de belangrijkste
kostenpost zijn. Het benodigde geld wordt projectmatig geworven. Komt er een vraag die Step One
wil honoreren dan wordt er een actie opgezet b.v.via Doneeractie.nl ( zoek op doneeractie.nl en tik
bij- zoek actie- step one- in om onze acties te zien )of organisatie en fondsverstrekkers worden
benaderd met een selectief projectvoorstel. Het betalen van het schoolgeld voor de arme kinderen
is een concrete vraag met hoge prioriteit omdat in Tanzania het schooljaar gelijk loopt aan het
kalenderjaar. Per kind kost dit op jaarbasis 900.000 Tanzaniaanse shiling dat is € 325

De Kettlebel club
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