Beleidsplan Stichting Kinderprojecten Guatemala 2017 – 2018
Doelstelling
De Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) is in 2007 opgericht met
als doel het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in Guatemala die
erop gericht zijn om de leefomstandigheden en toekomstperspectieven
van kinderen in Guatemala te verbeteren.
Om deze doelstelling te bereiken realiseert SKG onderwijsprojecten in
Guatemala.
De afgelopen 10 jaar heeft SKG 10 projecten gerealiseerd. Voorbeelden
hiervan zijn:
• Nieuwbouw van het “Centro Educativo Guate-Ninos Melanjoco” in
Alotenango in samenwerking met de Stichting Los Niños. Deze nieuwe
school met 10 lokalen biedt onderwijs aan ruim 250 kinderen voor de
komende tientallen jaren.
• Bijdrage in de exploitatie van het “Centro Educativo Guate-Ninos
Melanjoco” in Alotenango waardoor rechtstreeks 100 leerlingen 2 jaar
naar school konden.
• Oprichting van een bibliotheek met computers en internet in het
onderwijsproject EducArte in Ciudad Vieja en de instandhouding van
deze bibliotheek gedurende 2 jaar.
• Nieuwbouw van een school voor voortgezet onderwijs, “Escuala
Samamyto” een Telesecundario voor 100 kinderen in de plaats San
Samox.
• De bouw van 9 lokalen in El Esfuerzo waarmee zo’n 400 kinderen
toegang krijgen tot goede huisvesting voor de school;
• De bouw van een vijf lokelen in Salquil Grande, in het afgelegen
gebied El Quiché.
Voor een volledig overzicht wordt naar de website verwezen.
Beleid van SKG
SKG realiseert de projecten door samenwerking met partnerorganisaties
die een vestiging hebben in Guatamala. De afgelopen jaren is
samengewerkt met de volgende organisaties: Los Niños, CasaSito en
ConstruCasa.
SKG heeft geen eigen “footprint” in Guatemala om de vaste kosten te
beperken. Voor de zaken in Guatemala maakt SKG gebruik van de
voornoemde organisaties die per project de kosten transparant kunnen
opnemen.
De bijdrage van SKG richt zich op het werven van fondsen, de aanvraag
van cofinanciering en de publiciteit rond de projecten waarbij aandacht
wordt gevraagd voor de verbetering van de situatie van de kinderen in
Guatemala.

SKG streeft naar cofinanciering voor de projecten via Wilde Ganzen of
andere fondsen. Met deze cofinanciering wordt de zichtbaarheid van deze
projecten in Guatemala vergroot, kan met de beperkte financiële middelen
een groter effect worden bereikt en wordt een
Werkwijze van SKG
Via de partnerorganisaties wordt gevraagd projectvoorstellen in te dienen
die passen binnen het bovenstaande plan.
Projectvoorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:
• Passend in de doelstelling van SKG. Onderwijs en ontwikkeling van
kinderen is primair, in tweede instantie ook andere zaken die vallen
binnen de doelstelling
• Risico van het project voor realisatie binnen de tijd, product en geld.
• Levensvatbaarheid (is het over te dragen, kan het na verloop van tijd
zelfstandig verder)
• Omvang van het project (met name in financieel opzicht)
• Noodzaak van het project en de lokale impact
• Verslaglegging en verantwoording
Na de selectie van het project wordt cofinanciering aangevraagd en zoekt
SKG sponsoring en fondsenwerving via de achterban. Nadat de fondsen
zijn gevonden wordt het project door de partnerorganisatie gerealiseerd.
SKG gaat gemiddeld eens in de twee jaar naar Guatemala (voornamelijk
op eigen kosten) om de projecten te bezoeken.
Voor de communicatie met de achterban worden regelmatig
nieuwsbrieven uitgebracht en wordt een website bijgehouden.
Het bestuur van SKG bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
Visie met betrekking tot noodhulp
Ten aanzien van hulp na (natuur)rampen zal SKG zich in eerste instantie
richten op het spoedige herstel van de onderwijsfaciliteiten. Hierbij richt
SKG zich primair op die plaatsen waar het al actief is, maar staat tevens
open voor concrete korte termijn acties elders. Daarnaast zal SKG de
achterban informeren over de mogelijkheden die er zijn om kleinschalig
via betrouwbare partnerorganisaties rechtstreeks noodhulp te
verstrekken.

