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Introductie van de voorzitter

Rhiza bestaat inmiddels zes jaar. In deze periode zijn wij op weg om onze ideologieën te verwezenlijken.
De door ons gestelde korte termijn doelen hebben wij gerealiseerd.
Transparantie is en blijft voor Rhiza een absolute voorwaarde bij al onze activiteiten. De inkomsten en
uitgaven van de Stichting worden open en transparant gepubliceerd. Bestuur en werkgroepen bestaan
uit louter vrijwilligers. Zonder hen zouden we niet in staat geweest zijn ons werk naar behoren uit te
voeren.
In dit beleidsplan beschrijven wij de doelstellingen voor de komende vijf jaar. Wij zijn ons ervan bewust
dat onze plannen ambitieus zijn, maar zeker wel realistisch. Met de opgedane ervaringen van de
afgelopen jaren en de steun van onze sponsoren zien wij voor onze Stichting een succesvolle toekomst.
Wij zullen met niet aflatende energie ons netwerk uitbreiden en bouwen aan een organisatie die staat
voor de door ons gestelde doelen.
Uitgangspunt voor de toekomst is vastgelegd in de Rhiza Cycle, waar met name zelfredzaamheid
uitgangspunt is voor al onze projecten. Zonder zelfredzaamheid blijft er altijd een vorm van
afhankelijkheid. Het principe van zelfredzaamheid dwingt ondernemerschap en motivatie af, waardoor
leefgemeenschappen met motivatie en ondernemerschap zelfstandig aan een goede toekomst kunnen
beginnen. Zo ontstaat er een nieuwe leefgemeenschap en de cirkel is rond.
Wij zullen op zoek gaan naar meer partners die helpen onze projecten te realiseren en zijn ervan
overtuigd zodoende voort te gaan op de door ons ingeslagen weg.

Namens het Bestuur van de Stichting Rhiza

Joost Meulenberg
Voorzitter
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Missie & Visie
Missie
Building strong communities!
Iedereen verdient een eerlijke kans op een zelfredzaam en solide bestaan.
De door Stichting Rhiza geïnitieerde projecten zijn gericht op de primaire basisbehoeften van de mens,
zoals onderwijs en gezondheidszorg. Tevens worden er projecten gestart die ervoor moeten zorgen dat
de lokale bevolking een eigen inkomen kan genereren. Zodoende bouwen wij aan sterke
leefgemeenschappen in Afrika. Op termijn kunnen deze gemeenschappen er vervolgens zelf voor zorgen
dat ieder kind goed onderwijs krijgt, dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en bovenal dat
armoede en de nadelige gevolgen van armoede verdwijnen.
Visie
Uitbannen van extreme armoede!
Discriminatie en armoede zijn een onrecht. Wij kunnen de eerste generatie zijn die leven in een wereld
zonder extreme armoede.
In Afrika en andere delen van de wereld worden mensen nog dagelijks geconfronteerd met armoede en
de sociale gevolgen van armoede. Het gemiddeld inkomen binnen onze projectgebieden ligt vaak nog
steeds onder de grens van $1 per dag. Armoede heeft directe gevolgen op drugs- en alcoholgebruik,
tienerzwangerschappen, criminaliteit, kwaliteit van onderwijs en toegang tot gezondheidszorg.

Foto: kinderen in Diepsloot spelen met wat ze op straat kunnen vinden.
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Rhiza’s doelstellingen
Het ultieme doel van Stichting Rhiza is om mensen in ontwikkelingsgebieden onafhankelijk te maken van
externe hulp. Alleen zo hebben zij de mogelijkheid om hun dromen te bewerkstelligen en de doelen in
hun leven na te streven. Rhiza wil ervoor zorgen dat de komende generaties in ontwikkelingsgebieden
niet alleen op papier vrij zijn, maar dat zij ook economisch vrij zijn en dus hun eigen keuzes kunnen
maken.
Gedurende het jaar 2016 hebben we in de sloppenwijken Diepsloot, Orange Farm en Fisantekraal in
Zuid-Afrika en in de dorpen Jukwa Mfuom en Suprudo in Ghana gewerkt.
Doelstellingen 2017
Naast het voortzetten en het intensiveren van onze activiteiten in deze projectgebieden heeft Rhiza in
2017 de volgende doelstellingen:
1. Het toevoegen van de gemeenschappen Thabong in Zuid-Afrika en Kasoa in Ghana aan onze
projectgebieden.
2. De start van ons eigen Fashion Label in Zuid-Afrika en Nederland.
3. Gedurende het jaar 2017 minimaal 23.000 mensen helpen binnen gezondheidszorg, onderwijs,
beroepsgerichte opleidingen en trainingen voor ondernemerschap.
Middellangetermijndoelen
Onze doelen voor de periode 2018-2020 zijn:
1. Binnen de gemeenschappen Jukwa Mfuom, Suprudo en Kasoa in Ghana gezondheidszorg,
onderwijs, training voor jongeren en projecten starten die aan ondernemerschappen
gerelateerd zijn
2. Binnen de gemeenschappen Diepsloot, Orange Farm, Fisantekraal en Thabong gezondheidszorg,
onderwijs, training voor jongeren en projecten starten die aan ondernemerschappen
gerelateerd zijn.
Langetermijndoelen
1. Binnen vijf landen in Afrika, in vijftig verschillende gemeenschappen gezondheidszorg,
onderwijs, training voor jongeren en projecten starten die aan ondernemerschappen
gerelateerd zijn.
2. De eerste gemeenschappen moeten in 2030 zelfredzaam zijn.
3. In 2030 helpt Rhiza in totaal meer dan 100.000 mensen per jaar door toegang tot de economie,
kwalitatief goed onderwijs en goede gezondheidszorg.
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Werkwijze
In het jaar 2015 zijn de missie, visie en werkwijze van Rhiza veranderd. Waar in eerste instantie Rhiza
zich vooral richtte op onderwijs, zijn in het vorige jaar daar gezondheidszorg en ondernemerschap
bijgekomen (in 2014 waren beroepsgerichte opleidingen al geïntroduceerd).
De werkwijze van Stichting Rhiza is gebaseerd op de Rhiza Cycle die ontwikkeld is door de voorzitter van
Rhiza. De Rhiza Cycle geeft uitstekend onze werkwijze weer en is tevens onze weg naar duurzaamheid
als organisatie en een cruciaal onderdeel van onze exit strategy. Binnen de exit strategy verzekeren we
de zelfredzaamheid van de leefgemeenschappen met wie wij samenwerken.

De Rhiza Cycle begint met een investering van Stichting Rhiza in een achtergestelde leefgemeenschap in
Afrika. Eerst wordt een samenwerkingsverband met de leefgemeenschap gesloten en worden de eerste
projecten gerelateerd aan de directe noodzaak binnen de gemeenschap gestart. Daarna start Rhiza
projecten die een inkomen genereren voor de gemeenschap en de organisatie. Vervolgens zal er uit
deze projecten winst gegenereerd worden. Deze winst zal uiteindelijk opnieuw geïnvesteerd worden in
de algehele ontwikkeling van de leefgemeenschap. Dit proces duurt over het algemeen tussen de drie
tot vijf jaar, afhankelijk van de lokale situatie. Building Strong Communities baseren we op een
combinatie van projecten in training, onderwijs, gezondheidszorg en ondernemerschap.
Deze projecten worden in dezelfde leefgemeenschap gestart zodat kinderen goed onderwijs kunnen
krijgen, volwassenen toegang tot een stabiel inkomen hebben en de gemeenschap toegang heeft tot
goede gezondheidszorg.
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Binnen iedere leefgemeenschap starten we projecten binnen de volgende sectoren:

1. Onderwijs: we richten ons binnen de sector onderwijs op kinderen door middel van kleuterbasis- en/of middelbaar onderwijs. Het type onderwijs verschilt per project en is gebaseerd op
de lokale vraag. Het kan voorkomen dat we in één leefgemeenschap alleen kleuterscholen
starten of ondersteunen, terwijl we in een andere leefgemeenschap een kleuter- basis- en
middelbare school starten.
2. Gezondheidszorg: binnen de sector gezondheidszorg richten we ons voornamelijk op basis- en
preventieve gezondheidszorg. In Zuid-Afrika is dat vaak gericht op de preventie van,hiv/aids, tbc,
tienerzwangerschappen en tandheelkundige problemen. In Ghana zullen we ons richten op
malaria, tienerzwangerschappen en tandheelkundige problemen.
3. Beroepsgerichte trainingen: we trainen jongeren, tussen de 18-35 jaar, in relevante
beroepsgerichte vaardigheden. De kans op een stabiel inkomen wordt door deze trainingen
significant vergroot. In Zuid-Afrika is Rhiza geregistreerd als officiële mbo-school en zijn de
trainingen gericht op ICT en Fashion & Design. In Ghana zal Rhiza ook als mbo-school
geregistreerd worden en zullen we ons gaan richten op landbouw en Fashion & Design.
4. Ondernemerschap: we richten ons binnen ondernemerschap op bestaande kleine
ondernemingen en nieuwe ondernemers. Bestaande ondernemingen bieden we kantoorruimte
met toegang tot een telefoon, printer en internet.
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Tot op het heden werkte Rhiza in Nederland alleen met vrijwilligers, deze werden aangestuurd door het
bestuur van de stichting. In de periode 2016-2020 zullen we een managementteam (onbetaald) en
adviesraad (onbetaald )starten. Het management team is verantwoordelijk voor de operationele zaken
in Nederland en zal de werkgroepen fondsenwerving, communicatie, projecten en vrijwilligers
aansturen. De adviesraad zal het bestuur van advies voorzien en zal de voortgang van de stichting
bewaken.
In 2016 zal Rhiza meer gaan samenwerken met organisaties die de stichting kunnen bijstaan op het
gebied van fondsenwerving en op die manier structurele groei kunnen waarborgen.
Het bestuur bepaald de strategie van de stichting en neemt beslissingen over nieuwe projecten,
voortgang van huidige projecten, begrotingen, marketingstrategieën en de focuslanden van de stichting.
Het bestuur van Rhiza bestaat uit gezamenlijk bevoegde leden, met achtergronden in het
bedrijfsleven, financiën, project management, marketing en sociale hulpverlening.
Stichting Rhiza werkt samen met lokale partijen. In Ghana werkt Rhiza samen met de Rhiza Ghana
Foundation. In Zuid-Afrika werkt Stichting Rhiza samen met de onafhankelijke stichting Rhiza Babuyile.
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Projecten

Ghana
Stichting Rhiza is sinds 2010 in de dorpen van Ghana actief. In 2011 heeft dit geresulteerd in de eerste
ICT-school ter ondersteuning van de overheidsscholen in Suprudo. In de periode 2011-2015 heeft Rhiza
dit uitgebreid naar het dorp Jukwa Mfuom. In dit dorp is tevens een Centre of Excellence gebouwd
waarin we naast kleuteronderwijs ook beroepsgerichte trainingen aanbieden. In 2016 hebben wij de
onderstaande doelstellingen betreffende de projecten geformuleerd.
Suprudo
1. Onderwijs: in Suprudo blijven we in 2017 de lokale overheidsscholen ondersteunen met ICTonderwijs. Dit zal uitgebreid worden met een bibliotheek en met Engelse lessen.
Projecten binnen gezondheidszorg, beroepsgerichte trainingen en ondernemerschap zullen in de
periode 2016-2020 gestart worden.

Foto: in het dorp Jukwa Mfuom kunnen jonge kinderen, via de Rhiza-school, voor het eerst goed onderwijs krijgen.
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Jukwa Mfuom
1. Onderwijs: in Jukwa Mfuom blijven we de lokale overheidsscholen ondersteunen met ICTonderwijs. Dit zal uitgebreid worden met Engelse lessen. Verder zal ons Centre of Excellence in
Mfuom uitgebreid worden met een basisschool en een junior highschool.
2. Beroepsgerichte trainingen: de beroepsgerichte trainingen in Ghana zullen in juli 2016
gerelateerd zijn aan ICT en financiële administratie.
3. Ondernemerschap: in 2017-2020 zullen we ons voornamelijk richten op de verkoop van
cacaobonen en Fashion & Design. Tevens zullen we microkredieten verstrekken aan jonge
ondernemers.
In Mfuom zal in 2017 nog geen project gestart worden binnen de sector gezondheidszorg. Ondanks dat
er gesprekken gevoerd zijn met potentiële sponsoren en partners zal dit project naar alle
waarschijnlijkheid in 2018 gestart worden.

Foto: kinderen van onze school in Jukwa Mfuom gedurende de opening van de kleuterschool! De kinderen zingen een liedje
over de regenboog en welke kleuren er in de regenboog zijn.
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Zuid-Afrika
Rhiza is sinds begin 2013 actief in Zuid-Afrika. Initieel bevonden de projecten zich vooral in de
sloppenwijk Alexandra. In 2014 is Rhiza Zuid-Afrika, in samenwerking met lokale partner Babuyile
Community Development, zich vooral gaan richten op Diepsloot, Orange Farm en in mindere mate
Fisantekraal en Thabong.
Diepsloot
1. Onderwijs: in de sloppenwijk Diepsloot richten we ons binnen onderwijs vooral op goed
onderwijs voor kleuters. We trainen de lokale bevolking in de ontwikkeling van jonge kinderen
en renoveren/ bouwen lokale kleuterscholen.
2. Gezondheidszorg: onze Mobiele Medische Kliniek richt zich op tandheelkundige en
basisgezondheidszorg voor de leefgemeenschappen in de sloppenwijk Diepsloot. We richten ons
primair op zwangere moeders en hun baby’s/ kinderen.
3. Beroepsgerichte trainingen: jongerenwerkloosheid is één van de grootste problemen in
Diepsloot. We trainen jongeren in relevante vaardigheden die hun kans op een baan significant
verhogen. In Diepsloot trainen we jongeren in ICT, Fashion & Design, financiële administratie en
programmeren.
4. Ondernemerschap: via de JOZi Business Hub begeleiden we jongeren met de start van hun
onderneming. We gebruiken het LEAN Incubator programma waarbij de ondernemers qua
ondernemingen de nadruk leggen op lokale problemen, waar hun onderneming een gerichte
oplossing voor kan zijn. Rhiza start tevens een uitzendbureau in de JOZi Business Hub, specifiek
voor lokale werkloze jongeren.
Orange Farm
1. Onderwijs: in de sloppenwijk Orange Farm richten we ons binnen onderwijs net als in Diepsloot
vooral op goed onderwijs voor kleuters. We gebruiken hiervoor hetzelfde model als in Diepsloot
waarbij we de lokale bevolking trainen in de ontwikkeling van jonge kinderen. Vervolgens
renoveren/ bouwen we lokale kleuterscholen.
2. Gezondheidszorg: ook in Orange Farm zal Rhiza in 2017 een kleine mobiele of vaste kliniek
starten. Deze kliniek zal zich ook richten op hiv/aids en gezondheidszorg voor kinderen en hun
moeders.
3. Beroepsgerichte trainingen: ook in Orange Farm worden jongeren getraind in ICT, Fashion &
Design, financiële administratie en programmering. Deze jongeren hebben door de locatie van
de sloppenwijk , deze bevindt zich ver van het zakenhart van Johannesburg) niet tot nauwelijks
toegang tot betaalde banen. Hierdoor is de jongerenwerkloosheid in Orange Farm nog hoger
dan in andere sloppenwijken.
4. Ondernemerschap: via Buss@Orange Farm begeleiden we jongeren met de start van hun
onderneming. We gebruiken net als in Diepsloot het LEAN Incubator programma waarbij de
ondernemers qua ondernemingen de nadruk leggen op lokale problemen, waar hun
onderneming een gerichte oplossing voor kan zijn. Rhiza start tevens een call center voor
werkloze jongeren die onder andere voor onze sponsoren zullen werken.

11

Foto: dit meisje uit Diepsloot gaat voor de eerste keer in haar leven naar de tandarts binnen de Rhiza Mobiele Medische Kliniek.
Dat is nog best spannend.

Fisantekraal
1. Onderwijs: in Fisantekraal hebben we ons tot nog toe voornamelijk op onderwijs gericht. We
werken samen met een lokale stichting en richten ons daarbij voornamelijk op basis- en
middelbaaronderwijs.
2. Gezondheidszorg: de overheid heeft in samenwerking met onze lokale partner Won Life een
goede kliniek gebouwd. Er is dus geen noodzaak betreffende gezondheidszorg in Fisantekraal.
3. Beroepsgerichte trainingen: jeugdwerkloosheid is wel een groot probleem in Fisantekraal. Wij
richten ons in 2017-2020 voornamelijk op beroepsgerichte trainingen binnen deze
leefgemeenschap. Ons doel is om in juli 2016 aan de bouw van een trainingscentrum te
beginnen.
In Fisantekraal zal in 2017 nog geen project gestart worden binnen de sector ondernemerschap.
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Thabong
1. Gezondheidszorg: in Thabong is de grootste noodzaak gericht op gezondheidszorg. Er zijn niet
voldoende klinieken en ziekenhuizen. Rhiza gaat hier in 2017 een kliniek bouwen gericht op tbc,
hiv/aids en basisgezondheidszorg.
2. Ondernemerschap: in samenwerking met onze lokale partner in de Free State starten we een
business hub. Deze business hub is vooral gericht op innovatie binnen de grootste sectoren in
Zuid-Afrika.
In Thabong zullen in 2017 nog geen projecten gestart worden binnen de sectoren onderwijs en
beroepsgerichte trainingen.
Het is ons doel om in 2017 meer dan 25.000 mensen te helpen in Zuid-Afrika en Ghana.

Foto: Rhiza investeert in de lokale leefgemeenschappen. Het bovenstaande schoolgebouw is voor 100% door de lokale
leefgemeenschap van Jukwa Mfuom gebouwd.
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Communicatie
Social media en website
De footprint van Rhiza op het internet betreffende de website en social media wordt ieder jaar groter.
Ons doel voor 2017 is om minimaal vijftig dagelijkse bezoekers te hebben op onze site (www.rhiza.nl).
Het communicatieteam bestaat uit drie vrijwilligers.
Qua social media stellen we de volgende doelen voor 2017:
Facebook: ons doel voor Facebook is om in 2017 meer dan 1.000 likes te hebben.
Tv & radio
Betreffende tv en radio richten we ons momenteel ook alleen op lokale media.
Bestuurslid Robbert Popken en oprichter Alef Meulenberg zijn meerdere keren op lokale tv en radio te
zien en te horen geweest. In de periode 2017-2020 willen we minimaal twee keer in een positief daglicht
bij de landelijke oproepen te zien zijn geweest.

Foto: Banele komt uit Fine Town, vlakbij Orange Farm en gaat naar de Rhiza Rivoningo Kleuterschool in Orange Farm

14

.

Fondsenwerving
Vermogensfondsen
Momenteel komt een deel van de fondsen van Stichting Rhiza van, soms anonieme, (vermogens)
fondsen. Deze fondsen hebben het in het verleden mogelijk gemaakt om klinieken en beroepsgericht
onderwijs in Zuid-Afrika aan te bieden. In het jaar 2017 is het ons doel om 25% van het jaarlijks inkomen
te werven via (vermogens) fondsen.
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) grote bedrijven
Rhiza wordt momenteel door grote bedrijven als ASML, Philips, Rabobank, Achmea en ASN Bank
gesteund. In het jaar 2017 is het ons doel om 15% van het jaarlijks inkomen te werven via de MVO
afdeling van grote bedrijven.
Midden- en kleinbedrijf
Vele mkb’ers ondersteunen Rhiza financieel of door middel van het verlenen van gratis diensten. Dit is
een onderdeel van de fondsenwerving die wij in de periode 2016-2020 graag zien groeien. Het doel is
om in het jaar 2017 minimaal 10% van het jaarlijks inkomen te werven via midden- en kleine
ondernemingen.

Foto: Adolf Dire heeft de ICT-opleiding bij Rhiza in Orange Farm in mei 2015 afgerond, vanaf januari 2016 is hij nu bij Rhiza
werkzaam als een ICT-docent.
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Particulieren
Net als bij de mkb’ers, ondersteunen veel particulieren Rhiza. Dit is ook een groep die wij in de periode
2017-2020 graag verder zien groeien. Het doel is om in het jaar 2017 minimaal 10% van het jaarlijks
inkomen te werven via particulieren
Evenementen
Tot op het heden zijn evenementen vooral gebruikt om de naamsbekendheid en betrokkenheid in de
regio te vergroten. In de periode 2017-2020 zullen de evenementen minimaal 5% van de jaarlijkse
inkomsten moeten opbrengen.
Sponsor een Kind
Via onze ‘Sponsor een Kind-programma’ adopteren Nederlandse gezinnen een kind uit Zuid-Afrika of
Ghana. Dit willen we in de periode 2017-2020 ook verder uitbreiden. In totaal zal Rhiza via het ‘Sponsor
een Kind programma’ minimaal 5% van het jaarlijkse budget werven.
Lokale fondsenwerving
Een belangrijk aspect van zelfredzaamheid is lokale fondsenwerving. Vooral in Zuid-Afrika hebben we al
veel succes met lokale fondsenwerving via onze partnerorganisatie Babuyile Community Development
(www.babuyile.com). In de periode 2017-2020 is het ons doel om minimaal 20% van de jaarlijkse
fondsen via lokale fondsenwerving in het projectland te werven.

Foto: de JOZi Business Hub in Zuid-Afrika was het eerste project van Stichting
Rhiza dat 100% door middel van lokale sponsoring gefinancierd is.
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Vrijwilligers
Een belangrijk onderdeel van onze organisatie zijn vrijwilligers die zich in Nederland en in de
projectgebieden inzetten. Binnen de projectgebieden vinden we cultuur en kennisoverdracht een zeer
belangrijk aspect van het sturen van vrijwilligers naar Ghana en Zuid-Afrika.
Ghana
In Ghana zullen vrijwilligers voornamelijk helpen in het dorp Jukwa Mfuom. In 2017-2020 zullen in dit
dorp namelijk projecten binnen gezondheidszorg, ondernemerschap, educatie en beroepsgerichte
trainingen gestart zijn. Tevens heeft Rhiza erg goede banden met dit dorp opgebouwd waardoor
vrijwilligers ook door de lokale gemeenschap welkom geheten worden.
Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika zullen de vrijwilligers helpen in de sloppenwijken van Johannesburg en dan vooral in
Diepsloot en Orange Farm. Betreffende vrijwilligers in Zuid-Afrika werken we samen met Zi-Za samen.
Zi-Za draagt zorg voor de operationele zaken met de vrijwilligers in Zuid-Afrika. In de sloppenwijken
Diepsloot en Orange Farm kunnen vrijwilligers terecht op projecten binnen de gezondheidszorg,
ondernemerschap, beroepsgerichte trainingen en onderwijs.

Foto: Nathalie (rechts) heeft in 2015 als vrijwillger in Diepsloot geholpen met de Moeder & Kind
afdeling van de Mobiele Medische Kliniek.
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Conclusie

Stichting Rhiza is op 11 mei 2010 opgericht. Deze eerste jaren hebben in het teken gestaan van groei,
het opbouwen van een stichting, lokale bekendheid genereren en vooral projecten in Ghana en ZuidAfrika realiseren.
Momenteel staat Rhiza bekend om de uitvoering van goede projecten die een significante verbetering
teweeg brengen aan de levens van de mensen in de leefgemeenschappen in Ghana en Zuid-Afrika.
Het doel voor de komende jaren is vooral om te groeien naar een stabiele middelgrote stichting in
Nederland en in de projectlanden. Zaken als professionalisering, structurele groei en zelfredzaamheid
zijn belangrijke onderwerpen die de komende jaren vaak aan bod zullen komen.
Als bestuur van Stichting Rhiza kijken wij erg uit naar wat de periode 2017-2020 zal brengen en zullen
wij iedere dag werken aan betere leefomstandigheden voor de mensen uit onze leefgemeenschappen.
Wij geloven namelijk dat Stichting Rhiza een steentje bij kan dragen aan het uitroeien van extreme
armoede in Afrika. Dit kunnen wij echter niet alleen, wij kunnen alleen ons steentje bijdragen met de
hulp van vele bedrijven, fondsen en particulieren die ons ieder jaar weer steunen.
Samen met jullie kunnen wij daadwerkelijk het leven van diegene die onder de gevolgen van extreme
armoede leven significant verbeteren.

Stichting Rhiza: Building Strong Communities
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