
 
 
 
 

Stichting Kakaran Beleidsplan 2013-2018 
 

 
De Stichting Kakaran is in 1992 opgericht en dus al meer dan 20 jaar met succes actief in het 
West-Afrikaanse Senegal. Kakaran betekent ‘leren’ in het Diola, een van de officiële talen in 
Senegal. De Stichting Kakaran stelt zich ten doel in Afrika en met name in Senegal financiële 
en andere steun te bieden aan: 
 

 kinderen en jongvolwassenen; bij de schoolkinderen gaat het om schoolgeld en de 
schoolbenodigdheden; bij de jongvolwassenen om collegegeld voor de 
beroepsopleiding en de universiteit en specifieke eenmalige zaken, zoals een pc of 
laptop; ook wordt vervoer van en naar school voor gehandicapte kinderen geregeld; 

 scholen en opleidingscentra in de vorm van nieuwe gebouwen, verbouwingen, 
boeken, pc’s, kaarten en ander onderwijsmateriaal; 

 ziekenhuizen en andere medische instellingen en opleidingscentra met als oogmerk 
de medische zorg voor schoolgaande kinderen en studenten. 

 

Gerti Hesseling 
 
De stichting is opgericht door Gerti Hesseling en echtgenoot Gerard Schuijt vanuit de 
overtuiging dat goed onderwijs de cruciale voorwaarde is voor het verbeteren van de 
levensstandaard en tegelijkertijd voor de verbetering van mensenrechten en democratie. 
Gerti is helaas in 2009 overleden. Zij was een autoriteit op het gebied van Afrika. Senegal 
was voor haar bijzonder.  Zij was daar over een lange periode actief in twee domeinen, het 
wetenschappelijke en het sociaal-maatschappelijke.  Haar proefschrift ‘Senegal 
staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen/Histoire politique du Sénégal’  uit 1982 is nog 
steeds een zeer gewaardeerd standaardwerk in Senegal.  Het feit dat na haar overlijden 
herdenkingsbijeenkomsten in Senegal zijn gehouden geeft aan dat zij daar zeer geacht wordt 
en nog steeds geliefd is.   
Aan de Université  Gaston Berger in Saint-Louis, Senegal, is in 2011 is ter nagedachtenis aan 
haar een internationaal colloquium georganiseerd. De daar gehouden voordrachten zijn 
inmiddels gebundeld en in boekvorm verschenen (M.M. Aïdara: Gerti Hesseling. A l’ombre 
du droit, Paris: Harmattan 2013). Collega’s schreven een liber amicorum als ‘a tribute to the 



work of Gerti Hesseling’ (J. Abbink & M. de Bruijn, Land, Law and Politics in Africa. Mediating 
Conflict and Reshaping the State, Leiden Brill 2011). 
 

  
 
 

Het beleid voor de periode 2013-2018 
 
Het bestuur van de Stichting Kakaran heeft de afgelopen jaren jaar geprobeerd het door de 
onvermoeibare oprichtster in gang gezette beleid voort te zetten en wil dat ook de komende 
periode doen. Inmiddels beschikt de Stichting Kakaran ook over een website, 
www.kakaran.com. Het beleid van de Stichting Kakaran blijft gericht op kleinschaligheid in 
die zin dat er zoveel mogelijk een direct verband is tussen donateur en kind en/of project, 
terwijl de Stichting Kakaran anderzijds bestuurlijk en administratief zelf nauwelijks kosten 
ten laste van de Stichting Kakaran maakt. Van de gedoteerde gelden moet zoveel mogelijk 
terecht komen op de plek waar de donateurs willen dat het terecht komt.  
 De voorzitter en de directeur reizen regelmatig op eigen kosten naar Senegal om de 
contacten te onderhouden en de scholen te bezoeken.  
Inmiddels is in Senegal een zusterstichting van Kakaran opgericht, de Association Kakaran 
Sénégal. Deze stichting is een onafhankelijke door de overheid  van Senegal erkende 
organisatie die dezelfde doelstellingen als de Stichting Kakaran heeft.  Daardoor kunnen 
meer dan voorheen de mensen in het land worden betrokken bij de beoordeling van de 
projecten en projectaanvragen, bij het verlenen van subsidies en bij het doorsluizen van en 
toezicht op de besteding van de verleende middelen.   
De Stichting Kakaran blijft contacten in Senegal onderhouden met scholen en 
schoolkrachten met name in de regio rond Ziguinchor, Mbour en Tambacounda  voor  het 
uitkiezen en later begeleiden van te steunen kinderen en voor de rapportage naar de 
Stichting Kakaran. Ook heeft de Stichting Kakaran  nog steeds uitstekende contactpersonen  
in Senegal, zoals bij het ziekenhuis in Tambacounda en bij GADEC, een Senegalese NGO.  
Deze contacten helpen mee te zoeken naar en beoordelen van geschikte projecten. De 
voorlichting in Nederland zal op dezelfde voet periodiek geschieden aan de donateurs. De 
activiteiten van de Stichting Kakaran zijn in feite tweeledig, het betreft het betalen van de 
schoolgelden en de schoolbenodigdheden en de projecten.  
 

Onderwijs   
 
Er is een continue stroom van donateurs die door de Stichting Kakaran wordt gekoppeld aan 
een of meer kinderen in Senegal, waardoor die kinderen in staat worden gesteld een goede 

http://www.kakaran.com/


opleiding te volgen. Sommige kinderen zijn vanaf de lagere school tot en met de universiteit 
of beroepsopleiding door die donateurs via de Stichting gesteund. Er gaan steeds kinderen af 
(vanwege het bereiken van het einddoel) en er komen weer nieuwe kinderen bij. Sommige 
donateurs beginnen aan een nieuw te ondersteunen kind, voor andere kinderen worden 
weer nieuwe donateurs geworven. In een aantal gevallen hebben kinderen van donateurs 
het voorbeeld van hun ouders gevolgd en sponsoren zij op hun beurt kinderen van vroeger 
door hun ouders ondersteunde kinderen. Een ‘extended family’ noemde zwager Kees Schuyt 
dat in 2009 bij de herdenking van de oprichtster Gerti Hesseling. Inmiddels hebben al circa 
25 kinderen een opleiding afgerond en kunnen zij zichzelf redden. In het schooljaar 
2013/2014 worden 20 kinderen ondersteund.   
De ouders benadrukken steeds hoe zij de ondersteuning van de Stichting Kakaran 
waarderen, omdat hun kinderen nu goed onderwijs kunnen krijgen op degelijke katholieke 
privé scholen. De leidinggevenden op die scholen zijn nog steeds geestelijken, nonnen of 
paters. Er zijn ook veel moslim leerlingen op die scholen omdat hun ouders weten dat daar 
goed onderwijs wordt gegeven. Het belangrijke voordeel van privéscholen is dat er kleinere  
klassen zijn dan op de openbare scholen en een betere infrastructuur. Dat geeft de 
leerlingen een voorsprong op de kinderen die naar openbare scholen gaan en daardoor 
hopelijk betere mogelijkheden voor  op banen in de toekomst.  
Op de website van de Stichting Kakaran zijn overigens geen foto’s van de kinderen 
opgenomen. Dit om hun privacy te respecteren.  
 

2013-2018  Onderwijs 
 
Het beleid blijft er op gericht het aantal donateurs en het aantal te steunen kinderen 
overzichtelijk te houden, dat wil zeggen tussen de 15 en de 30.  Voor de jaarlijkse rapportage 
heeft de Stichting Kakaran, zoals eerder bericht,  nog steeds uitstekende contactpersonen  in 
Senegal. De donateurs ontvangen ieder jaar een rondzendbrief met de stand van zaken rond 
hun kind(eren).  
 

Projecten  
 
De Stichting Kakaran draagt financieel bij aan de realisatie van projecten, die niet altijd direct 
gericht zijn op opleiding, maar wel op een daaraan voorafgaande voorwaarde: een goede 
gezondheid om onderwijs te kunnen volgen.  
Voorbeelden zijn:  
 

1. Drie gefinancierde ‘Ateliers Mobiles Orthopédique’ in Tambacounda en Ziguinchor. 
Deze ateliers zijn verbonden aan de plaatselijke ziekenhuizen en trekken het 
binnenland in om ter plaatste orthopedische hulpmiddelen te verschaffen aan veelal 
poliopatiëntjes of slachtoffertjes van landmijnen. Voorzien van een paar krukken of 
een kunstbeen kunnen de kinderen dan weer naar school gaan. 

 
 

Verwijderd: het onderwijs in de franse 
taal is.

Verwijderd: . Daar wordt in de lokale 
taal onderwezen. Met de beheersing van 
de franse taal zullen de kinderen 

Verwijderd: hebben



De middelen hiervoor werden verkregen van een andere stichting , de Stichting 
Schumacher-Kramer en de Stichting Kinderpostzegels Nederland. De Stichting 
Kinderpostzegels financiert nog steeds het onderhoud van de ateliers. 
Initiatiefneemster van het eerste atelier was Esther Kruyswijk, die als student van 
Gerti begin jaren 90 onderzoek deed in Tambacounda. Esther maakt nu deel uit van 
het bestuur van de Stichting Kakaran.  

 
2. Het ‘Village pour accompagnât des malades’ een soort van Ronald McDonald huis, 

dat ook bij het ziekenhuis in Tambacounda is gerealiseerd.  Een voorziening waar 
familieleden van patientjes kunnen slapen, wassen, koken, eten en dergelijke. Dit 
project is samen met een particuliere donateur bedacht en uitgevoerd.  
 

  
 

3. Kleinschalige projecten, zoals een nieuw dak, nieuwe schoolbanken, een put, 
toiletten, lesmateriaal en zeer recent een computerzaal met meubilair en computers 
voor een lagere school met 1006 leerlingen in Mbour. De voorzitter van de Stichting 
Kakaran, Marlies Pietermaat, heeft de school in februari 2013 bezocht. Toen waren 
de werkzaamheden in volle gang. Het project is in oktober 2013  gereed gekomen. 
Op de foto’s zijn naast het nieuwe gebouw, de overhandiging van de sleutel en van 
een cadeau voor de Stichting Kakaran te zien. De school heeft van de voltooiing 
verslag gedaan en is zeer blij met het gebouw.  Zij hebben dat als volgt verwoord: 

 

 
 “Beste partners, 
 
De directeur, het onderwijzend personeel, de leerlingen en de ouders van de leerlingen 
komen  woorden tekort om u te bedanken voor het juweeltje dat u hen geschonken hebt. 
 
Het multifunctionele lokaal GERTI HESSELING gevestigd op het terrein van onze school 
maakt het mogelijk om een lacune in de educatieve keten van Mbour op te vullen en 
tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van de gebruikers. 
 
De eerste begunstigden van het lokaal zijn onze 1006 leerlingen. Zij kunnen zich 
vertrouwd maken met de informatica iedere maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdagmorgen. 
De andere begunstigden zijn de onderwijzers en jonge middelbare scholieren uit de wijk 
die tijdens de daluren zich daar kunnen informeren teneinde voordeel te kunnen trekken 
uit zaken met betrekking tot hun opleiding en vorming. 
 
 



Bovendien zal het lokaal GERTI HESSELING elke maand plaats kunnen bieden aan 
pedagogische bijeenkomsten (ontmoetingen tussen onderwijzers om ervaringen over 
onderwijsmethoden uit te wisselen). 
De inspecteur van het onderwijs is van plan om voortaan zijn pedagogische 
vergaderingen met alle schooldirecteuren van het departement in dit lokaal te 
organiseren. U moet weten dat wij  van de 184 scholen die onder de onderwijsinspecteur 
van Mbour vallen, de derde school zijn die over zo’n lokaal beschikt.  
 
Tot slot is het van belang om aan te geven dat het lokaal een wezenlijke impact zal 
hebben op de doelgroep en als voorbeeld zal dienen voor scholen en opleidingscentra in 
Mbour. 
 

 
  

    
 
 

2013- 018 Projecten 
 
De financiering van de projecten is wisselend. De ene keer kwam er een aanvraag vanuit 
Senegal en zocht de Stichting eenmalig donateurs voor dat project (of kon het project 
financieren uit voorzichtig opgebouwde reserves), een andere keer werd de Stichting 
Kakaran benaderd door een donateur en zocht de Stichting samen met die donateur een 
adequaat project. Het beleid is deze gang van zaken te continueren. Dankzij een genereus 
legaat van een donateur van het eerste uur van de Stichting heeft het bestuur als belangrijke 
opgave voor de komende jaren een goede bestemming te vinden voor de besteding van dit 
legaat. In ieder geval zal de besteding betrekking hebben op de realisatie van 
onderwijsvoorzieningen voor jonge kinderen.   
 

2013-2018 De werkzaamheden en het bestuur  
 
De werkzaamheden van de Stichting worden verricht door vrijwilligers. Zij bestaan uit het 
onderhouden van de contacten met de donateurs en de werving van nieuwe donateurs, het 
aanschrijven van de donateurs inzake hun jaarlijkse bijdrage, het onderhouden van 
contacten met de contactpersonen in Senegal teneinde geïnformeerd te worden over de 
uitvoering van lopende projecten en mogelijke nieuw te financieren projecten.  
Ook de financiële administratie wordt door vrijwilligers gedaan. De financiële jaarstukken 
worden uiteraard jaarlijks door het bestuur beoordeeld en goedgekeurd. Zij worden ter 
kennis gebracht van de Belastingdienst ANBI in ’s-Hertogenbosch. Gezien het kleinschalige 
karakter van de Stichting is de omzet per jaar niet veel meer dan enkele duizenden euro’s, 
behalve in die jaren waarin voor een groter project gelden worden geworven en uitgegeven. 
 



De fondsenwerving blijft dus wat betreft de steun aan schoolkinderen beperkt en wat 
betreft andere projecten ad hoc geschieden.  
 
Een groot vermogen heeft de Stichting niet. Het financiële beleid is er op gericht slechts een  
kleine reserve te hebben voor bijzondere projecten en een klein eigen vermogen. Financieel 
fungeert de stichting voornamelijk als doorgeefluik.  
Het bestuur van de Stichting  Kakaran  is gericht op verjonging om de continuïteit van de 
stichting veilig te stellen. 
 
7 november 2013 
 
Marlies E. Pietermaat –Kros, voorzitter 
Gerard Schuijt, directeur  
 
 
 
 
 
 
 


