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Algemeen

• Doel beleidsplan: 
• Referentiekader voor de verdere ontwikkeling en activiteiten voor de komende twee 

jaar
• Inzicht voor alle betrokkenen over het te voeren beleid en de keuzes die daaraan ten 

grondslag liggen
• Speerpunten

• Ontwikkeling, identiteit en grootte van de stichting in Nederland
• SBB 1: huidige locatie stoppen en nieuwe locatie opstarten in sloppenwijk waar meer 

kansen zijn om (kans)arme kinderen structureel te helpen
• Kwaliteit en continuïteit Engelse les verbeteren
• (Pedagogische) competenties van de staf in Cambodja verder ontwikkelen 
• Voorlichting aan staf en kinderen over hygiëne, gezondheid en het voorkomen van

grensoverschrijdend gedrag



Doel, missie en visie
• Missie: De wereld met weinig middelen een beetje beter te maken
• Doel: Kinderen een kans bieden op een betere toekomst door 

middel van onderwijs
• De wijze waarop Beetje Beter dit doet is statutair vastgelegd en wordt bereikt door:

• het organiseren en financieren van kleinschalige projecten voor opvang en onderwijs
• het stimuleren en creëren van mogelijkheden tot onderwijs en verzorging, mede met behulp 

van de lokale bevolking;
• een bijdrage te leveren aan bestaande projecten die gericht zijn op (kans)arme kinderen;
• geld in te zamelen middels sponsoring en giften

• Visie:
• Beetje Beter richt zich op de eigen kracht van (kans)arme mensen. De stichting werkt zoveel 

mogelijk samen met de lokale bevolking. Naar onze mening kan alleen op die manier een 
duurzaam resultaat worden bereikt. De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt de 
vicieuze cirkel van de allerarmsten in Cambodja: zonder geld geen onderwijs, zonder 
onderwijs (bijna) geen werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook 
voor diens familie èn voor hun land.



Criteria

• De aanpak van Beetje Beter wordt steeds getoetst aan de volgende 
voorwaarden:
• Concreet en prak6sch; 
• Directe, maar duurzame resultaten;
• Lage overheadkosten en ‘an6-strijkstokbeleid’;
• Intensieve samenwerking met lokale bevolking of par6jen;
• Balans tussen idealisme en realisme



Organisa(e
• Nederlandse stichting en een NGO in Cambodja
• Minimaal maandelijks bestuursvergadering en tussentijds overleg
• Intensieve samenwerking en communicatie met coördinator in Cambodja
• Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer 

en de interne- en externe communicatie
• Ieder bestuurslid reist minimaal één keer per jaar op eigen kosten naar 

Cambodja. 
• Lokale organisatie Cambodja 

• Bescheiden bijdrage aan de werkgelegenheid 
• Wekelijkse rapportage over de voortgang op de scholen vanuit Cambodja
• Westerse vrijwilligers ondersteunen de lokale staf (samenwerking met Voluntoura)



Uitvoering
• Kinderen in Cambodja gaan of in de ochtend of in de middag naar de 

basisschool. De scholen van Beetje Beter zijn opgericht om de kinderen 
gedurende het dagdeel dat ze niet naar school kunnen op te vangen. 

• Op beide locaties wordt in totaal aan ruim 300 kinderen in de leeftijd van 6 –
16 jaar Engelse les en computerles gegeven. 

• Aandacht voor thema’s als sport, spel en de hygiëne.



Communica)e
• De website www.beetjebeter.nl is een belangrijk communica5ekanaal voor 

(poten5ële) donateurs en vrijwilligers. Op de website is informa5e te vinden 
over het project, de achtergronden en de deelnemende kinderen. Het is 
mogelijk om online donateur te worden. De website wordt voortdurend 
verbeterd en geactualiseerd. 

• Communica5e over de doelen en (voortgang) van de ac5viteiten worden ook 
via Facebook gedeeld



Financiën

• De ac&viteiten van Beetje Beter worden gefinancierd door gi3en, sponsoring en 
dona&es. Beetje Beter werkt met par&culieren en organisa&es die incidenteel of 
periodiek een bedrag storten. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Alle kleine 
beetjes helpen is hèt argument om donateurs te werven. Daarnaast wordt er regelma&g 
contact gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om projecten uit te voeren 
waarvan de opbrengst bestemd is voor Beetje Beter. 

• Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar 
gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks. Deze is 
volledig openbaar en te vinden op de website. 


