Beleidsplan
Inleiding
De Multimodus Foundation is een kleine efficiënte organisatie die met weinig middelen succesvol is op het
gebied van onderwijs, arbeidsvoorziening, energie, gezondheidszorg en (drink)watermanagement.
Door o.a. een goede samenwerking met andere (hulp)organisaties zijn we in staat de overheadkosten zeer laag
te houden. We willen immers zo veel mogelijk geld inzetten daar waar het het hardst nodig is.
Momenteel zijn we actief in Tanzania waarbij we samenwerken met het KCMC (Kilimanjaro Christian Medical
Centre) in Moshi. Een 3-jarenplan dat erop gericht is de automatisering van het ziekenhuis zodanig te
professionaliseren dat ze uiteindelijk met eigen investeringen en kennis verder kunnen.
Medio 2019 zijn we gestart met 2 nieuwe projecten. We gaan twee timmerfabrieken opzetten in Moshi en
Kilangala, Tanzania. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Hierbij werkt de Multimodus foundation nauw samen met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZG).
Beide projecten zijn erop gericht de lokale bevolking te helpen een duurzame zelfstandigheid op te bouwen en
niet meer afhankelijke te zijn van giften en gunsten vanuit het westen.
Verder is de Multimodus Foundation een doorgeefluik voor giften aan de Second Chance hulporganisatie in
Rwanda. Alle giften aan deze organisatie worden halfjaarlijks kosteloos doorgesluisd.

Termijn van een beleidsplan
De termijnen van de beleidsplannen lopen uiteen van 1-3 jaar.
Het automatiseringsproject bij het KCMC is uitgesmeerd over 3 jaren, waarbij we steeds in november op locatie
zijn om praktische zaken uit te voeren.
In het 1e jaar (2018) is er een draadloos netwerk geïnstalleerd op de poliklinieken. Het 2e jaar (2019) zal de
beveiliging worden aangescherpt met een dubbele firewall en eindpunt beveiliging. Tevens zal er een
testomgeving worden opgebouwd om nieuwe ontwikkelingen eerst te kunnen testen alvorens ze worden
opgenomen in de productieomgeving. Het 3e jaar zal hoofdzakelijk bestaan uit het finetunen van de systemen
en het verder opleiden van de KCMC IT medewerkers. Hiervoor zullen een aantal van hen stage gaan lopen bij 2
Friese ziekenhuizen.
Het opzetten van de 2 timmerfabrieken worden gezien als éénjarige projecten. Een jaar van voorbereidingen
zoals het verzamelen van houtbewerkingsmachines en het verschepen daarvan. En dan uiteindelijk binnen 2
weken op locatie de fabrieken opzetten met vrijwilligers. De bouw van de werkplaatsruimten en de aanleg van
nutsvoorzieningen wordt gecoördineerd door de lokale partijen. Alles komt samen in juli 2020.

Missie, visie en strategie
De Multimodus Foundation is opgericht in 2008. Haar activiteiten eerst gericht op Rwanda en later op Tanzania.
Eenmaal op locatie in Afrika wordt pas duidelijk wat minderbedeelde nodig hebben om een zelfstandig bestaan
op te bouwen. Dat zijn niet de goed bedoelde ideeën uit het Westen. Dat is een valkuil die je eerst moet
overwinnen. Nee, het zijn de ideeën van de lokale bevolking die je eerst moet leren begrijpen voordat je er met
je westerse kennis iets mee kunt doen. En natuurlijk de uitvoering en verantwoordelijkheid daar neerleggen waar
het hoort… namelijk bij de lokale mensen. En het moet duurzaam zijn, want….

"Wij willen er nu zo goed voor zorgen, dat we straks gewoon overbodig zijn."

Doelstelling
De activiteiten van de Multimodus Foundation zijn vooral gericht op het Afrikaanse continent.
•
•
•
•
•
•
•

Het verbeteren van de basale voorzieningen op het platteland.
Introduceren van interactieve lesmethodes en materialen ter stimulering van het eigen initiatief.
Het realiseren van schoondrinkwatervoorzieningen bij medische posten en scholen.
Het verbeteren van het beroepsonderwijs door het leveren van technische hulpmiddelen en
gereedschappen.
Het ondersteunen van lokale hulporganisaties die o.a. vrouwen en ex-gedetineerden helpen een zelfstandig
bestaan op te bouwen.
Het verstrekken van microkredieten t.b.v. kleinschalige lokale initiatieven
Nederlanders en in het bijzonder de jeugd betrekken bij onze acties en bewust maken van de noodzaak
minderbedeelden in Afrika te helpen duurzaam zelfstandig te worden.

Strategie
De strategie van de Multimodus Foundation is eigenlijk best wel eenvoudig.
Zorg ervoor dat je in Nederland een netwerk opbouwt met gelijkgezinden en andere kleine hulporganisaties.
Bundel je krachten en kennis en je kunt veel bereiken met weinig middelen.
Verder moet je ervoor zorgen dat je aan de andere kant waar de hulp nodig is een betrouwbare band opbouwt
met de lokale bevolking.
Deze strategie werpt pas na enkele jaren zijn vruchten af. De eerste jaren gaan gepaard met onbegrip en
teleurstellingen. Je moet je westerse denkwijze verlaten en Afrikaans gaan denken. Uiteindelijk ontstaan er
eerlijke en gelijkwaardige vriendschappen en de verbindingen die je nodig hebt de doelen te realiseren.

Huidige activiteiten van de organisatie
Op dit moment lopen er een drietal projecten zoals eerder beschreven.
Deze zijn alleen mogelijk door de kosteloze inzet van IT-Specialisten van het MCL, VOSKO, Netqloud en
houtbewerking specialisten van het Friesland College.
Zoals eerder gezegd zijn dit de opgebouwde “netwerken” die dit soort hoog technische hulpprojecten mogelijk
maken.

Organisatie
Adres: Petersburg 7,
8435 VH Donkerbroek
Mobiel: 06 83239345
E-mail: multimodus.foundation@gmail.com
Bankrekening: ING 4737646
IBAN: NL35INGB0004737646
BIC: INGBNL2A
KvK dossier: 01138215
ANBI fiscaal nummer: 8199 75 023
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Financiën
Jaarlijks wordt de financiële rapportage op de website van de Multimodus Foundation gepresenteerd. Dit is zo
rond februari. Het overzicht van de baten en lasten is te vinden op de webpagina Organisatie/Jaarverslagen.
De Multimodus Foundation hanteert geen beloning voor diensten. Alle werkzaamheden ten aanzien van het
goede doel zijn geheel op vrijwillige basis.

Het werven van gelden
Naast het jaarlijks ontvangen van donaties is de Multimodus Foundation ook actief op de 2e hands markt voor
IT-apparatuur.
Zo heeft de Multimodus Foundation de meeste IT-apparatuur voor het automatiseringsproject in het KCMC
verkregen uit Surplus materialen van Friese ziekenhuizen en ander IT-organisaties.
Tevens worden afkomende PC’s en laptops opgeknapt en verkocht. De opbrengst (minus kosten onderdelen)
wordt in zijn geheel besteed aan de genoemde projecten.

Jan Sobantu Dros,
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