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1) Voorwoord 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lilato Foundation. Een pas opgerichte stichting die 

opkomt voor individuen, families en gemeenschappen in Zambia.  

Stichting Lilato Foundation is opgericht in November 2013.  

Lilato betekent ‘Liefde’ in een van de streektalen, lozy, die gesproken wordt in Livingstone, 

Zambia. Liefde die helaas niet voor alle kinderen op deze wereld vanzelfsprekend is. Niet in 

Nederland, niet in Europa maar zeker niet in sommige landen in Afrika waar veel kinderen 

wees zijn of zich thuis niet veilig voelen. 

We zijn nu 5 jaar bezig met de bouw van een doorgangshuis in Livingstone, 5 jaar van 

samenwerking met Zambiaanse instanties en met verschillende andere projecten. 5 jaar van 

geld inzamelen en daarheen om te bouwen. 5 jaar waarin we gewerkt hebben aan het 

bouwen van een huis waarin kinderen een beter leven kunnen krijgen. Op naar de volgende 

5 jaar! 

Om het beleidsplan leesbaarder te maken zullen we de volgende namen afkorten: 

• Stichting Lilato Foundation zal vanaf nu Lilato NL genoemd worden. 

• Linda Community School zal vanaf nu Linda genoemd worden. 

• The Happy Africa Foundation zal vanaf nu THAF genoemd worden. 

• De Zambiaanse afdeling van Lilato zal Lilato Zambia genoemd worden. 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben na het lezen van dit document, kunt u contact met 

ons opnemen via info@lilato.com of 06-11478612. 

Met vriendelijke groet, 

Anne Smudde (voorzitter) 

Judith Nolthenius (secretaris) 

Vincent Oudenes (penningmeester)  
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2) Samenvatting 
Hoe is de stichting ontstaan? 

In 2012 kreeg de voorzitter, Anne Smudde, de kans om vrijwilligerswerk te doen in Afrika, via 

THAF en African Impact. Zij koos onder andere voor 6 weken community projecten in 

Livingstone, Zambia. Al in de eerste week maakte ze kennis met Cathy Chilambe, de 

directrice van Linda Community School.  

 
afbeelding 1: Het schoolplein van Linda Community Centre 

De school is gelegen in een oud community centre in de wijk Linda, er zijn een aantal kleine 

lokaaltjes naast gebouwd en er staat nu, december 2013, een nieuwe waterpomp naast de 

school. In december 2012 was een van de projecten het opknappen van een aantal 

klaslokalen van deze school. In een van de op te knappen klaslokalen lagen matrassen. 

Toen Anne navraag deed bleek dat Cathy Chilambe met een groep lokale mensen, de street 

outreach workers, bezig is om de straatkinderen van de straat te halen. De kinderen slapen 

dan tijdelijk in de school, ze kunnen er naar school en vandaaruit wordt gekeken waar de 

kinderen naar toe kunnen.  

 

Lilato NL gaat zich in eerste instantie richten op een beter leven voor de straatkinderen. 

Waardoor zij op een veilige plek kunnen verblijven, onderwijs kunnen volgen en er uitgezocht 

kan worden waar de kinderen naar toe zouden kunnen. We gaan dit doen door een soort 

doorgangshuis te bouwen waar de kinderen tijdelijk kunnen verblijven, zodat de groep lokale 

mensen uit kan zoeken waar de kinderen naar toe kunnen.  
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3) Missie en doelstelling 

De stichting werkt voorlopig vooral in Livingstone en richt zich daar op de straatkinderen. De 

doelstelling is statutair vastgelegd door een notaris in Amsterdam.  

Onze doelstellingen bereiken wij door: 

• Geld in te zamelen voor de projecten die Lilato wil steunen.  

• Een goede samenwerking op te bouwen met Lilato Foundation, de lokale groep 

mensen die de straatkinderen van de straat proberen te halen.  

• Een goede samenwerking op te bouwen met de twee Engelse organisaties die ook in 

Livingstone actief zijn: THAF en African Impact. 

• Het leveren van een ondersteuning aan projecten van de lokale bevolking, met 

middelen die de lokale bevolking zelf minder goed kan realiseren. 

In de bredere doelstelling van Lilato hechten er een groot belang aan de lokale mensen de 

lokale mensen te laten zijn. Hun eigen levensstijl is belangrijk voor hen. Wij willen hen helpen 

door met duurzame middelen hun eigen initiatieven vorm te geven en ze daardoor de kans te 

geven hun levensstandaard te verbeteren. Wij gaan ons daartoe te beperken tot een klein 

aantal projecten, die meestal in samenwerking met THAF, African Impact zullen zijn. Wij 

werken samen met de lokale NGO’s Lilato Zambia en NGO Baobuyu Learning Centre, 

(voorzitter Anne Smudde is bij beide NGO’s betrokken). Er is goed contact tussen deze vier 

organisaties. Hierdoor kunnen we onze inspanningen richten op het opbouwen van 

vertrouwen, het voeden van duurzame relaties en het waarborgen van de duurzaamheid van 

onze betrokkenheid. 

De community ’s waarin we werken hebben vaak weinig of geen toegang tot onderwijs, 

gezondheidszorg, voedzaam voedsel of een veilige plek om te spelen. Wij vinden het 

belangrijk dat de lokale mensen zelf met ideeën om dit te verbeteren. Hierdoor zullen ze 

meer betrokken zijn.  

Wij gaan dit in eerste instantie doen door een doorgangshuis te bouwen voor de 

straatkinderen van Livingstone, zodat de groep street outreach workers de kinderen beter 

kunnen helpen op weg naar een betere toekomst dan wanneer de kinderen op straat zouden 

blijven leven. 

  

Onze Missie 

Stichting Lilato Foundation werkt aan het realiseren van betere 

levensomstandigheden op langere termijn voor personen, families en 

gemeenschappen in Livingstone, Zambia. 
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4) Het doorgangshuis 
In Zambia is ongeveer één op de drie mensen besmet met het hiv-virus. De medische 

middelen in de kleinere dorpen en stadjes is niet zo goed dat veel mensen medicijnen 

kunnen krijgen of op een andere manier behandeld kunnen worden. Veel mensen overlijden 

aan aids.  

Zambia ligt in een gebied waar malaria voorkomt, de Zambianen weten van de noodzaak 

van klamboes en preventie. Toch kan dit niet voorkomen dat veel mensen in Zambia malaria 

krijgen en ook daaraan overlijden.  

In 2013 wonen er ruim 14.000.000 mensen in Zambia, onder andere door de 

aidsproblematiek is de gemiddelde levensverwachting 49 (in 2011). 23% van de kinderen 

onder de 15 heeft één of beide ouders verloren. Kinderen die wees worden weten niet altijd 

of ze nog familie hebben, of dat ze ergens anders opgevangen kunnen worden. Zij komen op 

straat terecht en gaan zwerven. Andere kinderen komen op straat terecht omdat ze zich 

thuis niet veilig voelen of omdat het er niet genoeg te eten is.  

De kinderen die op straat terecht komen gaan veelal naar plekken waar veel toeristen 

komen. Zij proberen daar met een zelf opgezet handeltje zichzelf in hun eigen onderhoud te 

voorzien. Een verre van ideale situatie voor een kind. 

Livingstone is een van de grootste toeristische plekken in Zambia, bij de grens van 

Zimbabwe, Botswana en Namibië, hier liggen de Victoria Watervallen die door David 

Livingstone zijn ontdekt. Veel straatkinderen trekken naar deze plek. 

 
Afbeelding 2: Cathy koopt flessen bij Junior, een van de straatkinderen.  
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De street outreach workers, waar behalve Cathy Chilambe, de directrice van Linda 

Community School ook de politie de local government, Ministry of Gender and 

Childdevelopment, Social Welfare en het Ministry of Education, THAF en African Impact bij 

betrokken zijn, proberen de kinderen van de straat te halen. Hun grote droom is een soort 

doorgangshuis waar de kinderen die geholpen willen worden tijdelijk verblijven, terwijl de 

street outreach workers proberen uit te vinden waar het kind vandaan komt. Als duidelijk is 

waar het kind vandaan komt kijken de street outreach workers of het kind terug kan naar huis 

of dat iemand uit de eigen omgeving, familie of vrienden van de ouders, het kind op kan 

vangen. Wanneer dit niet het geval is wordt gekeken of er een pleeggezin gevonden kan 

worden.  

Kinderen die liever op straat blijven, omdat ze al wat ouder zijn of omdat hun handeltje goed 

loopt worden door de street outreach workers in de gaten gehouden, maken regelmatig een 

praatje met ze en bij problemen kunnen ze bij de street outreach workers terecht. 

In het huis kunnen zo’n tien tot twintig kinderen tegelijkertijd verblijven. De gemiddelde tijd 

die de street outreach workers nodig hebben om alles rondom een kind uit te zoeken is 

ongeveer twee tot drie maanden. Wanneer er weer plek is in het huis kan een nieuw kind 

van de straat gehaald worden. 

 
Afbeelding 3: Lol met bellenblaas bij de school van Mwandi. 
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5) De stand van zaken nu, in 2018 
Inmiddels zijn we 5 jaar verder nadat Lilato Foundation is opgericht, in die 5 jaar hebben we 

land gekregen van Chief Mukuni en zijn we, in 2015, begonnen met de bouw van het 

doorgangshuis. De bouw van het huis ging rustig en stabiel, het huis is inmiddels bijna af, het 

wachten is nog op de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Zodra dat gebeurd is kan een 

elektrische pomp water uit de waterput pompen naar een tank bovenop het huis. Op die 

manier is er stromend water in het huis, met bijbehorende wc’s, douches en kranen. 

 

Afbeelding 4: De eerste steen in gelegd in januari 2015, door voorzitter Anne Smudde 
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Afbeelding 5: Het huis in november 2017, vrijwel helemaal af op de elektriciteitsaansluiting 

en de waterhuishouding na. 

Inmiddels zijn er gesprekken met Social Welfare zodat zij als het huis helemaal af is het 

kunnen overnemen en er kinderen in kunnen laten wonen. Voorzitter Anne Smudde gaat een 

of twee keer per jaar, op eigen kosten, naar Zambia om te zien wat daar nog geregeld moet 

worden. De komende keer zal in het teken staan van gesprekken met Social Welfare over 

hoe de samenwerking verder gaat als het huis af is. 
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6) De organisatie van de stichting 
Stichting Lilato Foundation is opgericht op 22 november 2013 en is gevestigd in de 

gemeente Amsterdam. De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat gevormd wordt door 

de bestuursleden.  

De bestuursleden hebben zitting voor een bepaalde tijd, drie jaar, maar zijn daarna weer 

herkiesbaar. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.  

Het eerste bestuur begint met drie leden, tot de eerste bestuursleden zijn benoemd: 

• Anne Smudde; voorzitter 

• Judith Nolthenius; secretaris 

• Vincent Oudenes; penningmeester 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse bestuur. Zij 

hebben de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van 

de stichting. Zij zorgen gezamenlijk voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. 

Het bestuur komt minimaal elk kwartaal bij elkaar voor een vergadering, of zo vaak als de 

voorzitter of minstens twee bestuursleden dit wenselijk achten.  

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:  

• Giften en donaties 

• Subsidies en sponsorgelden 

• Verkrijgen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift 

• Overige baten. 

Over elk jaar zal een jaarverslag worden gemaakt. 

Wij streven ernaar dat vrijwel 100% van de financiële middelen die we ontvangen direct 

besteed zullen worden aan de projecten in Zambia. Hierbij worden alle kosten die we voor 

het project maken meegerekend.  

De administratieve kosten van het beheer in Nederland worden zo laag mogelijk gehouden. 

Zo mogelijk worden sponsoren gezocht om de kosten op zich te nemen of worden bestaande 

netwerken ingezet. 

 

Indien iemand van het bestuur een bezoek brengt aan de projecten, nemen zij de kosten 

voor hun eigen rekening. Ook het verblijf daar is op kosten van eigen rekening.  

Donateurs ondersteunen Stichting Lilato Foundation financieel door eenmalige of periodieke 

bijdragen. Zij kunnen dit doen door (eenmalig) overboekingen of door een periodieke 

overboeking. 

 

 

 

 

http://www.lilato.com/
mailto:info@lilato.com


Stichting Lilato Foundation 
 

Internet: www.lilato.com                         
Rekeningnummer: NL48INGB0006313468 
Info: info@lilato.com 
KVK-nummer: 59286148 
                                                                                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                            

7) Communicatie 
Website 

De website, www.lilato.com, is informatief en modern, dit is een belangrijk 

communicatiekanaal voor de bestuursleden en de donateurs. 

Via de website wordt informatiemateriaal beschikbaar gesteld in de vorm van een weblog, 

video’s en foto’s. 

De website is nu nog alleen in het Nederlands, het streven is om ook een Engelse website te 

maken zodat de lokale mensen ook zien waar we mee bezig zijn. 

Email 

Vanuit het bestuur zal minimaal eens per kwartaal een update gestuurd worden naar de 

sponsoren, indien het bestuur een emailadres heeft. Dit zal zoveel mogelijk gedaan worden 

via de mail, info@lilato.com. 

Het bestuur heeft contact met Lilato Zambia, waarbij we het verzoek doen om ons op de 

hoogte te houden op het moment dat we daadwerkelijk met een project begonnen zijn. Op 

die manier kunnen we ook, zonder zelf ter plaatse te zijn, de sponsoren op de hoogte 

houden. Ditzelfde geldt voor Baobuyu Learning Centre als we projecten van hen gaan 

steunen.  

We blijven ook op de hoogte van de projecten via THAF en African Impact. Zij werken in 

Livingstone hand in hand om hetzelfde doel als Lilato NL te bereiken.  

Facebook 

Voor de mensen die een Facebook account hebben, die graag sneller en korte updates 

ontvangen is er een Facebook account: https://www.facebook.com/lilatofoundation. 

Hierop zullen vooral foto’s en kleinere verslagen komen te staan.  

Nieuwsbrief 

Op de website komt de mogelijkheid voor donateurs om zich aan te melden voor een 

nieuwsbrief. Deze zal elk half jaar rondgemaild worden.  
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8) Ontwikkelingen  
Geplande ontwikkelingen op de korte termijn 2018: 

• Fondsenwerving: Stichting Lilato Foundation is een lopende stichting. Veel tijd zal 

besteed moeten worden aan het werven van fondsen en voor het opbouwen van een 

donateurenbestand om het uitvoeren van de projecten te garanderen. 

• Acties: er zal tijd en aandacht besteed moeten worden aan het verzinnen en 

organiseren van één of twee acties per jaar. Dit met het doel om aandacht te vragen 

voor het doel van Lilato als het verkrijgen van extra giften ten behoeve van de 

projecten. Begin volgend jaar zal het bestuur na gaan denken over acties die in 2018 

gehouden zouden kunnen worden. 

• Samenwerking: er zal gewerkt moeten worden aan de samenwerking Lilato Zambia 

en met Baobuyu Learning Centre. Daarnaast zal de samenwerking met met THAF en 

African Impact uitgebreid moeten worden. 

• Website: de website zal in het Engels vertaald moeten worden. Doordat de voorzitter 

regelmatig in Zambia is zijn er ook veel Engelse volgers. 

Geplande ontwikkelingen op de lange termijn 2018-2020 

• Doorgangshuis: het huis zal binnen deze termijn open moeten. Mocht het langer 

duren met de elektriciteit zullen we op zoek moeten naar andere manieren om aan 

elektriciteit te komen dan alleen het elektriciteitsbedrijf. Zoals bijvoorbeeld een 

generator of zonnepanelen. 

• Continuering van de geplande ontwikkelingen op de korte termijn. 

• Social Welfare: de banden met social welfare zullen aangescherpt moeten worden, er 

moet duidelijkheid komen over hoe de invulling van het huis gaat plaatsvinden en wie 

daarin welke rol heeft.  
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