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Voorwoord 
 
 
Voor je ligt het eerste beleid van de CRO Foundation. En daar ben ik ontzettend trots op! Na een 
kleine vijf jaar hard werken met CRO Lira als ‘Laura’, gaan we nu verder als echte stichting, 
foundation, om Child Restoration Outreach nog beter te kunnen voorzien van ondersteuning. En om 
nog beter stappen te kunnen zetten op weg naar een mooie, onafhankelijke toekomst voor zowel 
CRO Lira als de kinderen die zij ondersteunen.  
 
We beginnen deze foundation met een sterk bestuur, waarin iedereen zijn of haar eigen kennis en 
ervaringen kan inzetten en waarin er sprake is van wederzijds respect. De ambities die we voor 
onszelf hebben gesteld in dit beleid zijn dan ook stevig. Tweehonderd kinderen een vakopleiding, 
vijftig kinderen op de basisschool, vijf kinderen op de middelbare school. Maar ook stabiliteit in de 
activiteiten van CRO Bakery, én uitbreiding van de producten die we verkopen. De rest van onze 
ambities, en ons financiële doel van deze beleidsperiode vind je in het hoofdstuk ‘Ambitie’.  
 
In dit beleid zijn ook onze missie en visie uiteengezet. Vooral wederzijds respect in het werken met 
CRO Lira en eventuele andere lokale partners is daarin ontzettend belangrijk. We zijn ons ervan 
bewust dat we een bevoorrechte positie hebben ten opzichte van veel van de volwassenen en 
kinderen met wie we werken. Dit kunnen we niet veranderen, maar door ons ervan bewust te zijn, 
en goed te luisteren naar de wensen en meningen van onze partners, en niet te snel te oordelen 
kunnen we er wel voor zorgen dat de samenwerking zo goed en respectvol mogelijk verloopt. In het 
hoofdstuk ‘Missie en visie’ lees je hier meer over.  
 
Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met dit bestuur, en natuurlijk de betrokken vrijwilligers, er 
alles aan zullen doen om de CRO Foundation tot een groot succes te maken. Ik heb er zin in! 
 
Laura Beljaars 
Voorzitter CRO Foundation 
 
 
  



Algemene gegevens en bestuur 
 

Algemene gegevens 
 
Statutaire naam:   Stichting CRO Foundation 
Organisatietype:   Stichting 
Opgericht:   18 november 2019 
 
KvK nummer:   76420140 
Fiscaal nummer (RSIN):  860618122 
 
Postadres:   Het Struweel 63, 5501 AR Veldhoven 
Telefoonnummer:  06-45909283 
Website:   www.crofoundation.nl 
Mailadres:   info@crofoundation.nl 
 
Werkgebied:   Oeganda en Nederland 
Doelgroep(en):   Straatkinderen in Oeganda en hun families, lokale partners 
 

Bestuur 
 
Naam:    Laura Beljaars 
Titel:    Voorzitter 
Bevoegdheid:   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) 
 
Naam:    Jan Heijers 
Titel:    Penningmeester 
Bevoegdheid:   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) 
 
Naam:    Sabina Kloppers 
Titel:    Secretaris 
Bevoegdheid:   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) 
 
Naam:    Hans van Mierlo 
Titel:    Bestuurslid 
Bevoegdheid:   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) 
 
  



Missie en visie 
 

Missie 
De CRO Foundation vindt dat iedereen op deze wereld recht heeft op een waardig, gelukkig en 
zelfstandig leven. Daarnaast heeft ieder kind recht op onderwijs, zorg, speeltijd en een goede 
opvoeding. Helaas is dit niet voor iedereen het geval. De CRO Foundation zet zich in om kinderen en 
hun families met minder kansen, toch te geven waar zij recht op hebben, met als doel een waardige 
en gelukkige toekomst, waarin zij onafhankelijk zijn van anderen. 
 

Visie 
In de uitvoering van onze missie zijn er een aantal aspecten die wij belangrijk vinden. Samenwerking 
met Child Restoration Outreach Lira, en eventuele andere lokale partners staat daarin voorop. 
Zonder deze samenwerking heeft de CRO Foundation in de huidige opzet geen bestaansrecht. Wij 
kunnen niet groeien en floreren zonder een goede en respectvolle samenwerking. De sterkte van de 
samenwerking zal voor een groot deel het succes van zowel de CRO Foundation als CRO Lira bepalen. 
Wij speken daarom ook heel bewust van ontwikkelingssamenwerking, en niet ontwikkelingshulp.  
 
In deze samenwerking vinden wij het belangrijk dat we ons bewust zijn van de vaak scheve 
machtsrelaties die door de geschiedenis om ons heen zijn gevormd. Er zijn grote culturele verschillen 
tussen Nederland en Oeganda, waar de Nederlandse – of Westerse – cultuur vaak onbewust als de 
bovenliggende wordt gezien. Dit geldt zowel voor ons, als mensen die in Nederland opgegroeid zijn, 
als voor onze Oegandese partners. Wij zijn van mening dat het niet juist is dat de Nederlandse 
cultuur per definitie bovenliggend is, maar zijn ons bewust van eventuele gevolgen die voort kunnen 
komen uit het onderbewuste van zowel onszelf als onze partners. Dit geldt ook voor eventuele 
onbewuste bias die ontstaat door de verschillen in huidskleur. Wij vinden het belangrijk om niet te 
snel te oordelen en bewust ons respect te uiten voor de Oegandese cultuur, en de waarden, normen 
en meningen van onze partners. We gaan uit van de kracht van de gemeenschap en zullen niet 
schromen deze gemeenschap op verschillende manieren te ondersteunen.   
 
Er gaat een financiële band ontstaan tussen de CRO Foundation en CRO Lira (of eventuele andere 
partners). Dit creëert een bepaalde afhankelijkheid, die gevolgen kan hebben voor de onderlinge 
relatie. Ook hier is het weer van belang dat we ons bewust zijn van deze financieel afhankelijke 
relatie en dat we hiernaar handelen. Dit doen we door ons oordeel voor ons te houden, veel door te 
vragen naar de meningen en argumenten van onze partners en zoveel mogelijk te werken vanuit de 
hulpvraag van CRO Lira en eventuele andere partners.  
 
Met deze onderliggende visie realiseert de CRO Foundation haar missie onder andere door: 

- samen te werken met Child Restoration Outreach Lira, en eventuele andere lokale partners 
- kinderen financieel te ondersteunen bij het betalen van schoolgeld 
- projecten die gericht zijn op de zelfstandigheid van kinderen en hun families te ondersteunen 
- projecten die gericht zijn op de zelfstandigheid van lokale partners met dezelfde doelen te 

ondersteunen 
 
 
 
  



Ambitie 
 
In de periode van dit beleidsplan 2019-2022 willen we de volgende doelstellingen behaald hebben: 

- 200 kinderen een vakopleiding geven door het RESTORE project; binnen de 
beleidsplanperiode moeten de 3 vakopleidingen zelfvoorzienend zijn. 

- 50  kinderen op de basisschool financieel ondersteunen. 
- 5 kinderen op de middelbare school financieel ondersteunen. 
- Onderzoeken van mogelijkheden om andere onderwijsprojecten op te zetten. 

 
Onderwijsondersteunende en duurzame activiteiten: 

- Naast de CRO bakery een CRO winkel met ijssalon openen. 
- CRO bakery verzorgt minimaal 20 grote evenementen (bruiloften, graduations etc.) per jaar. 
- Stabiliteit in de activiteit van de CRO bakery en andere fondsen wervende activiteiten met als 

doel iemand full time aan te kunnen nemen. 
- Onderzoeken van mogelijkheden tot het verhuren van meubilair en andere materialen voor 

bruiloften. 
 
Ons streefbedrag om op te halen in de periode van dit beleidsplan is €20.000,-.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Doelstelling 
 
De stichting heeft ten doel om straatkinderen en hun families in Oeganda op weg te helpen naar een 
toekomst waarin zij niet afhankelijk zijn van hulp van anderen. Daarnaast richten wij ons op het 
onafhankelijk maken van onze lokale partners.  
 

Doelgroep 
De primaire doelgroep van de foundation is straatkinderen. Straatkinderen zijn kinderen die, om wat 
voor reden dan ook, geen onderwijs hebben kunnen ondergaan, of onderwijs niet hebben kunnen 
afmaken. Daarnaast ondersteunen we families van straatkinderen, met als doel dat zij de 
ondersteuning van hun kinderen op termijn weer zelf kunnen gaan regelen.  
 

Projectondersteuning 

RESTORE Project 
Het RESTORE Project is een project bij CRO Lira, waarin de oudere kinderen die verbonden zijn aan 
CRO een vakopleiding kunnen krijgen. Deze kinderen leren een vak, zoals naaien, zeep maken of sap 
maken, met daarin genoeg vrijheid voor variatie een aanpassingsmogelijkheden naar wat de markt 
vraagt. Ze leren de gemaakte artikelen in de markt te zetten en te verkopen. Aan het einde van hun 
opleiding (6-12 maanden) krijgen zij een pakket met materialen die zij nodig hebben om in hun eigen 
onderhoud te voorzien. Het doel van dit project is dan ook om de kinderen productief en zelfstandig 
te maken.  
 

CRO Bakery 
CRO Bakery heeft twee doelen. Het primaire doel is het betalen van schoolgeld voor de basisschool 
voor de kinderen verbonden aan CRO Lira. Daarnaast dient CRO Bakery ook als fonds van waaruit 
geld geleend kan worden in het geval van nood.  
 

Schoolfonds 
Het CRO Foundation Schoolfonds betaalt rechtstreeks schoolgeld voor kinderen die aangesloten zijn 
bij Child Restoration Outreach. Dit is een aanvulling op de kinderen die door middel van CRO Bakery 
naar school gaan. Donaties aan het Schoolfonds worden rechtstreeks naar dit fonds gedaan. In 
overleg met CRO wordt ervoor gezorgd dat er voor de kinderen geen verschil te merken is tussen of 
hun schoolgeld betaald wordt uit het Schoolfonds of vanuit CRO Bakery.  
 
 
  



Werving, beheer en uitgaven fondsen 
 
De CRO Foundation werft geld op onder andere de volgende manieren: 

- Aanschrijven van fondsen, stichtingen en serviceclubs. 
- Actief werven van (vaste) donateurs. 
- Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten die geld opbrengen. 
- De verkoop van in Oeganda gemaakte producten. 
- Eenmalige donaties en schenkingen. 

 
Het daadwerkelijk uitgeven van de gelden wordt in samenspraak gedaan met de lokale partner. 
Opgehaalde gelden zullen in het beheer zijn van de CRO Foundation totdat er een afspraak gemaakt 
is met de lokale partner over de uitgeven ervan. Wanneer deze afspraak is gemaakt zal de CRO 
Foundation de gelden overmaken naar de lokale partner. De CRO Foundation voert controles uit met 
betrekking tot de daadwerkelijke uitgaven van de gelden. De lokale partner schrijft financiële en 
inhoudelijke verslagen over gesponsorde projecten.  


