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Beleidsplan Stichting Metta Child 2021-2024 

 

  

Voorwoord  

Voor u ligt het beleidsplan 2021-2024 van Stichting Metta Child. Onze stichting is 

opgericht op 20 december 2016 en gevestigd in Amsterdam. Met dit plan kijken 

we vooruit naar onze doelen en projecten in de komende jaren. Ook maken we 

inzichtelijk welke projecten we in de eerste vier jaar van ons bestaan hebben 

gerealiseerd.  

Het beleidsplan is opgesteld als ‘levend document’. Dit betekent dat het de 

komende jaren geactualiseerd zal worden, uitgaande van de inzichten en 

behoeften die er dan zijn.  

• Dit beleidsplan geeft inzicht in: Missie, visie en doelstellingen van de 

stichting 

• Gerealiseerde projecten 2016-2020 

• Concrete doelgebieden en projecten 2021-2024 

• Financiën  

• De manier waarop de Stichting geld werft  

• Het beheer van vermogen van de stichting 

• De besteding van het vermogen van de stichting 

• Het functioneren van het bestuur 

 

P.V. De Chiara, voorzitter  

9 februari 2021 
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Achtergrond 

In augustus 2012 ontmoetten Do Radius-Simanullang en Patrizia De Chiara 

tijdens een reis door Noord-India mevrouw Rajan Kaur Saini, oprichter en 

directeur van Buddha’s Smile School (BSS) in Sarnath, India. Deze ontmoeting 

en het bezoek aan deze school voor zeer arme, kasteloze kinderen liet een diepe, 

onvergetelijke indruk achter.  

 

 

 

BSS is niet alleen een lagere school en crèche, maar vooral een veilige 

thuishaven voor kinderen. De 220 basisschoolkinderen en vijftien peuters 

ontvangen o.a. onderwijs, een dagelijkse warme maaltijd, schoolkleding, 

schoeisel, een rugzak en medische begeleiding. Daarnaast steunt de BSS hun 

oud-leerlingen met studiebeurzen bijles en coaching voor de middelbare school, 

en Graduate programma’s (HBO/Universiteit).  

Vanuit de behoefte om de kinderen van BSS en hun families, die in extreme 

armoede leven, structureel te ondersteunen, is in december 2016 een stichting 

opgericht met als naam Stichting Metta Child.  

De stichting werkte de afgelopen jaren samen met verschillende partners zoals: 

Wilde Ganzen, Adriaan van Westreenen Stichting, Rotaryclub Zandzegge, 

Amistad International (USA), Globewise en Rotaryclub Rotterdam-Kralingen. 

Daarnaast ontving Metta Child veel steun van vrijwilligers en particuliere 

donateurs. Ook de komende jaren zal er weer samengewerkt worden met Goede 

Doelen-partners en vrijwilligers.  
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Missie en doel  

Stichting Metta Child heeft als doel: het verbeteren van levens van kinderen en 

hun families, die in extreme armoede en/of zeer moeilijke omstandigheden 

leven. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door financiële en materiële steun te 

geven aan kleinschalige non-profit projecten en organisaties met wie wij nauw 

betrokken zijn en met wie wij onze kennis op diverse vakgebieden actief delen.     

 

Kernwaarden Stichting Metta Child 

De stichting hanteert sinds haar oprichting de volgende kernwaarden: 

• Juiste intentie    (vanuit het hart, én met wijsheid) 

• Liefdevol     (onze aanpak) 

• Integer en transparant  (onze randvoorwaarden) 

• Concreet    (onze blik en ons doel) 

• Samen sterk    (samen zorgen voor werkelijke impact)

     

Wat hebben we bereikt in 2016-2020? 

De eerste vier jaar van het bestaan van de stichting stonden in het teken van het 

steunen van Buddha’s Smile School (BSS) in Sarnath, India. We richtten ons op  

concrete projecten die hebben bijgedragen aan het welzijn van de leerlingen en 

studenten van BSS en hun families. Hierbij vormden educatieve projecten de 

boventoon.  
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Hieronder een overzicht van de belangrijkste gerealiseerde projecten. 

1. Educatie van de kinderen 

 

• Aanschaf van een nieuwe schoolbus (januari 2017). 

• Jaarlijkse schooluniformen voor 220 kinderen basisschool. 

• Jaarlijkse donatie t.b.v. boeken, rugtassen, en andere schoolmiddelen voor 

220 kinderen basisschool. 

• Jaarlijkse financiële bijdrage t.b.v. boeken en schoolmiddelen voor 

middelbare scholieren. 

• Jaarlijkse studiebeurzen voor tientallen middelbare scholieren (in 2017 en 

2018 ruim dertig, in 2019 en 2020 ruim vijftig scholieren). 

• Driejarige studiebeurs voor drie meisjes die een HBO of universitaire 

opleiding volgen (Vanaf 2020). 

• Een jaar muziekles (Tabla) voor een doofstomme student van BSS 

genaamd Deepak. 

• Twintig (2e hands) tablets t.b.v. educatie middelbare scholieren    

• Educatief uitje voor 30-leerlingen (klas 5) en leraren in 2019 naar 

Allalabad (een stad circa 50 km van Sarnath).  

• Buddha’s Smile Garden, speelruimte voor de school (2020) 

 

   

 

2. Het schoolgebouw 

 

• Stuken en schilderen van de muren van de klaslokalen (2017) 

• Ventilatoren en schoolborden voor de klaslokalen 

• Tien nieuwe schoolbankjes 

• Nieuwe geluidsinstallatie, met versterker en microfoon voor het  

muziekprogramma van de school (2019) 
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3. Welzijn van kinderen en de families 

 

• 180 dekens voor families gedurende twee winters 

• Plastic zeil voor 35 families die in noodsituatie hun tenten zijn kwijtgeraakt 

• Circa 70 Little suns (solar lights)   

• Noodhulppakketten (voedsel en zeep) voor 180 families gedurende 

lockdown/Covid-19 periode (2020)  

• Schoonmaakmiddelen, thermometers, mondkapjes t.b.v. 

coronapreventieve maatregelen voor de school (2020). 

• Bijdrage voor voeding (o.a. fruitprogramma) voor de 220 kinderen en 15 

peuters in de school. 

 

   

 

 

4. Kennisdeling en advies t.b.v. zelfredzaamheid BSS 

 

• Deelname van twee leden van bestuur Dikshit Shiksha Society (stichting 

waar BSS onder valt) aan ‘Change the Game’ cursusprogramma in Delhi. 

• Gesprek/bemiddeling met lokale Rotaryclub in Sarnath, 

• Communicatie en bemiddeling inzake gezondheidszorgprogramma voor 

180 kasteloze families in Varanasi met Wilde Ganzen en Smile Foundation 

in Delhi, India.  

• Communicatie-advies en ondersteuning bij inzet communicatiemiddelen 

waaronder Facebook.    
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Impact 2016-2020 

Onze partnerorganisatie Buddha’s Smile School heeft de afgelopen jaren 

bewezen dat haar werk daadwerkelijke impact heeft. 

Zo zijn de eerste studenten afgestudeerd en hebben zij een betaalde baan 

gevonden, zoals Amit, die werkzaam is in de IT-sector in Chennai, Annu, die na 

een beroepsopleiding een baan heeft gevonden als leraar, Vikas, die als chef-kok 

werkzaam is in restaurant en Mamta die als verpleger werkt. 

Deze jongvolwassenen, allen afkomstig uit een arm, kasteloos gezin, doorbreken 

hiermee de cirkel van extreme armoede. Zij hebben een beter leven voor zichzelf 

en hun families, en zijn een voorbeeld voor andere schoolkinderen uit kansarme 

lokale communities. 

De projecten van Metta Child hebben in 2016-2020 een betekenisvolle bijdrage 

geleverd aan: 

• De educatie en het welzijn van de 220 basisschool leerlingen van BSS 

• De educatie en het welzijn van tientallen oud-leerlingen van BSS die 

doorstuderen met een studiebeurs 

• Het welzijn van de ouders en andere familieleden (in totaal180 families) 

van bovengenoemde leerlingen. 

Ambities 

De komende jaren richt Stichting Metta Child zich op drie doelgebieden: 

1. Educatie 

2. Gezondheidszorg 

3. Kennisdeling om zelfredzaamheid BSS te bevorderen  

Per doelgebieden zijn voor de komende jaren de volgende projecten vastgesteld:  

1. Educatie 

Dit is ons primaire doelgebied. We blijven de kinderen van BSS steunen 

met primair, secundair en hoger onderwijs.  
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Projecten: 

 

a) Schoolmiddelen, zoals: schoolbus (in 2023/2024?), schooluniformen, 

boeken, schoolmiddelen en rugtassen. 

b) Een goed schoolgebouw voor de kinderen van BSS.  

De huidige lagere school heeft te kleine klaslokalen, nauwelijks ramen 

(slechte ventilatie) en onvoldoende speelruimte.  

Stichting Metta Child is bereid om een bijdrage te leveren aan een ander, 

nieuw schoolgebouw, als aan alle voorwaarden hiervoor door het bestuur 

van Diskshit Shiskha Society/BSS worden voldaan. De intentie is om dit, 

bij de bouw van een nieuwe school, in samenwerking te doen met Wilde 

Ganzen. Er kan ook gekozen worden voor het huren van een ander 

gebouw in Sarnath. Onderzoek en verdere uitvoering en besluitvorming 

vinden naar verwachting in 2021/2022 plaats.  

 

c) Studiebeurzen voor middelbare school, beroepsopleiding en Graduate 

programma (HBO/Universiteit). 

Alleen met een goede opleiding hebben de kinderen van BSS kans op een 

baan en daarmee een beter leven. Studiebeurzen blijven daarom een 

belangrijk project. We onderzoeken hoe we de school nog beter kunnen 

steunen met vervolgopleidingen die goed passen bij de leerlingen. Dit 

kunnen bijvoorbeeld ook korte beroepsopleidingen zijn, waarmee zij ook 

een goede kans hebben op een baan.  

Globewise is bij dit project onze belangrijkste samenwerkingspartner.  

 

    
 

 

2. Gezondheidszorg 

Nieuw de komende jaren is dat we ons naast educatie actiever bezig gaan 

houden met gezondheidszorg. De jaarlijkse werkbezoeken aan de school 

hebben ons laten inzien dat toegang tot deze zorg een basisvoorwaarde is 
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voor een goede ontwikkeling van de schoolkinderen en hun families. Bijna 

alle kinderen van BSS zijn ondervoed. Bij de ouders is er grote behoefte 

aan (preventieve) zorg en voorlichting op het gebied van o.a. 

anticonceptie, babyzorg, hygiëne en drugsgebruik.  

 

Projecten:  

 

a) Smile on Wheels in Varanasi. Een 2-jarig gezondheidsprogramma ‘op 

wielen’ uitgevoerd door Smile Foundation (India) i.s.m. Wilde Ganzen. Met 

dit programma krijgen de allerarmste families in Varanasi (betere) 

toegang tot gezondheidszorg en goede voorlichting. 

Alle 180 families die betrokken zijn bij BSS zullen opgenomen worden in 

dit programma. Als alles volgens planning verloopt, gaat het Smile on 

Wheels-project in het eerste kwartaal van 2021 van start.  

 

 
 

 

b) Bijdrage voor (nood)voedsel in tijden van tekorten en een mogelijk 

vervolg van het fruitprogramma in de school. 

 

3. Kennisdeling om zelfredzaamheid BSS te bevorderen 

Stichting Metta Child vindt het belangrijk dat een partnerorganisatie niet 

te afhankelijk en/of blijvend afhankelijk wordt van een sponsor. Wij 

denken daarom graag mee over de lange termijn koers van BSS en delen 

waar mogelijk onze kennis en ervaring met de directie en bestuur van de 

school.   

 

Projecten: 

 

a) Betere communicatiemiddelen van BSS. Vanaf 2020 wordt er in 

samenwerking met vrijwilligers in India en Europa gewerkt aan de 
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verbetering van de website en social media van BSS. Deze moeten 

bijdragen aan een betere zichtbaarheid en fondsenwerving van de 

school.  

 

b) Meedenken met lokale fondsenwerving in India. Deze activiteit zetten 

wij voort. Er zijn al initiatieven en afspraken tussen Dikshit Shiksha 

Society/BSS en organisaties in India. Vanuit Metta Child denken wij 

mee en delen wij onze expertise. Waar mogelijk sluiten wij aan bij 

bijeenkomsten.  

 

 
 

Strategie en werkwijze 

Onze strategie is gebaseerd op partnership en samenwerking. Wij werken samen 

met organisaties en particulieren die zich willen inzetten voor onze 

doelstellingen.  

Hierbij gaat het om het doneren van geld en/of materiële goederen, 

fondsenwerving en het inzetten van expertise.   

Stichting Metta Child streeft ernaar zoveel mogelijk samen te werken met 

partijen en individuen die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor ons doel.  

Om te communiceren met onze doelgroepen zetten we volgende kanalen in: 

onze website mettachild.nl, Facebook en Linkedin. Daarnaast versturen wij 

meerdere malen per jaar een digitale nieuwsbrief naar onze donateurs. In 2021 

bekijken we de wenselijkheid om onze kanalen uit te breiden (Instagram) en de 

mogelijkheid om onze website en digitale nieuwsbrief ook in de Engelse taal 

beschikbaar te stellen. Dit om onze buitenlandse donateurs zo goed mogelijk te 

bedienen.  

 

 

http://www.mettachild.nl/
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Financiën 

Stichting Metta Child heeft de afgelopen jaren een stabiele bron van inkomsten 

gehad die met name tot stand kwam door de samenwerking met verschillende 

goede doelen partners. Ook particulieren die betrokken zijn bij ons doel zijn 

trouwe donateurs gebleken. Opvallend is dat we de afgelopen jaren meer 

Europese (particuliere) donateurs hebben gekregen, die een maandelijkse 

donatie overmaken. 

De komende vier jaar streeft de stichting ernaar jaarlijks gemiddeld tussen de 

25.000 en 45.000 euro aan donaties te werven. Daarbij hebben we de intentie 

om elk jaar tussen de 5.000 en 7.500 euro in reserve te houden voor eventuele 

noodsituaties.  

 

Besteding van het vermogen van de stichting 

Stichting Metta Child is een vrijwilligersorganisatie. De stichting heeft geen 

kantoor of inventaris. Dit betekent dat we de kosten heel laag kunnen houden. 

Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat het geld terechtkomt waar het nodig is, 

namelijk bij de kinderen van BSS. 

We hanteren als richtlijn dat onze kosten per kalenderjaar maximaal 5% 

bedragen t.o.v. de opbrengsten in dat jaar. In de afgelopen jaren waren deze 

kosten lager namelijk: 2,07 % in 2019 en 0,92 % in 2018.  

Dankzij onze samenwerking met Wilde Ganzen, ontvangen we voor elke euro die 

wij inzamelen voor concrete projecten, zoals boeken en andere schoolmiddelen, 

een extra bijdrage van 50%. Hierdoor wordt van elke ontvangen euro, 1,50 euro 

overgemaakt naar BSS. 

 

Beheer van vermogen van de stichting 

Alle donaties van Stichting Metta Child komen binnen op een rekeningnummer 

van de Triodos Bank: NL59 TRIO 0338 5074 42. Donateurs kunnen rechtstreeks 

of via het betaalsysteem iDeal geld overmaken naar onze stichting. 

De inkomsten en uitgaven worden beheerd door de penningmeester van de 

stichting. De jaarrekening wordt, ook op vrijwillige basis, opgesteld door 

accountantsbureau Slof & Wildenburg in Amstelveen. Deze wordt op de website 

gepubliceerd van Stichting Metta Child. 

 

Anbi Status 

Stichting Metta Child heeft de Anbi Status. Dit betekent dat alle giften voor de 

inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. 
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Bestuur van Stichting Metta Child 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: Patrizia De Chiara 

Secretaris: Eric de Scally 
Penningmeester: Dortiany Radius-Simanullang 

 

Functioneren van het bestuur 

Het bestuur van Stichting Metta Child werkt geheel op vrijwillige basis. Het 

bestuur komt minimaal drie keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering. 

Hiervan wordt verslag gelegd. Eén of meerdere bestuursleden bezoeken 

gemiddeld één keer per jaar het goede doelen project waar de stichting zich voor 

inzet. 

Het bestuur beheert een website en houdt deze up-to-date. Op de website 

www.mettachild.nl vinden donateurs het jaarverslag en een overzicht van de 

projecten. Ook is hier te lezen hoe het ontvangen donatiegeld wordt besteed.  

Het 3-koppige bestuur heeft een rooster van aftreden en zal de komende jaren 

onderzoeken of er meer of andere bestuursleden kunnen toetreden tot het 

bestuur. Een keuze kan ook zijn om met meer vrijwillige medewerkers te gaan 

werken.  

 

Adres Stichting Metta Child: 

Maassluisstraat 218, 1062 GL, Amsterdam 

www.mettachild.nl 

e-mail: info@mettachild.nl 

tel. : 06-294 83 224 
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