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   BELEIDSPLAN VAN STICHTING GURMUU VOOR 2015/1016 

 

1. Inleiding  

Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 en streeft, in Ethiopië, naar een verbetering van de 

levensomstandigheden van kwetsbare groepen in het algemeen en vrouwen, kinderen en jongeren 

in het bijzonder. In Nederland draagt Stichting Gurmuu bij aan een versterking van de positie van 

nieuwkomers door een brug te slaan met de Nederlandse samenleving en andere groepen.  Het 

samenbrengen van mensen, het creëren van onderlinge verbinding en de uitwisseling van ervaringen 

zijn belangrijke aspecten van het werk van de organisatie.  

In dit beleidsplan geeft het bestuur kort aan welke werkzaamheden de Stichting Gurmuu zal 

verrichten, de manier waarop zij geld wil werven, hoe het beheer van de middelen zal plaatsvinden 

en hoe zij tot besteding van middelen komt. 

2. Strategie   

Kernprincipes van de Stichting  

De statutaire doelstelling van stichting Gurmuu is: De Stichting streeft in Ethiopië naar een 

verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbare groepen in het algemeen en vrouwen, 

kinderen en jongeren in het bijzonder. Een verbetering van onderwijs en gezondheidszorg staan 

hierbij centraal. 

In Nederland streeft de stichting ernaar om de positie van nieuwkomers te verbeteren door een brug 

te slaan met de Nederlandse samenleving en andere groepen. Het samenbrengen van mensen, het 

creëren van onderlinge verbinding en de uitwisseling van ervaringen zijn belangrijke aspecten van 

het werk van de organisatie. 

 
3. Werkzaamheden van de Stichting Gurmuu 

a. Ethiopië  

De stichting werkt aan de verbetering van onderwijsvoorzieningen en het stimulering van 

onderwijs-  en sportactiviteiten voor jongeren. Tot nu toe heeft de stichting ondersteuning 

gegeven aan de Hawii Shabe school door de levering van 20 computers en 4500 boeken 

waardoor de school een computerlokaal en bibliotheek kon inrichten.   

Naast dit onderwijsproject heeft Stichting Gurmee een kleermakerij-opleiding opgezet voor 

vrouwen en meisjes. Er is nog heel veel meer te doen.  De 1200 leerlingen van de Hawii 

Shabe school hebben dringend extra klaslokalen nodig en ook extra ruimte voor de 

bibliotheek en computerlessen.  
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Naast de bouw van extra lokalen is er ook dringend behoefte aan extra meubilair. Zoals op de 

foto te zien is, zitten leerlingen nu met 4-5 personen tegelijk achter één computer en 

ontbreekt het aan goede computertafels, stoelen en banken.  

In de bibliotheek zijn extra kasten en leestafels nodig, zodat de leerlingen nog beter  gebruik 

kunnen maken van de beschikbare boeken. Ook zijn er in de bestaande klaslokalen extra 

stoelen, tafels en banken nodig.   

    B.  Nederland 

De Nederlandse activiteiten van Stichting Gurmuu gingen in 2012 van start. De aanleiding en  

motivatie om deze activiteiten te starten is gelegen in het feit dat de afgelopen jaren veel 

vluchtelingen uit Ethiopië, en met name de Oromos, middels Nederlandse herhuisvestings-

programma’s, vanuit  Kenia, Somalië en Eritrea, naar Nederland kwamen. Sinds 2010 

ontstond er bij deze groep vluchtelingen een grote behoefte aan structurele begeleiding en 

advies. In dit kader heeft Stichting Gurmuu diverse activiteiten ontwikkelt om het 

integratieproces voor met name Oromos beter te laten verlopen. 
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In 2012, heeft de Stichting een programma opgezet met een doel om de integratie en 

participatie van deze ‘nieuwkomers’ in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Gurmuu 

vond het belangrijk om mensen met elkaar in contact te brengen en verbinding en 

samenwerking tot stand te brengen tussen Oromos die al lang in Nederland wonen en 

‘nieuwkomers’ die kortgeleden in Nederland zijn gearriveerd. Mede dankzij ondersteuning 

van het Oranjefonds kon Stichting Gurmuu de volgende drie activiteiten organiseren:  

1. Algemene Informatiebijeenkomst -  In Sneek organiseerde Stichting Gurmuu een eerste 

algemene informatie- en ontmoetingsbijeenkomst voor zowel nieuwkomers, autochtone 

Nederlanders, als Oromos die al langer in Nederland verblijven. Doelstelling van de 

bijeenkomst was om zoveel mogelijk Oromos bijeen te brengen, met elkaar kennis te 

laten maken en informatie uit te wisselen. Informatie die met name de nieuwkomers 

helpt bij hun integratie en participatie in de Nederlandse maatschappij. 

2. Sportdag voor jongeren en ouders - Met hulp van het Oranjefonds kon Stichting Gurmuu 

eveneens een sportdag voor jongeren en hun ouders organiseren. De doelstelling van de 

sport dag was om hele families, ouderen en  jongeren, bij elkaar te brengen en 

persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en sport actief te promoten.   

3. Vrouwennetwerk workshop - In 2013 organiseerde Stichting Gurmuu een bijeenkomst 

gericht op kennisuitwisseling en netwerken voor Oromo vrouwen uit Ethiopië.  In 

Amsterdam kwam een groep 15 vrouwen bijeen om ervaringen uit te wisselen en nader 

kennis te maken met elkaar. Voor Stichting Gurmuu was deze bijeenkomst een eerste 

aanzet tot het opstarten van een Oromo vrouwennetwerk in Nederland. 

 

4. Beleidsplan  

De Hawii Shabe middelbare school biedt 1200 leerlingen de kans om een middelbare school 

diploma te halen en is daarmee van groot belang voor de regio. Stichting Gurmuu blijft het 

werk van Hawii Shabe ondersteunen en zoekt partners die willen bijdragen aan de verdere 

uitbreiding van de school, de inrichting van klaslokalen en de algehele verbetering van het 

onderwijsaanbod op Hawii Shabe school. Naast de bouw van extra lokalen is er ook dringend 

behoefte aan extra meubilair.  In het computerlokaal zijn goede computertafels, stoelen en 

banken nodig. In de bibliotheek zijn extra kasten en leestafels nodig, zodat de leerlingen goed 

gebruik kunnen maken van de beschikbare boeken. Ook zijn er in de bestaande klaslokalen 

extra stoelen, tafels en banken nodig.  

Nog steeds komen er nieuwkomers naar Nederland die hulp nodig hebben. Gurmuu wil 

daarom doorgaan  met het organiseren van bijeenkomsten in steden waar veel Oromos 

wonen.  Ook wil de stichting vervolg geven aan de reeds eerder, succesvol georganiseerde 

sportactiviteiten voor jongeren en ouders en de netwerk workshops voor vrouwen.   

Alle activiteiten van Stichting Gurmuu zijn afhankelijk van financiële ondersteuning  

5. Hoe wil de stichting haar doelen bereiken?  

Stichting Gurmuu wil doorgaan zoals zij nu bezig is en streeft naar het opbouwen van 

(samenwerkings)relaties tussen de diverse instanties en naar continuïteit en eenduidigheid 
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om de dienstverlening naar de doelgroep te verbeteren. Dit houdt in het voortdurend onder 

de aandacht blijven brengen van de belangen voor deze doelgroep bij donateurs, 

hulporganisaties en andere NGOs.  

 Fondswerving 
 
Stichting Gurmuu gaat de volgende activiteiten ondernemen om financiële ondersteuning te 

verkrijgen voor genoemde projecten. De stichting zal een actieve werving starten gericht op 

particuliere donaties  (giften) en schenkingen en door erfstellingen of legaten. Verder zal de 

stichting verschillende fondsen en organisaties benaderen voor projectsubsidie. Mond-tot-

mond reclame, fondsaanvragen en actuele informatie via de website zijn daarbij de 

belangrijkste instrumenten.    

 

Beheer van gelden  

 

Binnenkomende gelden worden (voor zover niet direct nodig ter dekking van uitgaven) 

geparkeerd op een direct opvraagbare spaarrekening bij de INGbank. Beleggen van gelden is 

uitdrukkelijk uitgesloten. Er wordt niet gestreefd naar de opbouw van eigen vermogen. 

 

Besteding van gelden 

 

Alle binnengekomen geldbedrag worden besteed aan projecten.   

 

Vergoedingen voor bestuurders 

 

 Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Werkelijk gemaakte 

onkosten kunnen onder overlegging van bewijsstukken worden vergoed. 

 

ANBI Status  

 

De Stichting hecht zeer aan de ANBI status. Deze werkt reputatie verhogend wat behulpzaam 

kan zijn bij het uitvoeren van fondswervende activiteiten. Mede daarom zal de Stichting 

zorgdragen voor stipte naleving van de ANBI voorschriften.  

 

Website  

 

Stichting Gurmuu zal, als centraal communicatiemiddel, haar vernieuwde website gebruiken 

om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten en potentiële donateurs te bereiken.  

 De stichting wil dit bereiken door:  

 Uitgebreide en up to date informatie op de website over projecten en werkwijze van Gurmuu  

 Het opzetten van weblinks met samenwerkingspartners en donateurs 

 Het aantrekken vrijwilligers voor fondswerving, promotie en voorlichting  

 Het promoten van de stichting via vermelding op websites van andere goede doelen 


