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Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Levante Foundation. Het plan omvat een overzicht van 
de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht in de werving, het beheer en de 
besteding van de fondsen.  

Deze versie van het beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2017 tot en met 2021. Zo nodig 
zal het bestuur van de stichting dit beleidsplan jaarlijks actualiseren. 
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1. Doelstelling en actueel beleid   

Het door Stichting Levante Foundation te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire 
doelstelling. De stichting heeft ten doel “het leveren van een bijdrage aan welzijn, cultuur, 
onderwijs, wetenschap en onderzoek, bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen 
bevordering van duurzaamheid, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, het structureel 
faciliteren en ondersteunen van zakelijke projecten (business-development) die efficiënt 
bouwen aan de toekomst van ontwikkelingslanden en/of kansarme landen, 
ontwikkelingssamenwerking, dan wel een combinatie van de bovengenoemde doelen.” 

Stichting Levante Foundation is opgericht op tien juli tweeduizend twaalf. De eerste 5 jaren 
heeft de Levante Foundation gemerkt dat het steunen van onderwijs en business development 
projecten de grootste winst oplevert voor kansarmen en kansarme landen.  
' Een duurzame manier om de armoede in de wereld te bestrijden is om te zorgen dat mensen 
kunnen starten met werk en opleiding.' 

Stichting Levante foundation werkt samen met lokale partners om dit te kunnen faciliteren. Werk 
en opleiding geven eigenwaarde en geven de (financiële) mogelijkheid om in andere 
basisbehoeften (zoals eten en drinken, huisvesting en medische zorg) te voorzien. Een positief 
neveneffect is dat meisjes en vrouwen zich ook verder ontwikkelen en ze daarmee minder 
kinderen krijgen en minder jong trouwen. De (gedwongen) focus op trouwen en moederschap is 
dan niet meer de enige focus. Kortom, werk en opleiding zijn de oplossing voor vele problemen in 
de ontwikkelingslanden. 
" Je  kunt mensen een deel van de oogst geven zodat ze wat te eten hebben… Maar,  het is nog 
veel beter om ze te leren hoe ze moeten zaaien en oogsten en ze te leren hoe ze zoveel kunnen 
verbouwen dat ze zelf genoeg te eten hebben en ze daarnaast de extra oogst kunnen 
doorverlopen. Geef de farmers trainingen en geef ze de kennis en middelen om zaden, machines 
et cetera te kunnen kopen" . Dan is hulp duurzaam en heeft je hulp ook op lange termijn effect. 

De focus ligt dan ook op scholing en business development maar dan wel op een duurzame 
wijze. Projecten zijn, na een zeer zorgvuldige selectie, aangetrokken via het eigen netwerk van 
het bestuur. Wij vinden het zeer belangrijk om met betrouwbare partners samen te werken en 
wij vinden het geel belangrijk om persoonlijk kennis te maken met de organisaties en, indien 
mogelijk, het project ook zelf te bezoeken. Ook impact investing in social businesses die win- 
win -win zijn, worden door ons gesteund. 

2. Werkzaamheden    

De werkzaamheden van Stichting Levante Foundation zijn gericht op ondersteuning van onder 
andere stichtingen die zich inzetten voor het verlenen van structurele hulp aan 
ontwikkelingslanden, zowel op het gebied van huisvesting en scholing als economische 
ontwikkelingen en groei.  

Concreet zal financiële ondersteuning worden verstrekt aan o.a. de volgende activiteiten: dit zijn 
voorbeeld projecten die meerjarige steun ontvangen.  

Project Karigari van Literacy India; 



Literacy India is een prachtige, zeer professioneel geleide organisatie in India. In mijn zoektocht de 
afgelopen 12 jaren naar goede en relevante projecten in ontwikkelingslanden heb ik zelden zo’n 
uitstekende organisatie gezien. Literacy India wordt geleid door een zeer kundige en bevlogen 
dame (Indraani) en zij is daarmee een groot voorbeeld voor alle vrouwen en meisjes in India. 
Literacy India focust zich op educatie en werk. Zij doen inmiddels vele projecten door het hele 
land. Zij weten inmiddels hoe je projecten goed moet opzetten en daarom kunnen zij heel 
gemakkelijk opschalen. 
Ook de Levante foundation ondersteunt één van hun projecten: een vocational training center in 
West -Bengal, India. Jongeren krijgen opleiding voor een ambacht, zoals kleermaker, mobiele 
telefoon reparateur, horeca-vak et cetera. Ook krijgen zij, na hun opleiding, hulp bij het opzetten 
van hun eigen bedrijfje.  

Project Stichting Bulawayo, Zimbabwe; 
Bulawayo is de tweede stad van Zimbabwe en hier is ruim 80% van de beroepsbevolking werkloos 
met veel armoede als gevolg, want werklozen krijgen geen uitkering in Zimbabwe.  Aangezien de 
kans om een baan te bemachtigen zeer klein is hebben de gezamenlijke kerken in 1993 de 
Bulawayo Projects Centre opgericht.  Hier worden werklozen en schoolverlaters  gestimuleerd om 
economische activiteiten te ontwikkelen die resulteren in kleine ondernemingen. De Projects 
Centre biedt: 
•  Ondernemerscursussen, vaardigheidstrainingen en beroepstrainingen 
• Het gebruik van een werkplaats   
• Praktische, materiele hulp en advies bij het opstarten van een onderneming   
• Microkrediet   
 De Levante foundation steunt de Bulawayo Projects centre financieel en met advies. 

Pakistan, skills training center in Gujranwala. 
Gujranwala is een van de vijf grootste steden in Pakistan. De Christenen vormen een 
minderheid; zij zijn arm en werken onder mensonterende omstandigheden. De Levante 
Foundation heeft samen met Stichting Diwa een plan gemaakt en gefinancierd voor een 
skillstraining project. Er is goed gekeken welke trainingen haalbaar zijn en uitzicht geven op 
werk. De Levante foundation financiert trainingen voor 300 kinderen en leidt hen op tot o.a. 
elektricien, kleermaker en schoonheidsspecialiste. Daarnaast krijgen alle cursisten training in 
marketing, verkoop en boekhouden aangezien dat bij de opzet van een bedrijf ook 
belangrijke kwaliteiten zijn om een onderneming te kunnen runnen. Voor dit project zijn 
goede docenten aangetrokken. De Levante foundation heeft het gehele project gefinancierd 
(materialen, machines, boeken, leraren, toezichthouders et cetera.). 

Root Capital en NIIC Nepal 
Social Impact investment funds in resp. Zuid-Amerika en Azië  en Nepal. 
Root Capital ie een non profit social investment fonds dat arme boeren in kwetsbare gebieden 
in Afrika en Latijns America helpt. Deze arme boeren hebben in de regel geen toegang tot 
kennis en en kapitaal. Root capital leent of verstrekt kapitaal aan deze boeren tegen hele 
sociale, haalbare voorwaarden en zij helpt de boeren door ze farmers trainingen te geven, 
financiële trainingen te geven en helpt ze met het opzetten van een bedrijf. De levante 
foundation gelooft heel erg in deze benadering. Root capital hoopt dat investeringen na jaren 
retour komen zodat deze in volgende projecten gestopt kunnen worden. Bij een gedeelte zal dat 
lukken (revolving fund) en een gedeelte zal gezien moeten worden als schenking.  
NIIC steunt opdezelfde wijze sociale ondernemingen in Nepal. 



3. Werving van fondsen    

Het vermogen van Stichting Levante Foundation wordt voornamelijk gevormd door: 
subsidies en donaties; 
schenkingen;  
erfstellingen; 
legaten; en 
alle andere verkrijgingen en baten. 

De eerste 5 jaar is er in totaal € 500.000 geschonken middels lijfrente-uitkeringen. Aangezien 
de Levante foundation het zeer belangrijk vindt dat het geld goed besteed wordt, heeft het de 
eerste 5 jaren meer tijd gekost om goede en betrouwbare projecten te vinden. Met als gevolg 
dat niet alle gelden zijn uitgegeven en er nog bijna de helft over is voor de volgende 5 jaren 
(2017-2021).  De Levante foundation probeert ook andere donateurs te enthousiasmeren om in 
te haken bij hun projecten. O.a. het Rabobank medewerkersfonds is ingestapt in het Literacy 
India project.  

4. Beheer van fondsen   

De fondsen van Stichting Levante Foundation worden door Stichting Levante Foundation zelf 
beheerd, waarbij grote voorzichtigheid wordt betracht. Door Stichting Levante Foundation is een 
bankrekening geopend bij de Rabobank (zowel een betaalrekening als een depositorekening). 
In beginsel zullen de fondsen alleen op rentedragende bankrekeningen danwel deposito´s 
worden ondergebracht. Er is momenteel genoeg geld in kas voor de komende 5 jaren. 
Vanzelfsprekend is het doel om ook extra gelden te werven. 

Alle opbrengsten en kosten van Stichting Levante Foundation worden in beginsel verantwoord 
in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als 
opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door Stichting Levante Foundation worden 
ontvangen. Het doel van Stichting Levante Foundation is om jaarlijks niet meer dan 10% uit te 
geven aan indirecte/algemene kosten. Deze kosten hebben met name betrekking op uitgaven 
als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en overige 
onkostendeclaraties.   

5. Besteding van fondsen   

De komende jaren (2017 tot en met 2021) zal Stichting Levante Foundation haar vermogen  
onder meer aanwenden voor het verlenen van financiële steun aan de onder punt 2. genoemde 
werkzaamheden. 

Jaarlijks zal Stichting Levante Foundation minimaal één bestuursvergadering houden waarin de 
actuele en toekomstige werkzaamheden van de stichting zullen worden besproken. De 
werkzaamheden binnen Stichting Levante Foundation worden uitgevoerd door het bestuur. Van 
alle bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. De bestuurders ontvangen geen beloning, 
maar slechts een onkostenvergoeding voor hun diensten. 

6. Prognose 2017-2021    



Stichting Levante Foundation verwacht voor de jaren 2017 - 2021 de volgende (afgeronde) 
inkomsten, uitgaven en kosten te hebben. 

Inkomsten uit donaties zijn vooralsnog niet structureel en zijn moeilijk in te schatten. De 
komende jaren wordt eerst het geld wat kas is uitgegeven.  

Uitgaven aan doelstelling 
jaarlijks circa € 50.000 

Algemene kosten en inspectie  
jaarlijks maximaal € 1.500  

7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer   

Stichting Levante Foundation is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel 
te Rotterdam onder nummer 55679382, vestigingsadres Blaak 40 (3011 TA) te Rotterdam.  

Het bestuur bestaat uit drie bestuurders. Het voorzitterschap is in handen van mevrouw W.E. 
van Bodegom. Penningmeester van Stichting Levante Foundation is de heer H. Hollander. 
Mevrouw G.H.R. van der Spek – Uineken is bestuurslid. 
Het fiscaal nummer van de stichting is 851815169. 


