
 

Beleidsplan 2020 
 

Inleiding 

AWE Foundation is een Utrechtse stichting. Wij, Iris, Laura, Aram en Chantal vinden dat het 

ondersteunen van lokale projecten in de Global South -verwijzend naar laag en midden 

inkomenslanden in azië, afrika, latijns amerika en het caribisch gebied - een grotere verandering 

teweeg brengt dan zelf hulp te bieden in deze landen. Met dat uitgangspunt zijn wij gestart en 

strijden wij de komende jaren om deze visie toe te passen in het veld. Wij geven een spotlight aan 

lokale initiatieven door financiële support, kennis en ondersteuning. Daarnaast creëren wij verhalen 

over de Global South om meer bewustzijn te creëren. 

 

In de afgelopen jaren hebben wij met onze eigen ogen kunnen zien dat er genoeg ideeën zijn bij 

lokale bewoners, maar zij hebben vaak niet de middelen om ideeën om te zetten in acties. De lokale 

ideeën die wel zijn omgezet in acties sluiten vaak beter aan bij de behoeftes & zijn mede daardoor 

ook stabieler van aard.  

 

Ons hoofddoel is het geven van financiële support, het delen van kennis of het geven van 

trainingen/coaching om lokale projecten in de Global South stabieler te maken en/of te laten 

groeien. Daarnaast vertellen wij verhalen over wat er gebeurt in de wereld om meer bewustzijn te 

creëren.  

 

Vision 

AWE Foundation believes that issues are best solved by local empowerment.  

 

Ons verhaal 

In november begon er bij Iris een idee op te borrelen. Na zich meerdere jaren te hebben ingezet bij 

andere non-profits en stichtingen weet ze als geen ander dat het helpen van anderen een luxe is. Wij 

zien om ons heen veel stichtingen met goede bedoelingen die ofwel zelf hulp gaan bieden, ofwel 

gratis producten naar landen sturen. Ondanks al die goed bedoelde initiatieven werkt het zelf 

aanbieden van hulp op lange termijn meestal niet voor een goede stabiele oplossing. Daarnaast 

wordt de lokale economie de dupe van producten die gratis worden geïmporteerd. Wij werken 

daarentegen met het welbekende motto: “Give a man a fish, and you feed him for a day; teach a 

man to fish, and you feed him for a lifetime.” Biedt geen hulp, maar ondersteun hem in het zelf 

leren. Hierdoor groeit iemand als mens en laat daarbij zijn community groeien.  

 

Vele mensen hebben genoeg ideeën, maar niet de middelen om én hun hoofd boven water te 

houden, én de community te helpen. Als de ideeën aanwezig zijn, dan hoeven wij enkel nog het 

laatste zetje te geven door het verschaffen van financiële support, kennis of ondersteuning.  

 

Het bovenstaande idee heeft Iris uitgewerkt tot een stichting. Nu staat er een sterk plan met als 

hoofddoel het financieel supporten, delen van kennis of coachen van projecten in de Global South.  

 

 



 

Via het netwerk van ons team zijn we op zoek gegaan naar passende projecten. 

Passende projecten zijn projecten die passen bij de denkwijze van onze stichting en 

daarvoor zijn drie pilaren ontwikkeld om de initiatieven aan te meten: 1) Lokaal 

opgericht & geleid; 2) Focus op kinderen en/of jongvolwassenen; 3) Zo duurzaam 

mogelijk uitgevoerd.  

 

Naast het supporten van projecten publiceert AWE Foundation creaties. Via o.a. literatuur, 

fotografie en kunst vertellen we verhalen die een spotlight verdienen. Omdat het een onbekend 

verhaal is, weinig aandacht krijgt of omdat het juist een slecht imago heeft wat wellicht onterecht is. 

Samen met mensen die het doel hebben verhalen en/of kennis over problematiek over de hele 

wereld aan te kaarten. Hierbij ligt de focus op het creëren van bewustzijn voor het publiek, niet het 

genereren van inkomsten. Net zoals bij de projecten worden ook de creaties gevonden via het 

netwerk van het team en hopelijk in de toekomst ook door mensen die ons benaderen.  

 

Deze twee takken vormen samen AWE: About World Engagement. We brengen mensen samen op 

de juiste manier. Om support te bieden, om kennis te delen en persoonlijke ervaringen te horen.  

 

Missie 

AWE Foundation empowers local initiatives & creates awareness about the Global South.   

 

Activiteiten 

Project: 

Wij starten in 2020 in Nepal met het ondersteunen van een gezondheidsbewustzijn programma en 

het distribueren van basis gezondheidsbehoeften. Een groep Nepalese verpleegkundigen in 

opleiding zamelen eens of een aantal keer per jaar geld in wanner ze tijd hebben tuseen hun drukke 

studie door.Tijdens hun vakanties vakanties vertrekken ze naar afgelegen gebieden in Nepal waar de 

kennis rondom gezondheid mager is. Het onderhouden van het gebit, vraagstukken rondom 

menstruatie en andere hygiëne onderwerpen komen aan bod. Op scholen worden de informatie en 

de basisbehoeftes verspreid. Hierdoor proberen de verpleegkundigen in opleiding de nieuwe 

generatie met meer kennis en middelen beter voor zichzelf en hun omgeving te laten zorgen. Dit 

initiatief is lokaal geïnitieerd, gericht op kinderen en het wordt duurzaam opgezet. Na gesprekken 

met de initiatoren konden wij tot onze grote vreugde beslissen dat dit initiatief zeer passend is m.b.t. 

de standpunten van de stichting.  

 

Creaties: 

Tijdens onze eerste samenwerking worden er verhalen gepubliceerd over de favela's in Rio de 

Janeiro PPG. AWE Foundation fungeert bij deze creatie als projectleider door de planning & 

presentatie van het werk in goede banen te leiden. Met deze samenwerking richt AWE een spotlight 

op de voortdurende bendeoorlogen en armoede die er in deze wijken heerst en wordt er een uniek 

kijkje in de dagelijkse gang van zaken gegeven.  

 

 

 

 



 

Huidige situatie 

In november 2019 hebben de drie leden van de Raad van Toezicht tezamen met 

directeur Iris Ferwerda zich laten vastleggen als Stichting AWE Foundation bij de 

notaris. In 2020 gaat AWE Foundation van start. In dit jaar zal AWE Foundation het 

eerste project supporten. Daarnaast wordt de eerste creatie van AWE Foundation gepubliceerd.  

 

Planning 2020 

In 2020 zullen wij beginnen met het verzamelen van geld voor ons eerste project en het delen van 

onze eerste creatie. Na deze actie zullen wij snel een vervolgstrategie ontwikkelen n.a.v. de 

getoonde steun en interesse.  

 

Via social media zullen wij campagne voeren om financiële support en kennis te vergaren waardoor 

wij zoveel mogelijk kunnen helpen. Daarnaast gebruiken we social media om bewustzijn te creëren 

over huidige, meestal onbekende problematiek of succesverhalen die inspireren in de Global South 

voor het grotere publiek. We zullen zoeken naar nieuwe projecten, kijken naar nieuwe creaties en 

nieuwe manieren ontwikkelen om de mensen samen te brengen en te supporten. Daarnaast zullen 

we mensen betrekken bij AWE Foundation door nieuwsbrieven te versturen en informatieve 

bijeenkomsten te organiseren.  

Het allerbelangrijkste doel op de planning van 2020 is een stabiele stichting worden, waarbij zowel 

de Raad van Toezicht als de directeur zijn of haar plek zal vinden in de taken die hij of zij zal 

bekleden. Het wordt een ontdekkingstocht waar wij allen naar uitkijken.  

 

Financiën    

Omdat de stichting in november 2019 is opgericht heeft het nog geen financiële middelen. Deze 

zullen worden verzameld in 2020 om daarmee het eerste project te bekostigen. De donaties worden 

verworven via social media, particulieren, bedrijven en fondsen. Per project wordt er een begroting 

gemaakt zodat er duidelijke plannen kunnen worden gemaakt om de financiële doelen te behalen 

 

Beheer en besteding van het vermogen 

Per project of creatie komt er geld binnen en deze worden dan ook aan die projecten en creaties 

besteed. Omdat wij in 2020 geen eigen projecten zullen starten is er geen directe behoefte aan het 

opbouwen van een reserve. 

 

Organisatie 

Stichting AWE Foundation 

Bestuurder: Iris Ferwerda, 05-07-1995 te Amersfoort. Zij is onze directeur.  

Commissarissen: Laura Edith van der Hoeven, 23-09-1995 te Zuidhorn, Aram Wondergem, Chantal 

van den Brink. Tezamen vormen zij de Raad van Toezicht.  

 

KVK nummer: 76509362 

 

Contact: 

info@awefoundation.nl 

Himalaya 196, 3524 XK Utrecht 
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