STICHTING AWE FOUNDATION

BELEIDS
PLAN
2021

www.awefoundation.nl / info@awefoundation.nl

P. 01

Inleiding
Stichting AWE Foundation is een Utrechtse stichting. Wij, Iris, Laura, Aron en Chantal
vinden dat het ondersteunen van lokale initiatieven 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 om deze visie toe te
passen in het veld. AWE doet twee dingen: wij geven ondersteuning aan lokale
initiatieven door financiële support, kennis en/of ondersteuning en creëren bewustzijn
via educatie en kunst over wat er gebeurd in de wereld.
Vision
AWE Foundation believes in mutual understanding world wide, development work
that is community led and that empowerment starts with professions with social
changes.
Ons verhaal
In november 2018 begon er bij Iris Ferwerda een idee op te borrelen. Na zich
meerdere jaren te hebben ingezet bij andere non-profits en stichtingen viel haar een
ding op. Er zijn veel stichtingen met goede bedoelingen die ondanks alle moeite
meestal niet voor een goede stabiele oplossing of toevoeging zorgen. Het
eindresultaat is daardoor dat je veel geld weggooit en de blijvende impact op de
lokale bevolking minimaal is. Als we echt wat willen veranderen aan de situatie van
de wereld en die veranderingen ook echt blijvend willen maken dan moet het anders.
Stichting AWE Foundation kreeg twee focuspunten. 1: lokale initiatieven
ondersteunen en 2: meer bewustzijn creëren over wat er echt speelt in de wereld. De
Raad van Toezicht werd verzameld en in november 2019 werd de stichting AWE
Foundation officieel opgericht.
Sindsdien is de Raad van Toezicht, Iris als bestuur/directeur en een groep vrijwilligers
met enthousiasme bezig om hiervoor te strijden. Toekomst bewuste en impactvolle
support genereren, educatie en kunst projecten opstarten om bewustzijn over de
status van de wereld te vergroten en met dat alles een realistische kijk te genereren
op hoe ontwikkelingswerk stabiel, langdurig en impactvol kan zijn.
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Missie
AWE Foundation empowers lokale initiatieven in de global south en creëert
bewustzijn over de wereld.
Activiteiten
Social Impact Power:
De project tak van AWE. Hierbij worden lokale initiatieven gesteund waar er blijvende
impact wordt gecreëerd in de Global South. Dit wordt gedaan via financiële support,
het bieden van kennis ofwel het geven van ondersteuning.
All About the Future:
De creatie tak van AWE. Hierbij wordt via kunst en educatie meer bewustzijn
gecreëerd over de wereld. Hoe gaat het nou eigenlijk wereldwijd, waar lopen mensen
tegenaan en wat moet er worden verbeterd en wat niet? We laten jong en oud met
een andere blik naar de wereld kijken. M
Partner projecten:
Samenwerking met Dr. Monk voor creatie en uitvoering van ANANSE & THE CLIMATE
EDUCATION KIT -meer infoHuidige 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. Na het eerste volledige jaar van de stichting in 2020 heeft de AWE Foundation
in 2021 voornamelijk focus op evalueren van de activiteiten in 2020 en het innoveren
van de organisatie. Er zullen nieuwe projecten van start gaan en bestaande projecten
uitgevoerd worden n.a.v. voorbereidingen in 2020.
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Planning 2021
2021 is voor AWE het jaar van grote innovatieve veranderingen binnen de stichting.
Zowel de project tak als de creatie tak worden drastisch veranderd. Met de evaluatie
van 2020 maakt AWE nieuwe stappen om steeds concreter en effectiever het
beoogde doel te realiseren. Lokale empowerment in de global south en meer
bewustzijn over de wereld. Met als doel om een movement te creëren waarbij bewust
wordt gekozen voor lokaal en effectief ontwikkelingswerk wereldwijd.
Daarom gaat AWE in 2021 bezig met het bieden van educatie aan mensen waardoor
zij beroepen kunnen gaan uitoefenen. Niet zomaar een beroep maar beroepen
waarbij er een positieve sociale verandering teweeg wordt gebracht in hun land, stad
of wijk. Een manier waarbij problemen lokaal worden opgelost, stabiliteit wordt
gecreëerd, enkel eenmalige support nodig is en er lokaal inkomsten kunnen worden
gegenereerd.
Snel gezegd supporten wij vanaf 2021 sociale ondernemers in de global south.
Daarnaast gaan we ons dit jaar richting op de jongeren en hun bewustzijn over de
wereld. Er is een samenwerking met het sociale innovatie bureau Dr. Monk over
klimaat educatie wat in Nederland en Ghana wordt uitgezet en gaat team AWE een
lespakket over burgerschap ontwikkelen en op de markt brengen in NL voor
basisschool leerlingen. Daarbij hoopt AWE dit concept in 2022 wereldwijd uit te
zetten.
Financiën
In 2020 zijn de eerste donaties binnen gekomen bij AWE. De donaties van AWE
worden verworven via social media, particulieren, bedrijven en fondsen. Er komen
algemene donaties binnen en daarnaast wordt er per project een begroting gemaakt
om de bijbehorende financiële doelen te behalen. Wij volgen de richtlijnen van de
ANBI m.b.t. financiële reglementen.
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 2021 en 2022 geen eigen projecten zullen starten is
er geen directe behoefte aan het opbouwen van een reserve.
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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,
Aron Vijzelman, Chantal van den Brink.
Tezamen vormen zij de Raad van Toezicht.
KVK nummer: 76509362
Contact:
info@awefoundation.nl
Lange Lauwerstraat 68, 3512 VK Utrecht

