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AFRIpads Foundation in 2011 
 
De Foundation  
 
Het doel van de Foundation is het verwerven van fondsen die het mogelijk maken bij te dragen aan 
de ontwikkeling van schoolgaande meisjes in Afrika. De Foundation vult dit concreet in door de 
ondersteuning van AFRIpads Ltd., een kleine, lokale sociale onderneming in Oeganda. Deze stelt 
tegen een lage prijs herbruikbaar maandverband beschikbaar  aan schoolmeisjes in dat land zodat 
schoolverzuim en dus leerachterstand wordt voorkomen. 

AFRIpads Ltd. werkt vanuit de gedachte dat één van de beste manieren om ontwikkelingshulp 
continuïteit te geven, het ontwikkelen is van economische activiteiten ter plaatse en het delen van 
zowel verantwoordelijkheden en opbrengsten. AFRIpads Ltd. streeft ernaar een redelijk rendement 
te genereren binnen de het kader van de gekozen maatschappelijke doelstellingen. 

In augustus heeft het bestuur een beleidsplan vastgesteld waarin de werkwijze en koers van de 
Foundation voor de komende periode is bepaald.  
 
Een van de problemen waar de Foundation tegen opliep was de beperkte capaciteit die beschikbaar 
was voor haar kerntaken: communicatie en fondsenwerving.  
In dat kader werden in september en oktober respectievelijk een parttime medewerker (de heer R. 
Verheul) en een vrijwilliger (mevrouw C. Ferro) aangetrokken. Het aantrekken van de heer Verheul 
werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van Bolkenstein BV. Wanneer de fondsenwerving 
voldoende succesvol zal zijn zal ook mevrouw Ferro door de Foundation betaald worden. 
 
Donaties 
 
De AFRIpads Foundation probeert haar doelstelling in te vullen door projecten van AFRIpads 
organisatie in Oeganda te financieren. Deze projecten hebben betrekking op het introduceren van 
het AFRIpads product in nieuwe gebieden. De introductie vraagt om een zorgvuldige en intensieve 
begeleiding. Een project bestaat daarom meestal uit de volgende activiteiten: 

 Contacten leggen met lokale partijen voor de introductie, meestal  scholen. 

 Geven van voorlichting aan groepen meisjes. 

 Beschikbaar stellen van AFRIpads kits (een set maandverband). 
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Met de financiering van deze projecten bereikt de Foundation drie doelen:  
1. Nieuwe groepen meisjes in Oeganda krijgen de beschikking over middelen waarmee zij 

tijdens hun menstruatie niet van school hoeven te verzuimen of af moeten zien van sociale 
activiteiten. 

2. De doelgroep voor het gebruik van AFRIpads wordt uitgebreid. 
3. De Foundation koopt de pads die voor deze projecten worden gebruikt om uit te delen. Het 

AFRIpads bedrijf heeft daarmee een zekere gegarandeerde omzet die bijdraagt aan de 
continuïteit van het bedrijf. 

 
De projecten die in 2011 in Oeganda zijn ondersteund zijn de volgende: 
 
Jinja: 

AFRIpads heeft scholen benaderd in de plattelandsgebieden rondom Jinja. Deze gebieden liggen erg 
afgelegen en worden daarom niet voorzien van reguliere sanitaire hulpmiddelen voor de 
ongesteldheid. Het gebied kenmerkt zich dan ook door een hoog percentage menstruatie 
gerelateerd schoolverzuim. 
 
Er is samengewerkt met een lokaal contact dat de AFRIpads organisatie geïntroduceerd heeft bij vijf 
scholen, die allemaal positief stonden tegenover de voorlichting. Daarmee kunnen nu ook meisjes in 
dit afgelegen gebied maandverband gebruiken tijdens hun ongesteldheid. 
 
Hieronder de bereikte scholen en de aantallen sets AFRIpads die zijn uitgedeeld: 

 Busoga Light: 200 pads 

 Buwenda Girls: 250 pads 

 Kyabirwa Primary School: 100 pads 

 Soft Power Seconday School: 150 pads 

 Libenda Secondary School: 300 pads 
 

Kampala: 

De AFRIpads Foundation heeft 100 sets AFRIpads gedoneerd aan de school voor lichamelijk 
gehandicapte kinderen in Kampala. Gehandicapte kinderen leiden een gemarginaliseerd bestaan in 
landen als Oeganda en hebben weinig kansen op banen. Voor hen is opleiding extra belangrijk. De 
meisjes onder hen hebben een extra handicap wanneer zij geen goede hulpmiddelen hebben 
gedurende hun ongesteldheid. Met de AFRIpads kunnen ze deze beperking in ieder geval 
overwinnen. 
 
Lira: 

De dorpen in het noorden van Oeganda kenmerken zich door extreme armoede. In de noordelijke 
regio worden geen reguliere hulpmiddelen voor ongesteldheid verspreid. Wanneer dat wel gebeurde 
zouden deze vervolgens nooit betaald kunnen worden. AFRIpads heeft zich ingespannen om ook in 
deze regio contacten te leggen met scholen. AFRIpads is overal met warmte en dankbaarheid 
ontvangen. Twee scholen hebben hun dank uitgedrukt in een speciaal lied en een speciale dans ter 
ere van AFRIpads.   
 
Hieronder de bereikte scholen en de aantallen sets AFRIpads die zijn uitgedeeld: 

 8 scholen in dorpen de omgeving van Lira: 1.300 pads  

 Hellen’s Shelter, een tehuis voor tienermoeder: 50 kits. 
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Kabale: 

In september heeft het AFRIpads team Kabale bezocht, een stad in het zuiden van Oeganda, nabij de 
grens met Rwanda. AFRIpads is in dit gebied in het geheel niet bekend en de donatie van de pads 
was er, meer dan in andere gebieden, op gericht om de bekendheid met maandverband als product 
en  AFRIpads als merk te vergroten.  Het team heeft hiertoe contact gezocht met vier organisaties in 
Kabale die konden helpen om de pads bij de groepen meisjes te krijgen die er het meest behoefte 
aan hadden.  
Met de bereikte organisaties is een contact opgebouwd waardoor zij ook in de toekomst kunnen 
helpen bij het verspreiden en verkopen van AFRIpads. 
 
Hieronder de bereikte organisaties en de aantallen sets AFRIpads die zijn uitgedeeld: 
Rainbow Community Project: 300 pads 

- Edirisa: 250 pads to 2 schools, plus 190 pads for 2 other schools 
- Global Batwa Outreach: 135 pads 
- Rushaga: 120 pads. 

 
Gulu: 
 
Veel meisjes in Gulu hebben traumatische ervaringen achter rug in de vorm van ontvoering en 
verkrachting door de LRA, een guerilla leger uit de grensstreek met Soedan. Er zijn in deze streek 
daarom veel kindmoeders. Ook hier geldt dat opleiding voor deze meisjes een belangrijke kans is om 
de negatieve spiraal van hun leven te doorbreken.  AFRIpads hoopt met haar pads een bijdrage te 
leveren aan betere opleidingskansen voor de meisjes uit deze streek. Aan zes scholen in dit gebeid 
zijn in totaal 1.000 pads gedoneerd. 
 
Tororo: 
 
De voorlichting in dit dorp liep bijzonder succesvol. Het hoofd van de school leidde persoonlijk de 
bijeenkomst, waarbij alle leerkrachten en leerlingen aanwezig waren. Evenals op andere plaatsen is 
hier gebruik gemaakt van een werkwijze waarbij een groep leerlingen werd geleerd hoe ze het 
maandverband moeten gebruiken, waarna deze groep de andere leerlingen geïnstrueerd heeft. 
Er zijn 50 pads uitgedeeld op een kleine school in het dorp en 250 kits in een grotere school nabij 
Tororo. 
 
 
Bijzondere activiteiten  
 
In 2011 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Wilde Ganzen. In het kader van deze 
overeenkomst zorgt Wilde Ganzen voor het vermeerderen van de actieopbrengsten van initiatieven 
van  AFRIpads voor projecten in Oeganda. Deze vermeerdering (premie) van 55% wordt betaald uit 
eigen fondsenwerving van Wilde Ganzen. 
 
Een groep trainee’s  van Verbeter de wereld heeft AFRIpads gekozen voor hun groepsproject. 
Verbeter de wereld is een organisatie die 2x per jaar een traineeship opzet voor groepen die willen 
werken aan een betere wereld. Het groepsproject is uitgemond in MIEP!, een initiatief waarbij de 
groep op creatieve wijze geld heeft ingezameld om een zo groot mogelijke groep meisjes in Oeganda 
te voorzien van AFRIpads. Het initiatief wordt in 2012 afgerond.  
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Praktische informatie 
 
Alle faciliteiten die de Foundation nodig heeft worden geboden door Bolkenstein BV van Bert 
Bolkenstein. Bert Bolkenstein heeft tevens de start mogelijk gemaakt van zowel de AFRIpads 
organisatie in Oeganda, als van de Foundation in Nederland. Bolkenstein BV biedt de Foundation: 

 Medegebruik van de website van AFRIpads; 

 Secretariële ondersteuning; 

 Kantoorfaciliteiten; 

 Administratie. 
De website van AFRIpads is gebouwd door en wordt onderhouden door Artventure. Artventure 
levert veel diensten gratis of tegen een lage prijs ter ondersteuning van AFRIpads. De Foundation kan 
om deze reden haar overheadkosten bijzonder laag houden. 
 
Het bestuur bestond in 2011 uit: 

 De heer E.A.J. van der Zalm (voorzitter vanaf september). 

 De heer C.A.P. Boender (penningmeester) 

 Mevrouw S.B. Bolkenstein 

 De heer L.J. Buijs 

 Mevrouw E.L.A. van Tuyll (voorzitter tot september) 
Het bestuur werd in 2011 ondersteund door mevrouw Van der Meulen als secretaris en door 
mevrouw C. Bolkenstein als vrijwilliger. 
 

 

 

 

  



6 
 

Inkomsten en uitgaven van de Foundation in 2011 
     

Inkomsten   Uitgaven   

Datum Omschrijving  Bedrag  Datum Omschrijving  Bedrag  

      

januari   januari   

3-1-2011 Privé storting donateur  €               10,00  10-1-2011 Bankkosten  €                 2,89  

3-1-2011 Storting stichting/foundation  €             722,63  10-1-2011 Bankkosten  €               19,50  

3-1-2011 Privé storting donateur  €               50,00     

4-1-2011 Privé storting donateur  €               20,00     

12-1-2011 Storting stichting/foundation  €        12.500,00     

14-1-2011 Privé storting donateur  €               25,00     

17-1-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

25-1-2011 Privé storting donateur  €               25,00     

31-1-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

31-1-2011 Privé storting donateur  €             250,00     

      

februari   februari   

1-2-2011 Privé storting donateur  €               10,00  1-2-2011 Donatie voor pads  €          5.000,00  

9-2-2011 Verzamelstorting site  €             100,00     

11-2-2011 Verzamelstorting site  €          1.000,00     

28-2-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

      

maart   maart   

1-3-2011 Privé storting donateur  €               10,00  17-3-2011 Donatie voor pads  €          1.500,00  

14-3-2011 Storting stichting/foundation  €        15.000,00  24-3-2011 Kosten KVK  €               26,64  

18-3-2011 Storting stichting/foundation  €          1.200,00  28-3-2011 Oegandadag stand  €             100,00  

30-3-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

      

april   april   

1-4-2011 Privé storting donateur  €               10,00  6-4-2011 Bankkosten  €               21,50  

21-4-2011 Storting stichting/foundation  €          2.125,00  7-4-2011 Bankkosten  €               19,50  

29-4-2011 Privé storting donateur  €                 5,00  11-4-2011 Donatie voor pads  €          2.125,00  

   21-4-2011 Donatie voor pads  €          2.500,00  

      

mei   mei   

2-5-2011 Privé storting donateur  €               10,00  Geen uitgaven  

17-5-2011 Verzamelstorting site  €               60,00     

30-5-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

      

juni   juni   

1-6-2011 Privé storting donateur  €               10,00  14-6-2011 Laptops AFRIpads  €          5.295,50  

30-6-2011 Privé storting donateur  €                 5,00  24-6-2011 Onderdelen laptops AFRIpads   €             627,30  

   27-6-2011 Software laptops AFRIpads  €             127,05  

      

juli   juli   

1-7-2011 Privé storting donateur  €               10,00  4-7-2011 Laptops AFRIpads  €             226,10  

4-7-2011 Privé storting donateur  €                 5,00  6-7-2011 Bankkosten  €               19,91  

20-7-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

22-7-2011 Verkoop pads NL  €               50,00     

29-7-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

      

augustus   augustus   

8-8-2011 Privé storting donateur  €             150,00  1-8-2011 Donatie voor pads  €          5.000,00  

23-8-2011 Paypal test  €                 0,34     

23-8-2011 Privé storting donateur  €               10,00     

30-8-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     
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september   september   

1-9-2011 Privé storting donateur  €               10,00  9-9-2011 Promotie kosten golftoernooi  €             678,30  

5-9-2011 Verkoop pads NL  €             250,00  16-9-2011 Tikdesign  €          1.106,70  

5-9-2011 Opbrengst collectebus de 
ontmoeting 

 €               65,00  20-9-2011 Promotie kosten  €               59,86  

26-9-2011 Opbrengst Fungolf  €               41,16     

30-9-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

      

oktober   oktober   

3-10-2011 Privé storting donateur  €               10,00  5-10-2011 Bankkosten  €               21,27  

4-10-2011 Privé storting donateur  €               50,00  5-10-2011 Bankkosten  €               19,50  

5-10-2011 Verkoop pads UG  €               13,41  7-10-2011 Tikdesign  €             368,90  

28-10-2011 Storting stichting/foundation  €               25,00  31-10-2011 Donatie voor pads  €          3.380,00  

31-10-2011 Verkoop pads UG  €             376,02  31-10-2011 Donatie voor pads  €             376,02  

31-10-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

      

november   november   

1-11-2011 Privé storting donateur  €               10,00  1-11-2011 Donatie voor pads   €          5.000,00  

2-11-2011 Storting bedrijf  €          5.000,00  15-11-2011 Donatie voor pads   €             298,24  

11-11-2011 Verkoop pads UG  €             298,24     

29-11-2011 Privé storting donateur  €               50,00     

29-11-2011 Privé storting donateur  €               20,00     

30-11-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

      

december   december   

1-12-2011 Storting bedrijf  €             275,00  2-12-2011 Stagevergoeding R. Verheul  €             275,00  

1-12-2011 Privé storting donateur  €               10,00  2-12-2011 Donatie voor pads  €             760,00  

5-12-2011 Storting stichting/fountation  €               35,00  6-12-2011 Reiskosten vergoeding C. Ferro  €               78,70  

22-12-2011 Privé storting donateur  €               35,00  20-12-2011 Promotiekosten  €               92,00  

27-12-2011 Privé storting donateur  €             100,00  29-12-2011 Verzendkosten  €               20,00  

27-12-2011 Privé storting donateur  €                 5,00  29-12-2011 Donatie voor pads  €          5.000,00  

29-12-2011 Privé storting donateur  €               30,00     

30-12-2011 Privé storting donateur  €                 5,00     

30-12-2011 Verzamel storting site  €             375,00     

Totaal   €       40.516,80     €       40.145,38  

 
De Foundation had in 2011 in totaal € 40.516,80 aan inkomsten. Na aftrek van de uitgaven was er 
een klein resultaat van € 371.  
Van de inkomsten is € 30.939 besteed aan de bovengenoemde projecten. Daarnaast is de AFRIpads 
geholpen met een bijdrage in de vorm van laptops met bijbehorende software ter waarde van  
€ 6.276. Daarmee is bijna 93% van de inkomsten besteed aan directe activiteiten of goederen in 
Oeganda. 


