
BELEIDSPLAN STICHTING KARES 
Inleiding. 

De Stichting KARES wil de inkomenspositie en zelfredzaamheid van vrouwen in 

de Savanne regio van West-Afrika verbeteren. De organisatie wil dit doen door 

in de periode 2018-2021 fondsen te werven en te beheren waarmee de 

Stichting KARES de projectactiviteiten van lokale organisaties financieel 

ondersteunt, die zich voor deze doelgroep inzetten door de ontwikkeling van 

een duurzame vorm van productie en verwerking van karité (shea) of andere 

inkomens genererende activiteiten.  

In 2018/19 zal de Stichting KARES een Togolese lokale organisatie: de 

GEVAPAF(Gestion de l’Environnement et Valorisation des Produits Agricoles et 

Forestiers) , ondersteunen. Al een aantal jaar ondersteunt de GEVAPAF enkele 

vrouwengroepen in de dorpen van la Région des Savanes in Noord-Togo om de 

productie, verwerking en de verkoop van karitéboter te verbeteren.  

 

Termijn van een beleidsplan. 

In 2018/2019 zal de Stichting KARES de volgende activiteiten van de GEVAPAF 

financieel ondersteunen: 

• Aanschaf van materialen voor een verbetering van de kwaliteit van de 

productie keten van karité  

• Toegang verbeteren tot microkredietfaciliteiten voor vrouwen 

• Verhogen van de kennis over productie keten van karité van vrouwen 

door het geven van trainingen 

• Ondersteuning en werving van trainers via “trainen trainer “cursus 

• Het organiseren van beheer en herbeplanting van karitébomen 

 

In deze periode zal de Stichting KARES voor bovenstaande activiteiten 

sponsoren en donoren werven via haar website, informatie geven binnen eigen 

netwerk, en verkoop “zelfmaak” karitécrème pakketten) 

In 2018 is de verwachte jaar begroting 2500 euro. In de daaropvolgende jaren 

verwacht KARES jaarlijks een identiek bedrag te kunnen werven. 

 



 

 

 

Missie, visie en strategie 

De Stichting KARES is ontstaan op initiatief van twee bestuursleden die na 30 

jaar een nostalgisch bezoek brachten aan het dorp Kantindi in Noord-Togo 

waar ze tijdens hun studie onderzoek hadden gedaan naar de verbouw van 

katoen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn beiden afgestudeerd 

aan de Universiteit van Amsterdam, maar zij hebben zich altijd afgevraagd of 

de gastvrije huishoudens die zij toen urenlang hebben geïnterviewd, ooit iets 

positiefs terug hebben gezien van hun betrokkenheid bij dit onderzoek.   

Zoals verwacht bleek leefsituatie in de dorpen weinig verbeterd. Vooral voor 

vrouwen blijft het gebrek aan een duurzaam basisinkomen problematisch. Zij 

hebben geen geld voor de kosten van voedsel, onderwijs en gezondheidszorg. 

Omdat vrouwen vaak opdraaien voor deze kosten, heeft de hele gemeenschap 

baat bij een duurzaam hoger inkomen van de vrouwen.  

De missie van de Stichting KARES is het verbeteren van de inkomenspositie en 

zelfredzaamheid van vrouwen in de dorpen gelegen in de Savanne regio van 

West-Afrika . 

 

De karité-of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Traditioneel is 

de verwerking van deze noten en de productie en verkoop van karitéboter, één 

van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor vrouwen in de Savanne regio 

van West-Afrika. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, 

maar ook tot verzorgingsproducten als crème en zeep.  

Echter, de huidige kwaliteit van deze boter is alleen geschikt voor de lokale 

markt, waar de prijs heel laag is in verhouding tot de hoeveelheid energie en 

tijd die een vrouw besteedt aan het verzamelen, produceren en verkopen van 

deze boter.  Het kost een vrouw gemiddeld 20 uur om 1 kg karité boter te 

maken en hiervoor krijgt zij ongeveer 3000CFA. De traditionele verwerking van 

de noten is zeer arbeidsintensief en levert veel te weinig op.   

De visie van de Stichting KARES is dat een verbetering van de productieketen 

van  karitéboter , een belangrijke en perspectiefvolle activiteit is voor de 



verduurzaming en verhoging van het inkomen van vrouwen . Ten eerste omdat 

een verbeterde kwaliteit van deze karitéboter niet alleen meer kansen biedt op 

de lokale markt, maar ook op de internationale markt. Ten tweede deze 

vrouwen dan een eerlijke prijs kunnen krijgen voor haar karitéboter. Ten derde 

dit een duurzame bijdrage kan leveren aan de verbetering van de 

inkomsenspositie van deze vrouwen en daarmee aan de capaciteitsverbetering 

van hun dorpsgemeenschap.  Als laatste is het enorm van belang voor het 

behoud van het Savanne landschap doordat de waarde van de karité bomen 

toeneemt en het beheer en nieuwe aanplant van karité bomen perspectief 

geeft op een hoger inkomen. 

 

Doelstelling 

In om de komende 3 jaar zet de Stichting KARES zich in om fondsen te werven 

en te beheren met als doel de verworven middelen te besteden aan de 

ondersteuning van lokale organisaties in West-Afrika die zich inzetten voor de 

verbetering van de inkomenspositie van vrouwen en daarmee aan 

capaciteitsverbetering van hun gemeenschap evenals verbetering van het 

parklandschap in de savanne regio. 

 

Strategie 

De Stichting KARES ondersteunt via fondsenwerving de projectactiviteiten van 

lokale organisaties in de Savanne regio van West-Afrika waaronder de 

GEVAPAF in Togo, die zich richten op de verbetering van de produktieketen van 

karité . 

De GEVAPAF, een uitvoerende lokale organisatie in Noord Togo, heeft al lange 

tijd ervaring met de organisatie van vrouwengroepen en het geven van 

ondersteuning aan deze producenten van karité om de gehele produktieketen 

te verbeteren. 

Sinds 2016 voert de GEVAPAF projecten voor vrouwen uit, in een aantal dorpen 

in Noord Togo. Deze organisatie ondersteunt vrouwen om haar productie van 

karitéboter te verbeteren door het geven van: trainingen hoe zij de kwaliteit 

van de boter kunnen verbeteren conform farmaceutische eisen, 

kredietfaciliteiten voor de aanschaf van benodigde materialen, maar ook door 

het huidige bestand aan karité bomen te beschermen.  



Deze projectactiviteiten staan geformuleerd in een door deze organisatie 

opgesteld projectvoorstel. Deze projectactiviteiten zijn gericht op het verhogen 

van inkomsten van vrouwen door de verbetering van de productie, verwerking 

en verkoop van karitéboter in het dorp Kantindi . 

Voor 2018 bestaan de projectactiviteiten uit; 

1. De oprichting van een vrouwengroep (ongeveer 20 vrouwen), die zich 

richt op de verwerking van karitéboter in Kantindi evenals de verbetering 

van de kwaliteit van de gebruikte productietechnieken via 

landbouwtrainingen (trainen trainer) 

2. Het bieden van facilitaire ondersteuning aan deze vrouwen door de 

constructie van een werkplek voor de groep vrouwen evenals de 

aankoop van een gemeenschappelijke molen en/of andere benodigd 

materiaal. 

3. Het verbeteren van de verkoop van de karitéboter door verlening van 

microkrediet aan deze vrouwengroep om gebruikte 

verpakkingsmateriaal te verduurzamen evenals door een directe 

samenwerking met een centraal verkooppunt van regionale producten in 

de nabijgelegen stad Dapaong, maar ook door het geven van 

marketinglessen. 

4. Het organiseren van individuele ondersteuning aan deze vrouwen om 

karitébomen te kweken, te herplanten en te beheren. 

 

Huidige situatie 

De Stichting KARES is 19-01-2018 opgericht en verwacht rond juni 2018 te 

starten met haar activiteiten. 

  

Activiteiten van de organisatie 

De Stichting KARES zal zich richten op: 

1. Fondsenwerving: ons streven is om jaarlijks via wervingsacties voor 

sponsoring/donaties bij bedrijven en particulieren evenals financiële 

adoptie van een jonge gekweekte karitéboom ( geeft pas na 10-15 jaar 



noten) en crowdfunding (een donatie voor potje karité crème) per jaar 

2500 euro op te halen. 

2. Monitoren van gefinancierde projectactiviteiten: ons streven is dat 1 van 

de bestuursleden jaarlijks de door de Stichting KARES gefinancierde 

project bezoekt en zo draagt de Stichting KARES mede 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze activiteiten. Ook 

spreekt de bestuurder van KARES ter plekke met de uitvoerend directeur 

van de GEVAPAF. De GEVAPAF is verantwoordelijk voor een halfjaarlijkse 

inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage. (inclusief 

beeldmateriaal) Op basis van deze informatie verzorgt de Stichting 

KARES een halfjaarlijkse nieuwsbrief voor haar donateurs/sponsors en 

zorgt voor de publicatie op haar website. 

 

 

Organisatie 

De gegevens van de Stichting KARES zijn: 

3. KvK- nummer: 70681570 

4. Fiscale nummer: 858419579 

5. Anbi Status: in aanvraag 

6. Contactgegevens: 

Postadres: Heemcamp 1, 3992SH in Houten 

Email: ingegillis@gmail.com 

Website: www.kares.nl 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 3 personen, die het dagelijks bestuur vormen. Zij doen 

dit onbezoldigd. De namen van de bestuursleden zijn: 

7. I.Y Christiaanse; voorzitter 

8. W.G.W. Karsijns; penningmeester 

9. H. van Dam; secretaris 

 

Werknemers 

mailto:ingegillis@gmail.com
http://www.kares.nl/


De stichting KARES heeft geen werknemers in dienst en maakt geen gebruik 

van vrijwilligers of commissies 

 

Financiën 

De Stichting KARES zal een gedetailleerd overzicht van kosten en baten 

opnemen in een jaarverslag. 

 

Het werven van gelden 

De Stichting KARES zal fondsen werven onder particulieren en bedrijven. 

Donateurs kunnen lezen hoe hun bijdrage wordt ingezet op de website van 

KARES (www.kares.nl), een halfjaarlijkse nieuwsbrief en een jaarverslag. 

In 2018/2019 is het streefbedrag voor werving 2500 euro. Dit is ook het 

streefbedrag voor de daar opvolgende jaren. 

 

Beheer en besteding van het vermogen  

De Stichting KARES heeft geen vermogen en heeft niet als doel een vermogen 

op te bouwen. 

http://www.kares.nl/

