
TTAF Beleidsplan 2019 – 2022  

 
 

Beleidsplan 2019 - 2022 

TTAF is een Nederlandse stichting, gevestigd te Barneveld, opgericht in 2003. De doelstelling 

van TTAF is om mensen ‘self supporting’ te maken in landen waar dat moeilijk is. De stichting 

laat zich inspireren door de parabel van de barmhartige Samaritaan: geef medische zorg en help 

mensen zelfstandig een inkomen te generen. 

Alle relevante informatie over de stichting en haar activiteiten is verder te vinden op de website: 

www.TTAF.org 

Doelstelling 

De stichting richt zich op mensen aan de onderkant van de samenleving, ongeacht 

levensovertuiging. De stichting draagt bij aan de waardigheid van het leven voor mensen die 

zonder dat extra steuntje in de rug, deze waardigheid moeten missen. 

 

De doelstelling van TTAF is daarbij niet om permanent financiële hulp te bieden. Met andere 

woorden: TTAF wil geen vissen uitdelen en ook geen hengels. TTAF wil zorgen dat mensen zelf 

hun hengel kunnen maken. Mede daarom is de hulp vanuit TTAF project-gestuurd. 

 

Vanuit de historie van TTAF ligt de focus van de stichting met name op blinden en slechtzienden 

en gehandicapten in Ethiopië. Van dit land is intussen voldoende kennis aanwezig en daarnaast 

heeft TTAF een redelijk omvangrijk netwerk van betrouwbare partners. 

Organisatie 

Het bestuur van TTAF bestaat uit vijf personen. Bij de samenstelling van het bestuur wordt 

gekeken naar de verschillende competenties en professionele achtergronden van de 

bestuursleden. Binnen het huidige bestuur zijn de volgende professies vertegenwoordigd:  

- Commercieel - communicatie 

- ICT en projectmanagement 

- Financieel - juridisch 

- Sociaal werker 

- Medisch  

Het bestuur kent de volgende functies: 

- Voorzitter 

- Penningmeester 

- Secretaris 

- Overige bestuursleden 

De projecten worden onder directe leiding en verantwoordelijkheid van het bestuur uitgevoerd. 

Het bestuur vergadert tenminste 6 keer per jaar. Minimaal 3 keer per jaar bezoekt een delegatie 

van TTAF de projecten. 

 

http://www.ttaf.org/
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Direct onder het bestuur zijn 3 Ethiopische medewerkers, Ayano Burka, Zenebe Ayele en 

Meseret Baye, in Ethiopië actief. Zij worden aangestuurd vanuit Nederland. Voor komende jaren 

zal organisatiemodel, inclusief de lokale Ethiopische medewerkers gehandhaafd worden. 

Samenwerking 

In Nederland heeft TTAF verschillende goede contacten met stichtingen met soortgelijke 

doelstellingen. Eén hiervan is de Stichting ISEE uit Urk (www.isee-urk.nl), waarmee TTAF 

verschillende projecten samen doet. De basis voor deze projectsamenwerking is een gedeelde 

visie op hulp aan de medemens. 

 

Daarnaast werkt TTAF samen met Revive (www.revivevzw.com), een Belgische vereniging 

zonder winstoogmerk, die enthousiaste medici faciliteert om in landen als Ethiopië en 

Madagaskar hun kennis en ervaring in te zetten om medische hulp bij de armste in de 

maatschappij te geven.  

 

Wanneer er de komende periode mogelijkheid is om middels een samenwerking of samengaan 

de doelstelling van TTAF te realiseren is daar ruimte voor. 

Werkwijze 

TTAF werkt bij de realisatie van de projecten met het volgende model: 

- Definiëren = doelstelling van project vaststellen 

- Organiseren = organisatie van het project in Nederland en/of Ethiopië 

- Financieren = zoeken van projectsponsoren 

- Realiseren = realisatie in Ethiopië door Ethiopiërs 

- Evalueren = financiële en operationele evaluatie 

- Terugkoppelen = verslaggeving naar sponsors 

 

Projecten 

TTAF richt zich de komende jaren op een drietal kerngebieden: 

- Medische zorg 

o Oogonderzoek, de zgn. eye medications 

o Operaties bekostigen van patiënten met klompvoeten en beugels voor 

poliopatiënten 

o Realisatie medische klinieken (zie hieronder) 

o Ondersteuning van medische hulpmissies 

- Inkomensontwikkeling 

o Verstrekken van micro-kredieten aan Ethiopische vrouwen in 

achterstandsituaties 

o Sponsoring van vaktrainingen en werkplaatsen voor blinden en gehandicapten  

http://www.isee-urk.nl/
http://www.revivevzw.com/
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- Onderwijs  

- Blinde kinderen lesgeven in braille 

- Slechtziende jongeren braille leren 

- Ondersteuning kwaliteitsslag scholen, door beschikbaarstelling van meubilair en 

waterputten, waardoor tevens de communicatie in kwaliteit wint. 

 

Concreet loopt dus naast de kleinere projecten een speciaal project, de realisatie van een Health 

Center in Sashamene. Medio 2020 zal dit health center operationeel moeten worden. Het health 

center richt zich op de armsten van de omgeving, de zgn. ‘forgottenen’. Dit betekent dat 20%-

25% van de patiënten gratis geholpen zal worden. De insteek van de exploitatie van de kliniek is 

dat die tenminste kostendekkend zal zijn.  

 

Mede via de lokale medewerkers komen mogelijke projecten bij het bestuur die vervolgens de 

mogelijke projecten aan de hand van aantal criteria beoordeeld. Er wordt alleen daadwerkelijk 

met een project gestart wanneer er een dekkende financiering is. Hiervoor wordt zowel extern 

plan voor sponsoren als een intern plan gemaakt. De uitvoering vindt plaats onder 

verantwoording van het bestuur en er is één van de lokale medewerkers betrokken. Bij 

meerjarige projecten worden er jaarlijkse subprojecten gemaakt. Elk project wordt afgesloten 

met een evaluatie en rapportage o.a. aan de sponsoren. 

 

De huidige scope en werkwijze zullen de komende periode gehandhaafd worden. 

Financiering 

Teneinde de doelstellingen te bereiken moet er geld worden ingezameld. We hebben daarvoor 

drie kanalen:  

- Stichtingen en vermogensfondsen, die een executeur zoeken voor de doelstellingen die 

zij hebben. Wij merken dat er genoeg geld beschikbaar is, maar dat er weinig goede 

projecten zijn, waar tevens een goede uitvoering aan wordt gegeven. Door de inzet van 

ons team in Ethiopië, Ayano Burka, Zenebe Ayele en Meseret Baye, hebben wij een 

relatieve voorsprong, omdat we dicht op de projecten zitten.  

- Particulieren en kerken, die via de website, sociale media en persoonlijke contacten van 

bestuursleden in contact komen met de stichting 

- Een fondsenwerver, die sinds februari 2019 actief is voor de stichting. Hij is vooral actief 

voor de werving van fondsen voor de Health Centers. 

De bestuursfuncties voor TTAF zijn vrijwilligersfuncties alleen worden geaccepteerde 
onkosten tbv TTAF vergoed. 
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Beheer van het vermogen 

Stichting TTAF wil de nood lenigen van mensen die nu in nood zijn. Dat betekent dat het niet de 

doelstelling is om zelf vermogen op te bouwen, maar om de verkregen gelden, die overigens per 

project worden ingezameld, uit te geven aan de daarvoor bestemde projecten.  

 

Om de continuïteit van de lopende operaties te waarborgen zal een beperkt vermogen 

beschikbaar moeten zijn. Dit vermogen zal niet belegd worden, maar beschikbaar zijn op een in 

Nederland gevestigde bank.  

 

Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 9 mei 2019. 

 


