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1. Oprichting van de stichting  

Vanuit de voorloper van onze stichting, de informele actie 'Aandacht voor Aids' (zie 
www.aandachtvooraids.nl), is in 2006 het plan onstaan voor de oprichting van de Stichting 
Stepping Stones for Africa. In de eerste helft van 2006 zijn alle administratieve 

voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de stichting, is een bestuur gevormd, zijn 
missie en doelen, en inhoud van de statuten bepaald. Op 12 mei 2006 is Stepping Stones for 
Africa (hierna genoemd: SSFA) formeel opgericht.  
 

2. Bestuur 

Het bestuur van de stichting wordt momenteel gevormd door de volgende personen: 
a. mevrouw Cindy Lisette Noordermeer, in de functie van voorzitter; 
b. de heer Remco Kalf, in de functie van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester; 
c. mevrouw Bianca Daalhuizen, in de functie van bestuurslid; 

d. de heer René Bouwman, in de functie van bestuurslid; 
e. de heer Martijn Smit, in de functie van bestuurslid; 

 
Martijn Smit is voornemens het bestuur te verlaten en zal in het vierde kwartaal van 2007 
vervangen worden door een nieuw bestuurslid. 
 

3. Doelstellingen 

1. De stichting heeft ten doel: 
a. Het ondersteunen van personen of organisaties in ontwikkelingslanden die zich 

individueel of professioneel inzetten voor doelen op het gebied van 
armoedebestrijding (en alle daaraan gerelateerde gebieden), en die geconfronteerd 
worden met een tekort aan middelen om deze doelen te realiseren;  

b. Met haar activiteiten een opstap ("stepping stone") te geven aan de onder a. 

bedoelde personen en organisaties om zo hun doel te kunnen verwezenlijken; en 
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen 

van financiële middelen, materialen en/of deskundigheid, op éénmalige, project- of 
duurzame basis. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
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4. Aktiviteiten in 2006 

Naast de oprichting en vorming van het bestuur, hebben de volgende aktiviteiten 
plaatsgevonden in 2006: 
 

a. Website stichting 

Een tweetalige website voor de stichting is ontworpen en gerealiseerd: 
www.steppingstonesforafrica.org 
Alle lopende projecten krijgen aandacht op de website, er kunnen nieuwsberichten worden 
geplaatst en alle informatie over de stichting is er te vinden. 
 
b. Besteding donatie van Stichting Fonds De Trut te Amsterdam 

Naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van discotheek De Trut te Amsterdam, heeft SSFA 
in juni 2006 een donatie van € 20.000,- mogen ontvangen. De donatie werd en wordt besteed 
aan projecten binnen de International Health Care Clinic (IHCC) te Accra, Ghana: een AIDS-
kliniek voor de allerarmsten. 
Daarnaast heeft De Trut ook onze oprichtingskosten bekostigd. 

 
De voorloper van onze stichting, de informele actie 'Aandacht voor Aids', had in voorgaande 
jaren al vele projecten in deze kliniek geïnitieerd en ondersteund. 
Deze donatie is door SSFA gebruikt voor 2 doelen binnen de kliniek:  
 
1. Een substantiële bijdrage aan een CD4-count apparaat. Dit is een diagnostisch 
laboratorium-apparaat dat bloedwaarden van de HIV-positieve patiënt bepaalt. Het 
bezit/gebruik van een dergelijke apparaat is voor de kliniek een vereiste om in aanmerking te 
komen voor een regeringsprogramma, waarbinnen AIDS-remmende medicijnen 
voorgeschreven kunnen worden voor een voor de patiënten betaalbaar bedrag. 
2. Een bijdrage aan de personeelskosten van een verpleegster en een assistent verpleegster. 
Ook verplegend personeel is een vereiste in het betreffende regeringsprogramma. Deze 
bijdrage loopt tot maart 2008.   
 
De besteding van de donatie aan deze twee doelen, heeft er (mede) toe geleid dat de IHCC 
kliniek inmiddels is erkend als een kliniek die AIDS-remmers mag voorschrijven. Dit is een 
grote stap voor de kliniek, aangezien daarvoor alleen palliatieve medische zorg kon worden 
verleend, alsmede stervensbegeleiding.  
 

Meer gedetailleerde informatie over deze projecten is te vinden op onze website. 
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5. Bestedingsbeleid 

Gezien de geringe grootte van vrij besteedbaar vermogen op dit moment, is er momenteel 
geen specifiek beleid opgesteld met betrekking tot de besteding hiervan, behalve dat dit 
binnen onze doelstellingen gebeurt. 

 
SSFA is voornemens om in 2007 en 2008 op diverse manieren fondsen te werven om onze 
steun aan IHCC te kunnen continueren, en om nieuwe projecten binnen onze doelstellingen 
te kunnen initiëren. 
 


