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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan 2020 van de Stichting Wacalea Foundation. 
Stichting Wacalea Foundation is in 2012 opgericht. Wacalea staat voor Watch, Care en 
Learn. 

 

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer nummer: 56249268. 
Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Fiscaal nummer: 8520 40 283. 

Voor meer informatie kunt u onze website www.wacalea.com bezoeken. 
 

De Wacalea Foundation wil mensen, zowel kinderen als volwassenen, die leven in een 
onveilige en/of instabiele leefomgeving, steunen met als doel dat ze zich ontwikkelen naar 
een, in hun eigen omgeving en cultuur, menswaardig bestaan. 
Dit realiseren we door kennis, geld en ervaring te verzamelen en te investeren in lokale, 

kleinschalige projecten. 

In dit beleidsplan beschrijven we onze ambities voor het jaar 2020. 

http://www.wacalea.com/
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2. Beleid Stichting Wacalea Foundation. 
 

Visie. 

We ontwerpen of steunen een lokaal zorgconcept op maat op basis van initiatieven en/of 
vragen en behoeften die de lokale bevolking heeft. Vragen en behoeften gericht op de 
ontwikkeling van hun woon- en leefklimaat. 
Het doel is dat een project duurzaam is. En hiermee bedoelen we dat de lokale bevolking de 
intenties van onze visie, het zorgconcept en de aanpak zelf begrijpen, kunnen uitvoeren, 
kunnen onderhouden maar ook kunnen herhalen. Einddoel is dat de lokale mensen op de 
projectdoelstelling zelfvoorzienend zijn. 

 
 

Werkwijze. 

We werken op basis van de principes van projectmatig creëren. Nadat we een project 
hebben benoemd, maken we een projectplan. 
We beschrijven het project: de (strategische) doelstellingen van het project, de projecten 
welke onderdeel zijn van de aanpak, de projectorganisatie, de rol en bijdrage van de lokale 
bevolking, de begroting van het project, de communicatie naar betrokken sponsoren, de 
projectfasering en de projectplanning. 

 
 

Organisatie Wacalea Foundation 

Naam : Wacalea Foundation 
Adres : Westerpark 151 
Potscode : 5042 MK 
Plaats : Tilburg 
Telefoon : 06-14679141 
E-mailadres : Lianne@wacalea.com 
Website : www.wacalea.com 
Inschrijving K.v.K 56249268 
Rekeningnummer : NL49INGB0006260294 t.n.v. Stichting Wacalea Foundation 
Anbi nummer : Fiscaal nummer: 8520 40 283. 

 
 

Dagelijks bestuur 
Voorzitter : Manon van den Heuvel 
Secretaris : Lianne van Deurzen 
Penningmeester : Ron van den Heuvel 

   
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Lianne@wacalea.com
http://www.wacalea.com/
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3. Ambities 2020. 
 

 
1. Fondsenwerving. 

Dit jaar gaan we door met onze nieuwe manier van fondsenwerving dat passend is bij onze 
uitgangspunten: kijken naar, zorgen voor en leren van andere culturen. Door middel van 
onze stichting Wacalea Travel hopen wij inkomsten te genereren voor onze projecten in 
Nepal. U kunt daarover meer lezen in het beleidsplan van Wacalea Travel.  
Mochten we daarnaast in contact komen met potentiele donateurs, dan zullen wij daar 
actief mee aan de slag gaan.  

 

 
2. Werven van professionals 

 
In 2020 zal Wacalea Foundation zich inzetten voor de Nepalese organisatie KOSHISH.  

  KOSHISH is een pionier in Nepal op het gebied van geestelijke gezondheid en personen met 
psychosociale problemen. KOSHISH heeft in 2019 land gekocht voor de bouw van een 
transitcentrum voor vrouwen. In dit opvanghuis zullen vrouwen en kinderen met geestelijke 
gezondheidsproblemen een thuis weg van huis hebben voor behandeling en herstel. Gelden 
die Wacalea Foundation binnen haalt zullen dan ook gedoneerd worden aan de bouw van dit 
transitcentrum. Medewerkers van KOSHISH hebben daarnaast aangegeven dat ze behoeften 
hebben aan kennis over begeleiding van psychiatrische problematiek. Inhoudelijke kennis, 
maar vooral ook toegepaste methodieken en werkwijzen waarmee ze hun voordeel kunnen 
doen in Nepal. Wacalea Foundation gaat in 2020 uitzoeken of we Nederlandse professionals 
in contact kunnen brengen met de organisatie KOSHISH.  Te denken valt aan 
kennisoverdracht van: Professionals/docenten uit Nederland die dit combineren met een 
vakantie; Professionals/docenten die na hun werkzame leven nog kennis willen delen in het 
buitenland; professionals in opleiding die praktijkervaring op willen doen. We gaan 
onderzoeken of er interesse bestaat onder professionals door opleidingscoördinatoren, 
medewerkers en managers van GGZ instellingen, opleidingsinstituten en 
beroepsverenigingen te benaderen. 

 

3.    Naamsbekendheid 
In 2020 streven wij naar het consequente wekelijkse gebruik van onze sociale mediakanalen 
om zo onze naamsbekendheid te vergroten. Dit zullen we doen in samenwerking met 
vrijwilligers die onze stichting een warm hart toe dragen.  
 

4. Organisatie 
 
Dit jaar zullen we onze Raad van Aanbevelingen betrekken bij de totstandkoming van onze 
keuzes. Ook zullen we, waar mogelijk, de Raad van Aanbevelingen uitbreiden met een nieuw 
lid. 
 
 

Schaijk, 29 december 2019 
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Bestuur Stichting Wacalea Foundation. 
 
 

Voorzitter,  

 

Manon van den Heuvel  


