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Beleidsplan Stichting Taldeya:  
Talent Development Young Africa 2021 -2022 
 
Stichting Taldeya is opgericht in juni 2021. 
Website: https://taldeya.com/ 
 
 
Algemene doelen Stichting: 

1. Het bieden van advies aan en (doen) begeleiden van initiatieven in Afrikaanse landen 
(waaronder Kenia, Zimbabwe, Kameroen) die werken aan ontwikkeling van kinderen, 
jongeren, families en communities waren zij onderdeel van zijn. 

2. Initiatieven ondersteunen waarin jongeren in Afrikaanse landen hun persoonlijke talenten 
ontdekken en ontwikkelen en kansen krijgen om eigen activiteiten op te zetten die leiden tot 
winst, als weg naar betaald werk of de start van een eigen small business.   

3. Betrekken van lokale supportsystemen, NGO’s, sleutelpersonen en overheidsorganisaties om 
de realisatie van deze doelen te versterken. 

 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door te adviseren en fondsen te werven 
voor initiatieven in Afrikaanse landen: 
• Jongeren bekwamen in praktische vaardigheden, business- en ondernemersvaardigheden 

zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden.  
• Training van families en communities in tuinbouw en de opzet en onderhoud van een eigen 

groentetuin, kennis over proces van zaaien tot oogsten, kippen houden. 
• Jongeren ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, in gezond 

mentaal denken en het versterken van een positief zelfbeeld door talent-identificatie 
workshops en persoonlijke coaching. 

• Opzetten of waar mogelijk aansluiten bij skilltrainingen of bestaande 
initiatieven/praktijkonderwijs/skillcenter. 

• Bij jonge mensen bewustwording creëren over risico’s van alcohol en drugs en hen te 
begeleiden en te motiveren om gezonde keuzes te maken in hun leven door bv. lifeskilllabs 
en sportactiviteiten. 

• Jongeren in een context kansen bieden en hen faciliteren om zelfvoorzienend te worden.  
 
 
De impact van deze doelen op jongeren en communities in Afrikaanse landen is:  

1. Afname van armoede en honger, versterken goede gezondheid en welzijn. (SDG 1,2,3) 
2. Door training, bieden van een leerrijke context, coaching/counseling en middelen, 

ontwikkelen jongeren en families expertise, een gezonde mind-set en benutten talenten, 
creativiteit en praktische vaardigheden.  
Hierdoor zijn zij instaat een alternatieve bron van inkomen te verwerven.  

3. Situaties van criminaliteit en drugsgebruik onder jongeren zijn geminimaliseerd doordat 
jongeren betrokken zijn bij allerlei activiteiten als (Yes-)challenges, tuinbouw en sport. 

4. Door empowerment van jongeren en bewustwording van de risico’s van onveilige seks en 
HIV/Aids vermindert de verspreiding van HIV onder jongeren sterk.  
Het aantal ongewenste zwangerschappen zal reduceren.  

5. Jongeren die werken aan hun toekomst zijn minder gevoelig voor oproepen van politici. 
Politici stoppen om jongeren in te huren en een financieel voordeel te bieden met als doel 
chaos te veroorzaken tijdens hun politieke campagnes. 
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Home to Home Kenia: Family based care 
 
Het eerste project dat wij in 2021 als stichting Taldeya hebben opgezet is ‘Home to Home’. 
Dit wordt gerealiseerd in Kenia, Nyakach, Kisumu county door Stichting Ligusa, onze 
partnerorganisatie. 
Het project bestaat uit twee fases. De eerste fase is eind 2021 afgerond, de tweede fase eind 2022. 
 
 

 
  
 
 
2021: Project ‘Home to Home’ 1 
De eerste fase van het project ‘Home to Home’ (2021) is uitgevoerd in samenwerking met Wilde 
Ganzen. Dit Wilde Ganzen Klein project had een maximumbedrag van €6000,-. Stichting Taldeya 
heeft € 3000,- ingebracht via donaties van stichtingen en particulieren. Wilde Ganzen heeft dit 
bedrag verdubbeld. 
Tijdens de uitvoering van het project bleek dat dit budget niet toereikend was. De families hebben 
geen eigen middelen om vaccins te kunnen betalen en vaak konden geen (goede) zaden worden 
gekocht. Social workers en experts hebben meer trainingen gegeven dan gepland waren. 
Aanvullende donaties zijn gebruikt voor vaccins, tassen en trainingen. 
 
85 kinderen van Home Ligusa zijn verbonden met 85 families.  
Hun tekeningen zijn opgehangen in het Home. 
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2021 ‘Cycling Home’. 
Samenwerking van Taldeya en CooP-Africa, Cycling out of Poverty, leidde eind december 2021 tot 
het aanbieden van 7 fietsen en reparatiesetjes aan het professionele basisteam en de kliniek van 
Ligusa.  
Hierdoor is het team van counselors mobiel in de regio en kan daardoor meer tijd en aandacht geven 
aan de families. 
 
 

 
 

 
2022:  Project ‘Home to Home’ 2 
Voor ‘Home to Home’ 2 was de begroting aanzienlijk hoger. De fondsenwerving heeft extra aandacht 
en tijd gevraagd. Het werd mogelijk om met 5 grote fondsen en particuliere giften het beoogde 
bedrag bijeen te brengen. Wilde Ganzen heeft een bedrag aangevuld waardoor de totale begroting 
op ca €16.000,- kwam. 
 
Resultaten Home to Home: 

• 60 kinderen zijn geïntegreerd in gezinnen en hebben een veilige, liefdevolle plek gevonden. 
• Social workers counselen alle families en kinderen. Zij, de coordinator van Ligusa en local 

administration waken over het welzijn van de kinderen in family-based care. 
• Families hebben veel trainingen ontvangen, wat de bewustwording, kwaliteit van uitvoering 

en realisatie van de deelprojecten (kippen en tuinen) sterk ten goede kwam.  
• De combinatie met het bieden van hybride zaden (ook aan families uit de eerste fase), 

kippen én voer voor de eerste maanden en vaccinaties heeft geleid tot goede oogsten en 
kippen die eieren leggen. Het aantal kippen neemt toe.  

• Families hebben voldoende voedsel voor hun familie.  
• Per 5 tot 12 families is een Community-groep gevormd met group leader die actief contact 

houden met de families en de social worker en samen aan Skillful Parenting en Foodsecurity 
werken.  
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Eind 2022 wordt Home to Home 2 afgerond.  
 
Impact van het project ‘Home to Home’ in Kenia, Kisumu county is: 
 

- Kinderen wonen niet langer in een weeshuis. De opvang is van institutional care veranderd in  
family-based care. 143 kinderen zijn verbonden met een familie. Guardians dragen zorg voor 
deze kinderen zodat zij deel worden van een familie en van de gemeenschap waarin zij leven. 
Kinderen ontwikkelen een ‘sense of belonging’ en een identiteit die gerelateerd is aan de 
waarden van familie en de community.  
“The family is a nurturing and ideal place in which to raise a child. Growing up in a family helps 
children to develop a sense of self-esteem belonging, family values and religious and cultural 
identity. Due to the family care children learn to interact better with the community and are 
better equipped to face life challenges than those placed in institutions.’ 
 

- Armoede is verminderd doordat families zijn getraind en begeleid om zelfvoorzienend te 
worden en een bestaan op te bouwen. Met de middelen die elke familie heeft ontvangen 
(hybride zaden, bouwmaterialen (iron sheets) voor een kippenhok, kippen en vaccins en 
schoolfees en -materialen voor een volgend semester, hebben families een basis voor zorg 
voor het kind. Zij houden kippen en op een stuk eigen grond verbouwen en oogsten zij 
groenten en graan. 

 

 
 
 

 
  



 

 5 

Na een bezoek aan Kenia en een impact onderzoek hebben wij het rapport ‘Outcome harvesting 
Home to Home’ geschreven. Het rapport geeft de opzet, resultaten en conclusies weer van het 
onderzoek naar veranderingen die families en community die betrokken zijn bij ‘Home to Home’ 
ervaren en aantonen. 
Het onderzoeksrapport staat op de website van Taldeya, onder het kopje: Meer informatie. 
 
From the Conclusion of the research report: 
‘Every child has a happy place, which is the garden. They feel the love that has been given to them by 
the family, and especially their guardian(s). Guardians appreciate the new children in their family 
The guardians in turn, seem to feel the love of the child.  
At times, this love is accompanied with relief of not being alone anymore, or having someone to 
count on, or enjoy having another child in the family.’ 
 
Vervolg ontwikkeling in de community 
Coördinator Ligusa Dhr Fabian Ananga gaat nauw samenwerken met Department Children Service 
om de community en families gezamenlijk te ondersteunen in de opbouw van een duurzaam 
bestaan. Tevens heeft Dhr Ananga een adviesfunctie voor DCS die andere orphanages stimuleren 
hun instituut af te bouwen en kinderen family care aan te bieden.  
 
2022 - 2023 Zimbabwe   
Taldeya gaat samenwerken met een Stichting in Zimbabwe Underthetreetrust.  
Er is een opzet en fasering, een projectplan.  
 
Wij starten begin 2023 met een kleine groep van 3 teams en 30 jongeren tot mogelijk 500 jongeren.  
Velen van hen leven met HIV. 

 

Youth-led changemaking, Yes-Challenges  

Doelen/ Goals 
Werkgelegenheid en een bron van inkomen creëren voor werkloze jongeren en hun families voor 
een betere toekomst voor de jongeren en de community waarin zij leven, door zelfvertrouwen en 
creativiteit van jongeren te versterken en hen te voorzien van een leercontext en kansen om 
professionele bekwaamheden op verschillende gebieden op te bouwen.  
Werken aan een zelfstandig bestaan. 

 
1. To help young people develop a positive self-esteem and to use their strength and talents. 

Support an attitude that can contribute to employment creation. 
2. To offer experiences and to capacitate young people with business skills and 

entrepreneurship.  
They become self-employed through Challenges, coaching, trainings and businessworkshops. 

3. To support them to discover, nurture and develop their talents through coaching and talent 
identification workshops. 

4. To create a young generation with possibilities for financial independence and being 
self-reliable/sufficient.  

5. To create awareness for young people on alcohol and drug abuse and empower them to 
make healthy choices in life. 
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Young people get a few dollars and support to start a project, to build an income and learn that they 
can change their world.’ 

 
 
Impact: 

• Instead of being handed “donations”, young people learn to “fish”,  
become changemakers and practice the art of adding value.  

• Young people learn to activate the most important resource at their disposal:  
their creative mind. 

• Young people become role models for more young people to add value for themselves as 
well as for their community through changemaking. 

• Young people get to know their personal talents and how to use them. They learn how to 
transform stressful thoughts into productive, helpful thoughts and develop self-confidence. 

• Every dollar we invest in in youth-led changemaking through a YES Challenge,  
can on average be spent at least twice. 

 
Impact on society 

- A society with young people who are not affected by poverty and hunger and have better 
Sources of income such as small businesses  

- A young generation that is aware of the risk and dangers of HIV and AIDS, including unwanted 
pregnancies among young girls, will lead to empowerment of youth, reducing HIV and 
unwanted pregnancies. 
 

 

 
 

Fondsenwerving 
Stichting Taldeya heeft een groot zakelijk en persoonlijk netwerk. Een deel van de donaties komen 
uit dit netwerk. Tevens benaderen wij Vermogensfondsen, Lionsclubs, Rotary, Sponsororganisaties 
die een specifiek thema als focus hebben en Fondsen uit de regio Utrecht en Gelderland. 
Wilde Ganzen is een partner die ons adviseert en financieel support heeft geboden. 
In de toekomst zullen wij fondsenwerving ook via social media doen. 
 
Alle fondsen die wij inzamelen gaan naar de projecten.  
De kosten die wij hebben, zijn administratieve en algemene kosten en kosten voor bezoek aan een 
project. 
Het bestuur is niet bezoldigd. Allen dragen vrijwillig bij aan de doelen van stichting Taldeya. 


