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Beleidsplan Stichting Alodo 2009-2011
Doelstelling
Stichting Alodo is op 21 februari 2003 opgericht. Art. 2 lid 1 van de statuten luidt: “De
stichting heeft ten doel de bevordering van de gezondheidszorg in het werelddeel Afrika, met
name in het land Benin, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
a. Het ondersteunen en stimuleren van kleinschalige gezondheidscentra en andere medische
faciliteiten;
b. Het ondersteunen en stimuleren van gezondheidsvoorlichting aan de plaatselijke
bevolking;
c. Het ondersteunen en stimuleren van de opleiding en training van lokaal medisch
personeel;
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Werkzaamheden
Concreet richt de Stichting Alodo zich op de ondersteuning van de werkzaamheden van de
Beninese NGO Association Lanminsin. De Association Lanminsin is te karakteriseren als een
organisatie gericht op ‘community based health care’: primaire gezondheidszorg voor en met
de lokale bevolking. Uitgangspunt is dat gezondheidszorg tegen lage kosten wordt
aangeboden, zodat zij toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking, inclusief de
allerarmsten en meest kwetsbare groepen als vrouwen en kinderen. Doelgroep is de bevolking
van de drie dorpen Womey, Tankpè en Togodou (Commune d’Abomey-Calavi) samen,
bestaande uit 50.000 mensen volgens de census van 2002 (49 % mannen, 51% vrouwen; 47
% tot 15 jaar, 53 % ouder dan 15 jaar). Verder kan als doelgroep worden aangemerkt de
‘Clinique Docteur Hounkonnou’ en de 38 kleinere gezondheidsposten in de drie dorpen.
De meeste inwoners van deze peri-urbane dorpen behoren tot de etnische groepen Fon of
Mina.
Sinds 2006 dient Stichting Alodo jaarlijks een aanvraag voor co-financiering in bij
ICCO/Impulsis voor het project ‘Basisgezondheidszorg in de periferie van Cotonou’.
De projectaanvragen van Stichting Alodo komen in nauw overleg met Association Lanminsin
tot stand en zijn gebaseerd op hun eigen projectvoorstellen, het recent door Lanminsin
ontwikkelde Strategisch Plan 2009-2011 en daarvan afgeleide operationele jaarplannen.
Naast handhaving en uitbreiding van de drie projectonderdelen 1) ziekenvervoer, 2)
consultatiebureau inclusief gezondheidsvoorlichting, en 3) preventie besmetting hiv/aids van
moeder op kind, hecht Stichting Alodo grote waarde aan een vierde projectonderdeel, te
weten professionalisering van Association Lanminsin (organisatie- en capaciteitsversterking).
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Het doel is dat Lanminsin vanaf 2011 financieel zelfstandig is van Stichting Alodo en
Impulsis, dat wil zeggen zelf in staat is om in Benin fondsen te werven en eventuele andere
inkomsten te genereren. Vanaf het projectjaar 2008 is daarom de focus gelegd op
capaciteitsopbouw: financiële zelfstandigheid en professionalisering van Lanminsin.
Onderdelen hiervan zijn de jaarlijkse uitvoering van een externe financiële audit en
projectevaluatie en de implementatie van de aanbevelingen, training in fondsenwerving bij
donoren, en het ontwikkelen van een strategisch plan 2009-2011 en daarop gebaseerde
jaarlijkse operationele plannen. Met de uitvoering van het strategisch plan wordt in 2009
begonnen.
De afbouwstrategie van de projectfinanciering ziet er als volgt uit:
2009: 35% Impulsis, 35% Alodo, 30% Lanminsin
2010: 25% Impulsis, 25% Alodo, 50% Lanminsin
2011: 0% Impulsis, 10% Alodo, 90% Lanminsin
Voor het project 2010 zal Stichting Alodo nog een laatste keer co-financiering bij Impulsis
aanvragen. Dat betekent dat Impulsis het project dan vijf jaar ondersteund heeft (vanaf 2006).

Planning, monitoring en evaluatie van het project
Monitoring van het project geschiedt door de Stichting Alodo aan de hand van inhoudelijke
en financiële rapportages die de Association Lanminsin halfjaarlijks indient evenals de
ontwikkelde plannen in het kader van de organisatie- en capaciteitsversterking. Voorts is er
regelmatig telefonisch en e-mail contact. De geplande overmakingen zijn gekoppeld aan de
beoordeling van de ingediende voortgangsrapportages. Het streven is om eens per jaar een
bijeenkomst te hebben met één of meer vertegenwoordigers van Association Lanminsin.

Fondsenwerving
Het project wordt voor max. 50% door ICCO/Impulsis gefinancierd. De overige financiering
werft Stichting Alodo onder vaste en nieuwe donateurs in familie-, vrienden-, en werkkring,
lezers van de nieuwsbrief, klaverjasclub Het Goede Doel in Leidschendam,
eetkamerrestaurant De Hoge Keuken in Den Haag, en officiële fondsen zoals Aids Fonds te
Amsterdam, Derde Wereld Fonds van Atos, Triodosbank, en Rotary clubs. Een verkenning
van mogelijkheden tot meerjarige fondsenwerving bij onder meer medische instellingen zal
worden gedaan. Stichting Alodo streeft nadrukkelijk naar diversificatie van fondsen.
Publiciteit
Binnen Nederland heeft Stichting Alodo een ruim draagvlak voor het project door het
uitbrengen van nieuwsbrieven en informatie via de website (www.alodo.nl). Het streven is dat
jaarlijks 1 à 2 nieuwsbrieven worden uitgebracht die onder ongeveer 200 donateurs en andere
belangstellenden worden verspreid.

Bestuur
Statutair moet het bestuur uit minimaal drie personen bestaan. Voor een goede spreiding van
taken en verantwoordelijkheden over de bestuursleden, streeft Stichting Alodo naar vier of
vijf bestuursleden. Het bestuur streeft ernaar om minimaal twee keer per jaar een vergadering
te beleggen. Bestuurders krijgen slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten.
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