Børn I Afrikas strategiplan for 2009 – 2011
Nærværende strategiplan er gældende i en 3-årig periode fra 2009 til og med 2011, og er
et udtryk for de aktiviteter som Børn i Afrika vil koncentrere sig om – inden for rammerne af
foreningens vedtægter.
Børn i Afrika vil med indsamlede penge, støtte egne igangværende udviklingsprojekter
eller andre Ngo’ers igangværende udviklingsprojekter i Afrika.
I perioden vil BiA fokusere på en spredning af arbejdet til landdistrikter.
I alle tilfælde skal projekterne have egen opfølgning, tilsyn og om nødvendigt
regnskabsføring fra CiA’s kontor i Kampala.

I Afrika:
BiA ønsker at opretholde kontoret i Kampala med 1 ansat projektleder og evt. lokale
volontører. Projektlederen fører det daglige tilsyn med arbejdet i Afrika. Personalepolitik,
jobbeskrivelse og lønpolitik tilpasses løbende efter behov og muligheder.
Bestyrelsen for CiA forsøges sammensat så den afspejler vores fælles
projektengagement. For arbejdet i Uganda ønskes åbenhed og gennemsigtighed for alle
implicerede. Vi anstrenger os specielt for at projektlederen hele tiden er opdateret med
informationer fra Danmark.
I perioden forsøges Eden School færdiggjort med de nødvendig forbedringer og
byggeaktiviteter. Dette sker i samarbejde med partnerne og med deres økonomiske
medvirken. Aktiviteterne tilpasses de økonomiske ressourcer fra Danmark.
Monitoreringen af Eden School fortsætter. Nu med fokus på det pædagogiske og
med sponsorerede børn i fornødent omfang. Monitorering af skolens driftspolitik.
Fortsættelse af Penalhusprojektet. Nye sponsor-børn findes i et begrænset antal
skoler (2-3) og med hovedvægt på landdistrikter.
Når skole-sponsor indtægterne kommer til at overstige vores forpligtende udgifter
til børn i Eden School, så kan vi udvide med andre sponsorbørn – dog primært i
landdisktrikter.
Fortsat støtte til Racobao’s arbejde blandt forældreløse børn i Rakai-området – dels
gennem de beløb vi sideløbende indsamler til FKN og dels (afhængigt af vores
formåen) direkte støtte fra BiA til navngivne aktiviteter.
LisaCare’s arbejde blandt handicappedes børn og forældreløse børn fortsættes.
Fortsat støtte en lille gruppe børn og unges videreuddannelse v.hj.a. øremærkede
fondsmidler.
Mindre, nye projekter på maksimalt DKK 500.000,00 finansieret af puljemidler kan
evt. opstartes efter en grundig vurdering i Bestyrelsen.

I Danmark:
BiA skal have en effektiv og enkel administration. De samlede administrationsudgifterne i
Danmark og Afrika må ikke overstige 10 % af foreningens omsætning.
BiA skal tilstræbe åbenhed og gennemsigtighed for såvel almindelige medlemmer,
udvalgsmedlemmer som bestyrelsesmedlemmer. Kommunikationen skal ske så
hensigtsmæssigt og økonomisk som muligt. Bestyrelseskorrespondance gemmes på
de dertil indrettede interne sider på hjemmesiden.
Nyhedsbrevet og hjemmesiden fortsætter og konceptet udvikles om nødvendigt.
Bl.a. er det målet at en del af hjemmesiden kan læses på engelsk.
Foredragsvirksomhed fortsættes når der er efterspørgsel.
Studieturene fortsætter og udvikles.
Der skal arbejdes på fortsat forøgelse af alle slags indtægter: skolesponsorater,
gavebreve og støtte til Penalhusprojektet. Kredsen af gavegivere forsøges udvidet og
vi skal også forsøge at udnytte fondsmidler bedst muligt. I forbindelse med
Penalhusprojektet forsøger vi at inddrage flere danske skoler.
Koncertturnéen 2008 evalueres grundigt inden 31. juni 2009 i såvel koncertudvalget
som i bestyrelsen. Vi vil sigte på at næste turné bliver med deltagende børn fra eget
arbejde (Eden School, Rakai mv.).
Børn i Afrika’s samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp fortsættes og udvikles.
BiA fortsætter som paraplyorganisation for LisaCare. Hvis andre organisationer
med sammenligneligt formål ønsker at indtræde, kræves en analyse og regelsætning
i BiA.
Danske volontører udsendes kun efter en analyse i bestyrelsen vedrørende regler,
forsikring, program, forberedelse mv. I givet fald undersøges om vi kan samarbejde
med FKN om forberedende kurser.
BiA gennemfører kun de nødvendigste overordnede tilsynsrejser og disse
koordineres med bestyrelsesmøder i CiA (Kampala). Vores medarbejder i Kampala
fører i så høj grad som muligt tilsyn med projekterne
BiA skal konsolidere sig økonomisk med en reservekapital.
I efteråret 2011 arbejdes på en fornyet strategiplan for årene 2012-2014 til vedtagelse
primo 2012. Aktiviteter i perioden 2009-2011 der i deres væsen falder uden for
nærværende strategiplans beskrivelse, kræver grundig behandling i bestyrelsen.
Vedtaget i denne endelige form på bestyrelsesmødet d. 6/2 2009 med efterfølgende små rettelser.
Det besluttedes også at udarbejde en handlingsplan til en del af ovenstående punkter.

