
 

            

 

Beleidsplan Stichting Penduka 2019-2024 

 

Penduka 

Penduka betekent in het Oshiwambo, één van de inheemse Namibische talen: Wordt wakker. 

Penduka Trust is in 1992 in Namibië als een NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) opgericht om 

kwetsbare vrouwen op het platteland en in de krottenwijken van Namibië te helpen om hun eigen 

inkomsten te verdienen, waardoor hun onafhankelijkheid wordt vergroot en zij hun familie kunnen 

onderhouden. Door middel van het maken en verkopen van crafts kunnen de vrouwen hun culturele 

achtergrond laten zien. 

Ter ondersteuning van Penduka Trust Namibia is in Nederland de Stichting Penduka opgericht. Sinds 
februari 2018 is er ook VZW Penduka in België die samenwerkt ter ondersteuning van Penduka Trust 
Namibia. 

De focus voor de komende 5 jaar hangt nauw samen met het slagen van de aankoop van de grond 
waarop de Penduka Trust in Namibië gevestigd is en waarin de afgelopen tijd veel is geïnvesteerd 
in tijd en geld (fundraising).  
In geval van slagen zal de ondersteuning aan Penduka gericht zijn op grotere zelfstandigheid van de 
“social enterprise” en het in stand houden van de Missie en Visie van de Trust, met Empowerment 
van de Penduka vrouwen als prioriteit. 
Mocht de aankoop niet slagen dan zullen we de komende jaren heel veel tijd en geld moeten 
steken in de her opbouw van Penduka op een andere plaats. 
 

Stichting Penduka is gevestigd in Groningen. De doelstellingen van Stichting Penduka zijn:  

1. Adviseren van bestuur, management van Penduka Trust om Missie en Visie handen en 

voeten te geven, 

2. Product ontwikkeling voor Penduka Trust Namibië, 

3. Verkoop producten en service, zoals toerisme, door Penduka Trust Namibië, 

4. Promotie en fondsenwerving voor Penduka Trust Namibië. 

Actuele uitvoering: 

Activiteiten: Directe ondersteuning Penduka Trust Namibië door middel van: 

1. Advisering ten behoeve van organisatieontwikkeling, 



2. Empowerment op bestuurlijk- en managementniveau met toegepaste uitwerking voor en 

met de Penduka vrouwen, 

3. Advisering op gebied van productie en service processen, 

4. Controle functie op gebied van gesponsorde investeringen en rapportage daarover, 

5. Assistentie bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe initiatieven, 

6. Onderhouden van contacten met internationale relaties in samenwerking met Penduka 

Trust, 

7. Klantgerichte productontwikkeling met behoud van eigen stijl, 

8. Bevordering van toerisme naar Penduka Village in Namibië, 

9. Advisering ten behoeve toerisme en klantenbinding, 

10. Het werven van vak deskundigen en/of stagiaires voor Penduka Namibië. 

Verkoop van Penduka producten via: 

1. De webshop en onderhoud van de website, 

2. Producten in andere winkels (Shop in Shop), 

3. Linken met andere webshops, 

4. Home party’s en verkoop aan huis, 

5. De Penduka winkel in Groningen die op speciale verkoopdagen op afspraak geopend is, 

6. Penduka heeft een aanvraag lopen bij de WFTO (World Fair Trade Organisatie) waar we 

binnenkort aan willen leveren, 

7. Lokale ondernemingen in Namibië, oa Gondwana lodges waar we assisteren met het leggen 

van eerste contacten en het voorleggen van passende Penduka producten in samenwerking 

met Penduka Trust Namibia. 

Promotie Penduka: 

1. Door het bijhouden van de Penduka website en webshop, Instagram, Facebook en Pinterest, 

2. Via Wereldwinkels en andere Fair Trade organisaties, 

3. Via internationale Marketing van Penduka producten naar Duitsland, België, Japan, Zuid 

Korea, Verenigde Staten, 

4. Door het jaarlijkse educatieve werkbezoek en activiteiten van twee Penduka vrouwen, 

5. Door deelname aan beurzen en markten, 

6. Door bekend maken van toeristische mogelijkheden van Penduka Trust bij reisorganisaties en 

particulieren, 

7. Door middel van presentaties op scholen, bij kerkgemeenschappen, serviceclubs, 

studentenorganisaties en jeugdgroepen. 

Product ontwikkeling: 

1. Door middel van het organiseren van designworkshops voor jonge lokale designers bij 

Penduka Trust Namibië, waarbij de ontwikkeling van vernieuwende producten met behoud 

van eigenheid voor alle Penduka afdelingen voorop staat, 

2. In samenwerking met VZW België en internationale ontwerpers via erkende organisaties 

zoals bv AFD (Academy For Development) in Leuven, 

3. In samenwerking met internationale ontwerpers die zich aanbieden voor een bepaalde 

expertise, 



4. Door middel van brainstormsessies met een vaste groep van nationale en internationale 

ontwerpers via de “Penduka Think Tank” in Namibië, 

5. Door middel van het maken van prototypes en begeleiden van productieprocessen, 

6. In samenwerking met onze vaste klanten die vernieuwing van bestaande producten 

verwachten. 

Catering: 

1. Op locatie in samenwerking met vrijwilligers van Stichting Penduka, 

2. Afleveren van Afrikaanse snacks en maaltijden voor kleine of grote groepen, 

3. Afrikaanse kookworkshops op locatie, in combinatie met Penduka promotie, 

4. Organiseren van bedrijfsuitjes, verjaardagfeesten met Afrikaanse catering en eventuele 

andere Afrikaanse activiteiten zoals muziek, dans en/of workshops. 

Penduka als erkend leer- en kenniscentrum: 

1. Het selecteren van geschikte vrijwilligers en stagiaires voor Penduka Trust, 

2. Het bieden van een participatiebaan bij Stichting Penduka. 

Jaarlijks werkbezoek van twee Penduka vrouwen aan Nederland: 

1. Uitwisselen van ervaringen en vaardigheden, 

2. Fondsenwervingsacties waar deze vrouwen een bijdrage aan kunnen leveren, 

3. Organiseren van lokale stage plaatsen  toegespitst op vak gebied van beide vrouwen, 

4. Ontmoeten van vrienden van Penduka, vrijwilligers, vaste klanten en potentiele nieuwe 

klanten 

5. van wederzijds begrip. Samenwerking versterken en “bruggen” bouwen, 

6. Creëren 

Fondsenwerving door middel van: 

1. Vaste sponsoren, 
2. Jaarlijkse actie, in combinatie met het werkbezoek van de twee vrouwen, waarbij steun 

wordt gezocht bij Wilde Ganzen, 
3. Het geven van lezingen, 
4. Het organiseren van creatieve workshops waarbij inzicht wordt verkregen in dezelfde 

technieken als bij Penduka in Namibië, 
5. Het organiseren van Afrikaanse catering voor feesten en bedrijfslunches, 
6. Verkoop van de Penduka producten, 
7. Penduka wijn actie, 
8. Samenwerking met VZW Penduka België, 
9. Interieuropdrachten waarbij Penduka producten worden gebruikt, 
10. Aansturen van vrijwilligers die zich inzetten voor Penduka, 
11. Penduka Trust Namibia aanzetten tot lokaal fondsenwerving en promotie. 

Het beheer van fondsen en vermogen: 

1. De rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank en worden beheerd  door de 

penningmeester. Verslag wordt uitgebracht aan het gehele bestuur, 

2. Geldoverdracht geschiedt door middel van internetbankieren, 



3. Het bestuur besluit hoe fondsen en vermogen zullen worden aangewend, 

4. Jaarlijkse controle van de financiële rapportage door een accountant en kascontrole, 

5. Het rendement van het vermogen wordt ingezet als basis voor de jaarlijkse actie.  

Besteding van fondsen en vermogen: 

1. Directe ondersteuning voor een specifiek project geïnitieerd door de doelgroep Penduka 

Trust Namibia, 

2. Aankoop van de grond van de Gemeente Windhoek waarop Penduka Trust gevestigd is, 

3. Directe ondersteuning door het organiseren van workshops bij Penduka Trust Namibia en het 

sturen van ontwerpers naar Penduka Trust Namibië, 

4. Financiering van beurzen en exposities ter bevordering van de verkoop van Penduka 

producten en services zoals Toerisme, 

5. Indirect door samenwerking met Wilde Ganzen voor specifieke projecten, 

6. Financiering consultants ten behoeve van organisatie en ontwikkeling van Penduka Trust. 


