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Wij financiëren projecten met donaties en subsidie. We hebben geen winstoogmerk en onze bestuursleden
krijgen geen financiële vergoeding. Meer hierover is te vinden in de financiële verantwoording op de website.
Het geld wordt beheerd door de penningmeester. Tijdens bestuursvergaderingen stemmen we over de
toekomstplannen van de stichting. De penningmeester is in overleg met het dagelijks bestuur (voorzitter en/of
penningmeester) vrij om geld ter beschikking te stellen voor projecten die zijn besproken op de vergadering. De
begroting is voor alle bestuursleden toegankelijk en op elk moment mogen de bestuursleden inzicht krijgen in
de bankgegevens van de stichting.
Doelstelling Mawteni Foundation
We willen met onze stichting een verbinding tot stand te brengen tussen mensen met verschillende culturele
achtergronden. We kijken naar wat mensen bindt en willen zo meewerken aan een evenwichtigere
samenleving.
We proberen ons doel in eerste instantie te bereiken in Nijmegen en omgeving en willen op langere termijn ook
daarbuiten deze doelstelling bereiken. We focussen ons hierbij in eerste instantie op het verbinden van
vluchtelingen en Nijmegenaren met een Nederlandse afkomst.
We willen ons doel bereiken door het leggen van wederzijdse contacten, door middel van het organiseren van
activiteiten zoals muziek, dans, zang, film, theater, themabijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden, en andere
mogelijke culturele en maatschappelijke activiteiten.
Huidige stand van zaken
In het afgelopen jaar hebben we als Mawteni Foundation ons vooral gericht op het aanspreken van het publiek
door optredens te geven in openbare ruimtes. Tijdens deze optredens hebben we mooie traditionele dansen
kunnen vertonen vanuit verschillende tradities. Echter willen we ons in het komende jaar richten op het door

ontwikkelen van methodes om verbinding tot stand te brengen. Deze plannen en de bijbehorende
benodigdheden staan hieronder uitgewerkt.
Het team
We willen werken aan een hechter team van dansers, hiervoor is het wenselijk dat we vaker bij elkaar komen en
behalve het oefenen voor de dansen ook ontspanning hebben samen. Tijdens deze ontmoetingen willen we ook
verbinding tot stand brengen met Nederlandse jongeren, daarvoor hebben we een groep jonge studenten op
het oog. Daarnaast willen we graag dat er een brug wordt geslagen tussen het bestuur, de Nederlandse
betrokkenen en de jongeren die met ons dansen. Dit willen we doen door een feestelijke avond te organiseren,
met activiteiten om elkaar beter te leren kennen en een maaltijd.
Hiervoor is nodig:
-

Reiskostenvergoeding, zodat de dansers ons kunnen bereiken
Locatie, hierin voorziet Huis van Compassie
Een maaltijd voor de vrijwilligersbijeenkomst

Muziekles
We willen muziekles geven aan de dansers en kinderen van betrokken families die dit graag willen. Op deze
manier kunnen we onze eigen expertise uitbreiden en jongeren iets concreets aanbieden waar ze zich in kunnen
ontwikkelen.
Hiervoor is nodig:
-

Locatie, hierin voorziet huis van Compassie
Muziekinstrumenten, namelijk gitaar, keyboard en viool.Piano is beschikbaar op kantoor
Docenten zijn vrijwilligers, evt onkostenvergoeding nodig

Professionaliseren
We willen de stichting professionaliseren op verschillende gebieden. De website moet worden onderhouden
zodat deze gebruiksvriendelijker wordt, ook willen we aansprekende filmpjes maken zodat mensen sneller een
beeld krijgen van wie we zijn en we een breder publiek kunnen aanspreken.
Hiervoor is nodig:
-

Filmcamera
Goede laptop
Mensen die bereid zijn ons hierbij te helpen
Onderhoud website

Optredens
We willen graag doorgaan met het uitvoeren van optredens. We willen kijken of we hierin kunnen
samenwerken met scholen en andere Nederlandse dans- en theatergroepen. We willen contact opnemen met
de Verspiegeling (Nijmegen), Bindkracht 10 (Nijmegen) en Kunst van Samenleven om op die manier ook gebruik
te maken van het aanbod dat er al is.
Voor het uitvoeren van de optredens hebben we nodig:
-

Huur van geluidsinstallatie

-

Onkostenvergoeding team
Huur zaal voor oefenen (huis van Compassie)
Flyers printen
Banner maken voor herkenbaarheid
Teamkleding

