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1. Inleiding
Inzicht te geven in onze plannen voor de toekomst en wat we op heden al hebben gedaan. Dit is voor
iedereen zichtbaar en open, zodat ze onze mooie initiatieven goed kunnen volgen.
2. Beschrijving Sparkling Treasure
Over Sparkling Treasure
Is een stichting die zich inzet voor kansarme en wees kinderen in het buitenland. Onze drijf is als
volgende:
* wil resultaatgericht, transparant, efficiënt en slagvaardig werken
* hecht waarde aan een goede netwerk.
* zorgt intern voor voldoende ondersteuning van medewerkers en borging van kwaliteit.
* werkt vanuit visie en focus aan productontwikkeling

Geschiedenis:
Wij zijn Sandra Smit en Linda Neves.
Wij hebben gezamenlijk deze stichting opgezet omdat we eindelijk na jaren onze passie en hart
willen volgen!
Sparkling Treasure is tot stand gekomen na het vele reizen en projecten die ik (Sandra Smit) heb
gedaan in het buitenland. Zoals Brazilië in de sloppenwijken, Thailand in de boerendorpen, Aruba in
de achterstandswijken. Deze projecten deed ik vrijwillig of naast mijn werk. En hielp dan mee het
project opbouwen of juist begeleiding bieden Ik miste vaker de vreugde in de projecten en wat ik
dus zelf toevoegde. De basis was er wel, zoals opvanghuis of eten maken, maar de activiteiten deed
ik verzinnen en zelf met de kinderen opstellen. Je zag dan dat de kinderen een doel hadden en dat ze
vrolijk, zenuwachtig en enthesoist werden. Alleen al omdat ze dit nog nooit hadden gedaan of
hadden meegemaakt. Dit was voor hun een uitdaging en liefdevol iets, ze vergaten soms de ellende
even waar ze in zaten. En vanuit dit punt ging mijn hart altijd een slag harder slaan.
Ik wilde altijd iets doen om de kinderen te zien lachen of te zien stralen, dat maakte mij ook weer blij.
Want van de vele situaties waar de kinderen in zaten, werd ik niet vrolijk. Daarom was nu de tijd rijp
om eindelijk de kracht te bundelen om deze stichting op te zetten. Ik Nu zet ik mij in voor arme,
zieke of weeskinderen. Om mijn kwaliteiten en eigen ervaringen te bundelen en voor hun leuke
dingen te doen.
Doel: om een kind in een bepaalde situatie weer te laten lachen en stralen als een Star! Dit geeft ze
weer beetje hoop en vreugde. De kracht om door te gaan en dat ze niet alleen zijn.
Ik, Linda Neves, ontmoette Sandra Smit tijdens mijn stage op Aruba. We woonde in hetzelfde
appartement complex voor stagiaires. We zijn toen bevriend geraakt en hebben na ons vertrek uit
Aruba contact gehouden in Nederland.
Na mijn afstuderen besloot ik eerst het land van mijn ouders te bezoeken voordat ik de rest van de
wereld ging verkennen. Tijdens mijn bezoek aan Sao Vicente vroeg een straatkind, voor mijn hotel,
meerdere malen om geld. Aangezien ik liever geen geld geef vroeg ik hem mee te gaan naar de
dichtbij zijnde supermarkt. Samen met hem ging ik de winkel in en tot mijn verbazing pakte hij
basisproducten: melkpoeder, suiker en beschuit. Ik vroeg hem voor wie hij deze producten meenam

en hij beantwoordde:” voor mijn kleine zusje”. Dat brak mijn hart, vanaf dat moment heb ik me altijd
ingezet voor de straatkinderen op Kaapverdië.

3. Missie
Doel: is het ondersteunen van kansarme kinderen in hun ontwikkelingsmogelijkheden en het
organiseren van (school)activiteiten op het gebied van onder meer kunst, cultuur, natuur,
wetenschap, techniek, maatschappelijke thema’s, sport en spel.

4. Bestuur
Bestuur van Sparkling Treasure bestaat uit de volgende leden en via de statuten vastgelegd
Voorzitter:

Sandra Smit

Bestuurslid:

Dion van Lierop

Penningmeester:

Mildred Cairo

5. Ambities
De ambities van Sparkling Treasure voor 2020 zijn om meer kansarme kinderen te bereiken en
verschillende wijken waar veel armoe heerst.
We willen de wijken selecteren en uitvoeren in een plan, zodat we de kinderen ( met hun evt.
families/ bekenden ect) leren kennen. Elke keer opnieuw en inschatten wat de mogelijkheden zijn
voor hun.
We willen de scholen Pedre Rolade en Mont Verde voorzien van een schoolbus. Zodat de kinderen
niet 30 min lang langs een gevaarlijke weg hoeven te lopen. Ze kunnen met deze bus ook activiteiten
en uitjes doen. En een lokale chauffeur kan de bus besturen zodat die ook inkomen heeft.
Schoolspullen willen we verder mee gaan zowel nu als in de toekomst. Dat is altijd hard nodig.
Kinderen verdienen een kans om naar school te gaan.
Ziekenhuis willen een project starten voor de kinderafdeling. Daar is bijna niks aanwezig en de
kinderen daar moeten ook leuke momenten daar hebben. Gedacht word aan knuffels verzamelen en
knutselmaterialen of speelgoed. Ook medische materialen zijn hard nodig.
We zijn altijd in goed contact met de donateurs en met de vrijwilligers in Cabo Verde ook constant op
de hoogte.
We zijn in goede contact met verschillende organisaties die eventueel ons zouden kunnen
ondersteunen in 2020
6. Activiteiten
We blijven voor nu en heden met dezelfde projecten werken en steeds uitgebreider. We zullen ons
bezig houden met:
-

Inzamelingacties
Contacten met de scholen onderhouden en acties voorbereiden

-

Fondsen aanschrijven
Andere goede doelen en bedrijven benaderen.
Donaties blijven altijd aan de orde
Activiteiten voor de scholen op Cabo Verde: zoals spel en sport, ontwikkeling voor de
leerlingen.
De arme community daar leren met de mogelijkheden om te gaan.
Contacten verder uitbreiden met de Rotary Club, ziekenhuis vandaar.

7. Fondswervende activiteiten
Sparkling Treasure heeft paar fondswervende activiteiten gedaan zoals:
1.Inzamelingsacties schoolspullen
2. festivals staan
3. IJhallen/ rommelmarkt gestaan
Voor nu is het gericht op andere doelen zoals samenwerking en aanschrijven van andere
organisaties. En verder de inzamelingsacties blijven bestaan.

8. Inkomsten
De stichting heeft geen inkomsten voor nu, dit was alleen door acties en festivals. En eigen bijdrage
van onszelf. Zo konden we de stichting inschrijven bij de KvK.
Voor nu gaan we daar ons daar verder oprichten.

9. Uitgaven
Vele uitgaven zoals vervoer van alle spullen naar Kaap Verdie, het ophalen en het sorteren.
-

Bootkosten
Transportkosten
Vliegtickets
Taxi
Festival kosten
Rommelmarkt kosten
Inkoop van producten

Sparkling Treasure heeft sinds kort een bankrekening geopend. Dit is een doorlopende en
spaarrekening voor de stichting. 2 bestuursleden hebben hier bevoegdheid toe. Dit word
opgenomen in de jaarstukken.

