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Jaarverslag
STICHTING YOUTHURE

INTRODUCTIE EN
VOORWOORD
Dit is ons allereerste jaarverslag waarin we terugkijken op 2021,
het eerste officiële jaar van Stichting Youthure. We zijn
dankbaar voor wat we tot nu toe hebben bereikt. We zijn
gestart met twee mooie projecten in het buitenland waarvan
een proefboerderij in Malawi waar 36 jongeren worden
getraind. Tevens hebben we een ANBI-status toegekend
gekregen. Het was niet eenvoudig om midden in een pandemie
een stichting te beginnen, maar waar een wil is, is een weg. We
hebben veel mensen, bedrijven en organisaties benaderd voor
steun en dankzij hen hebben we een basis kunnen leggen voor
wat we de komende jaren hopen te bereiken. In totaal hebben
we € 96.500 aan financiering opgehaald. Hiervan is circa
€78.500 besteed in 2021 en de overige €18.000 is gereserveerd
voor (de voortzetting van) de desbetreffende projecten in 2022.
In dit verslag blikken we terug op de projecten en activiteiten in
2021 en beschrijven we de doelen en visie voor 2022 en de
verdere toekomst.
Uw voorzitter,
Loes van der Pluijm
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VISIE EN MISSIE

De jeugd is de toekomst! Investeren in de jeugd is de moeite waard,
zeker in de agrarische sector. Stichting Youthure heeft als doel
jeugdwerkloosheid terug te dringen om zo problemen zoals migratie /
verstedelijking en criminaliteit bij de bron aan te pakken. Door te
focussen op verbeterde duurzame landbouwpraktijken die zich
aanpassen aan de klimaatverandering, zullen boeren veerkrachtiger
worden. Dit zal het milieu ten goede komen (bv. minder aantasting van
het landschap en efficiënt gebruik van schaarse hulpbronnen zoals land
en water). Lokale economieën / markten zullen worden ondersteund en
de voedselproductie zal toenemen. Onze projecten zijn duurzame
investeringen die voor een sneeuwbaleffect zorgen. Op de lange
termijn draagt h et bij aan een toename van het BBP en vermindert het
armoede en criminaliteit. Niet alleen op lokaal niveau maar ook op
regionaal en zelfs nationaal niveau.

AANPAK
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Stichting Youthure heeft als doelstelling het helpen, motiveren en
mobiliseren van (voornamelijk werkloze) jongeren (18-35 jaar) om te
werken in de agrarische sector. Door in te zetten op duurzame
projecten in het buitenland helpt Stichting Youthure een duurzame
toekomst te creëren voor jongeren, de lokale gemeenschap en de
natuur.

Het doel van Youthure Foundation is om projecten te ontwikkelen die
een positieve impact hebben op de lange termijn. Hoe doen we dat?
Voortbouwen op reeds bestaande hulpbronnen
Werken met een klein, gepassioneerd en energiek team
Focussen op kansen: een optimistische mentaliteit
Leren door te doen
Een geïntegreerde aanpak gebruiken
Kleinschalig beginnen en een sneeuwbaleffect creëren
Gebruik maken van innovatieve technologieën
In 2021 is gewerkt aan 3 projecten. Hieronder kunt u een overzicht
vinden van alle activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd.
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PROEFBOER
DERIJ VOOR
JONGEREN
IN MALAWI
Samen met de lokale partner ‘C with B’
(Conserve with Benefits) zijn we een
proefboerderij voor jongeren in Malawi
gestart. De proefboerderij heeft als doel
duurzame en klimaat-slimme landbouw
aantrekkelijk te maken voor jongeren en ze
daarnaast te begeleiden in het opzetten van
een landbouwbedrijf. De proefboerderij
fungeert als een plek om te experimenteren en
te leren over klimaat-slimme

landbouwpraktijken en om zo de
landbouwproductie op hun eigen boerderijen
te kunnen maximaliseren. Wij zijn ontzettend
dankbaar dat we financiering hebben
ontvangen voor dit project en C with B is het
project met veel passie enthousiasme
begonnen. In een paar maanden tijd is er al
veel bereikt. Een baseline studie is uitgevoerd
om de problemen en uitdagingen van jongeren
op het platteland beter te begrijpen, land is
aangekocht voor de proefboerderij, 36
jongeren zijn geselecteerd om deel te nemen
aan de proefboerderij, de eerste zaden zijn al
gezaaid, een trainingscentrum is gebouwd en
de eerste trainingen voor de jongeren zijn
gegeven. Een training over het beoordelen van
de bodemkwaliteit, een training over de basis
principes van ondernemerschap en een training
over boekhouden op de boerderij zijn al
afgrond. We zien dit als een belangrijk project
om de impact van klimaatverandering te
verminderen en om jongeren op het platteland
weerbaarder te maken tegen de effecten van
klimaatverandering.
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PROEFBOER
DERIJ VOOR
JONGEREN
IN KENIA
We zijn van plan om in 2022 ook een
proefboerderij voor jongeren op te zetten in
het gebied rond Nanyuki in Kenia. In dit gebied
zijn de gevolgen van klimaatverandering
duidelijk merkbaar door extreem lange droogte
periodes. In 2021 is een bezoek gebracht aan
Kenia om samen met de lokale partners de
mogelijkheden te zoeken om daar een
proefboerderij voor jongeren te starten en om
daarnaast de relatie met de

lokale partner WRUA (Water Resource Users
Association) te versterken. Onderdeel van de
proefboerderij is de bouw van een
trainingslokaal met daarnaast een stuk grond
voor demonstraties en experimenten. Op de
boerderij krijgen jongeren praktische
trainingen aangeboden van klimaat-slimme
voorbeeld-boeren en experts. De focus in het
begin ligt op akkerbouw, in de toekomst zal er
ook veehouderij worden geïntegreerd.
Daarnaast worden verschillende innovatieve en
klimaat-slimme landbouwtechnieken en
technologieën gedemonstreerd op de boerderij
en krijgen de jongeren zelf ook de ruimte om te
experimenteren met verschillende
landbouwtechnieken en technologieën. Er
hebben al verschillende vergaderingen
plaatsgevonden met voorbeeldboeren en de
WRUA om de ideeën te delen en verder te
ontwikkelen zodat het project in 2022 van
start kan gaan.
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C WITH B
PROJECT
MALAWI
Dit jaar hebben we ook de lokale partner C met
B met hun project Conserve with Benefits
ondersteund. Dit project is gestart in juni 2020
en zal eindigen in juni 2022. Youthure
Foundation ontvangt voor dit project geen
directe geldstromen maar dient als intermediair
en adviseert C with B. Het project richt zich op
het ontwikkelen van een aantal duurzame
boswaardeketens om lokale jongeren
economisch te versterken en bossen te
beschermen tegen houtkap. Dit is gedaan door

het introduceren van boomplantactiviteiten,
bijenteelt en champignonteelt. In 2021 hebben
35 jeugdleden van de Chagunda Youth Club
trainingen in bijenteelt en
champignonproductie gekregen, zijn er
bijenkorven geplaatst en zijn er bomen geplant.
Momenteel bevindt het project zich in de
monitoringfase, wat betekent dat we de
projectresultaten en -impact monitoren. Het
project heeft het afgelopen jaar te maken
gehad met enkele uitdagingen in de
honingproductie door de extreme hitte en
diefstal. Gelukkig komt de productie weer op
gang en begin 2022 wordt de eerste oogst
verwacht. In 2022 zal dit project worden
afgerond met een duurzame honing- en
champignonproductie en meer kennis van de
jeugd over bosbehoud en honing- en
champignonproductie. We onderzoeken ook de
mogelijkheden om het project op te schalen en
hetzelfde concept te implementeren met een
andere jeugdclub.
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YOUNG
EXPERT
PROGRAMMA
Youthure heeft ook steun gekregen van het
Young Expert Programma. Van juni 2021 tot
juni 2023 ontvangen wij support om te
investeren in de ontwikkeling van een Young
Expert. Youthure Foundation heeft Eva van
Dijk als Young Expert geselecteerd. Eva is
afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit
(Msc land- en waterbeheer) en heeft passie
voor de duurzame landbouw en het werken
met jongeren. Door het Young Expert

ANDERE
ACTIVITEITEN
Andere activiteiten van de stichting die in
2021 plaatsvonden zijn onder meer een
bezoek van Loes, onze voorzitter, aan Kenia
en Malawi. Tijdens haar bezoek vonden er een
aantal teambuildingactiviteiten plaats met de
lokale partnerorganisaties en kon de
voortgang van de projecten met eigen ogen
worden bekeken. Daarnaast hebben we in
2021 verschillende kanalen gecreëerd om de
voortgang van onze projecten te delen,
waaronder een Facebook-account, Twitteraccount, Instagram-account, LinkedIn-account
en een YouTube-kanaal. Op onze website
hebben we ook regelmatig nieuwsupdates
over de projecten gedeeld en in totaal hebben
we 2 nieuwsbrieven verstuurd. Verder hebben
we het afgelopen jaar experts benaderd voor
advies en kritische input voor onze
activiteiten.

Programma heeft Eva de kans gekregen om in
Malawi te werken en te wonen om fulltime aan
de ontwikkeling van de stichting en de
coördinatie van de projecten te werken. Naast
het ondersteunen van de kosten van
levensonderhoud en werk, investeert het
Young Expert programma ook in vaardigheden
en persoonlijke ontwikkeling. Eva kan hierdoor
deelnemen aan verschillende trainingen en
masterclasses die worden aangeboden door
het Young Expert Programma en krijgt zo de
kans zich te ontwikkelen op persoonlijk en
professioneel vlak. We zijn erg dankbaar voor
de steun en kans om Eva fulltime voor de
stichting te laten werken om zo de stichting
verder te kunnen ontwikkelen. Eva heeft vorig
jaar bijgedragen aan onder andere de
fondsenwerving, communicatie, zichtbaarheid,
netwerken en het verkennen van nieuwe
projectmogelijkheden. Ook heeft ze nauw
contact gehad met het lokale team van C met B
(de lokale partner) in Malawi.

SUPPORT
Youthure Foundation bedankt iedereen die
een bijdrage heeft geleverd aan de
ontwikkeling van de stichting. In het bijzonder
willen wij de fondsen bedanken: Wilde
Ganzen, Stichting Mensen in de Knel, Lush, de
Hofsteestichting en het Young Expert
Programma. Daarnaast danken wij alle andere
organisaties en individuen die een donatie
hebben gedaan. Wij zijn zeer dankbaar voor
de financiële steun en geloof in onze
projecten.
Ook danken wij het bestuur en alle
vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de
stichting. Evenals bureau PIT voor hun advies
en support, de lokale partnerorganisatie 'C
with B' en alle andere lokale betrokken
partijen.
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TOEKOMST

We zijn erg blij dat we de kans hebben gekregen om de proefboerderij
voor jongeren in Malawi op te zetten. De bedoeling is dat dit project als
een pilot project fungeert om zo een concept te vormen wat op
meerdere plekken kan worden uitgevoerd. We zijn erg dankbaar voor
onze donateurs die ons deze kans en het vertrouwen hebben gegeven.
In 2022 hopen we te kunnen leren van alle uitdagingen, onze aanpak te
versterken en positieve resultaten van het project te zien. De
ervaringen in Malawi zullen waardevolle input zijn bij het opstarten van
de testboerderij voor jongeren in Kenia. We willen het kleinschalig
houden maar op de lange termijn het concept ook implementeren op
andere locaties. Verder blijven we zoeken naar mogelijkheden voor
nieuwe projecten die de jongeren op het platteland, de gemeenschap en
het milieu ten goede komen.

15-01-21/15-1-22

Vooruitkijkend naar 2022 richten we ons op een bijdrage aan een
duurzame toekomst voor de jeugd, het milieu en de lokale
gemeenschap. Wij realiseren ons dat een effectieve samenwerking met
het lokale team in Malawi en onze partners in Kenia hierbij erg
belangrijk is. Ons doel is om deze samenwerkingen in 2022 voort te
zetten. Om scherp en gefocust te blijven zullen we regelmatig advies
vragen van experts over verschillende onderwerpen. Daarnaast zullen
we elk kwartaal een bestuursvergadering houden om het bestuur op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen. Hopelijk kunnen in 2022 deze
vergaderingen fysiek plaatsvinden in plaats van alleen online. In 2022
zal worden voortgezet met het professionaliseren van de organisatie en
zal actief naar buiten worden gecommuniceerd over onze activiteiten.
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BESTUUR
Het bestuur van Stichting Youthure bestaat
momenteel uit de volgende bestuursleden:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Loes van der Pluijm
Lucia Halbherr
Fleur van der Vliet

Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar
bijeen voor een bestuursvergadering en
verricht haar werkzaamheden op vrijwillige
basis zonder daarbij enige financiële
vergoeding te ontvangen. Sinds de oprichting
van de Stichting vergadert het bestuur elk
kwartaal via online meetings.

VRIJWILLIGERS
EN
WERKNEMERS
Eva van Dijk is in dienst van Stichting Youthure
(1fte) en ontvangt daarvoor het minimumloon.
Ook werken we met vrijwilligers uit Nederland
en lokale vrijwilligers in de projectlanden. Zij
krijgen geen vergoeding. Om alle projecten aan
te sturen, te bewaken en te coördineren, is veel
werk nodig. Ons doel is om meer fondsen te
genereren waardoor we op termijn ook kleine
financiële vergoedingen kunnen leveren aan
onze vrijwilligers en bestuursleden en om meer
medewerkers in dienst te kunnen nemen.
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JAARREKENING 2021
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Officiele naam:
Adres:
E-mail:
Website:
IBAN:
KvK nummer:
SBI code:
ANBI status:

YOUthure Foundation
Waterstraat 86, 7201 HN, Zuthpen
info@youthurefoundation.org
www.youthurefoundation.org
NL20 TRIO 0320 1693 24
01123206
88993
ja

