
 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN 2017- 2018 

 

Motivatie voor oprichting 

Rockids is een Stichting die in juni 2016 ter nagedachtenis aan Stijn Meijer is opgericht om 

vanuit zijn naam, structureel kansarme kinderen te ondersteunen.  

 

Doelstelling Rockids 

Het primaire doel van Rockids is het ondersteunen van de veiligheid, gezondheid en educatie 

van kansarme kinderen en hun gezin, ongeacht levensovertuiging, religie, sexe of raciale 

afkomst. 

 

Oprichters/bestuurders van Rockids 

Marjolein Meijer-Nieuwenhuis (oprichter en bestuurder) 
Annemieke Kornblum-Twisk (bestuurder) 
 
 

De werkwijze van Rockids 

Rockids heeft een bestuur en daarnaast ‘friends’, sponsors en partners. Friends investeren 

structureel zowel tijd als geld in de Stichting. Sponsors dragen financieel bij (of in gratis 

dienstverlening/producten). Partners zijn lokale NGO’s, waarmee projecten worden 

uitgevoerd. Op dit moment is onze belangrijkste partner Caritas-Valvuthayam, Mannar, Sri 

Lanka. 

 

Welke projecten heeft Rockids tot stand gebracht? 

Rockids is een recent initiatief (juni 2016) en is voortgekomen uit de bouw van een pre-

school in Sri Lanka met eenmalig beschikbare fondsen. Op dit moment wordt het eerste 

omvangrijke project in het voormalige oorlogsgebied in het Noorden van Sri Lanka 

geïmplementeerd in samenwerking met lokale partner Caritas-Valvuthayam. In 2016 en 

2017 zijn fondsen geworven voor dit project: een combinatie van counseling voor de 



kinderen, micro-credit voor de moeders en investeringen in infrastructuur (aanleggen van 

speelplaatsen, hekken aanbrengen om scholen, opknappen dorpshuizen etc). 

Dit project wordt ondersteund door Wilde Ganzen (inmiddels in de implementatiefase). In 

Januari 2018 brachten wij een veldbezoek aan Sri Lanka. De projecten lopen goed op schema 

en blijven binnen budget en planning.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Opening kleuterschool Palampiddi,  2016 Sri Lanka 

 

Fondsenwerving  

Voor 2018 staat uitsluitend de fondsenwerving voor het vervolgproject in Sri Lanka op het 

programma. Hiervoor zal in maart bij Wilde Ganzen een voorstel worden ingediend. Tevens 

is Rockids uitgenodigd een sponsorvoorstel te schrijven voor het bisdom Rotterdam. 

Daarnaast wordt er structureel gewerkt aan fondsenwerving in het eigen netwerk, 

bestaande uit fundraising diners voor particulieren en bedrijven.  

 

Beheer en besteding van de fondsen 

De geworven fondsen worden via de rekening van Wilde Ganzen verstrekt aan Caritas-

Valvuthayam. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Annemieke Kornblum en Marjolein 

Meijer. Zij selecteren de 1 tot 2 (vervolg)projecten in Sri Lanka dit jaar. Alle fondsen worden 

besteed aan de projecten, hiervan wordt een boekhouding bijgehouden.  

 

Website en verantwoording 

De website www.rockids.org is gepubliceerd, maar moet worden bijgewerkt op korte 

termijn. Verantwoording van de resultaten van de Rockids Stichting zullen via de website 

gepubliceerd worden conform de eisen.  

 

http://www.rockids.org/

