Beste ondernemers,
Dit is de derde nieuwsbrief van de Cramm Foundation waarin wij jullie graag
willen informeren over de ontwikkelingen van onze stichting. De afgelopen
maanden hebben met name in het teken gestaan van activiteiten in gang zetten
die betrekking hebben op fondsenwerving (donaties/giften). Hiervoor is een
actieplan opgesteld en zijn verschillende acties in gang gezet.
Aanschrijven persoonlijke zakelijke contacten
In december 2008 zijn de persoonlijke zakelijke contacten van de bestuurders
aangeschreven. Zij zijn enerzijds op de hoogte gebracht van het bestaan van de
stichting en anderzijds heeft de Cramm Foundation aangegeven graag in
aanmerking te willen komen op een eventueel budget tbv goede doelen.
Online fondsenwerving
De Cramm Foundation is bij de volgende websites aangemeld als goed doel.
www.allegoededoelen.nl
www.goededoel.nl
www.overzichtgoededoelen.nl
www.goed.tv
www.onlinecollecteren.nl
www.onlinedoneren.nl
www.doneerwijzer.nl
www.geefgratis.nl
www.donatieportal.nl
http://ontwikkelingssamenwerking.startpagina.nl/
www.schenkservice.nl

Sponsorloop
Mildred Haans, een sportieve werkneemster van Ergonomique, heeft aangegeven
in 2009 een marathon te willen lopen ten behoeve van de Cramm Foundation.
We bekijken met haar de mogelijkheden voor het vinden van sponsoren. De
opbrengst komt dan geheel ten goede van de stichting. Ideeën zijn van harte
welkom.
Binnengekomen Giften
De verschillende activiteiten hebben al resultaat opgeleverd. Zo zijn de volgende
giften binnen gekomen bij de Cramm Foundation. Tevens heeft de eerste
donateur voor 5 jaar zich aangemeld.

Giften
BDO
Dijkstra Voermans
Eaton Industries
Boskamp & Willems Advocaten

€
€
€
€

Donateur
De heer Hup

€ 180 per jaar voor 5 jaar

250
100
200
250

Onderzoek Erasmus Universiteit
In 2008 heeft een situatieanalyse plaatsgevonden van Oeganda en de
gehandicapten doelgroep. 2009 zal met name in het teken staan van een
evaluatie onderzoek van de cliënten. Wanneer er voldoende cliënten zijn bereikt
zal een casestudy plaatsvinden en worden de resultaten gepubliceerd
ondervermelding van de Cramm Foundation.
Om meer zicht te krijgen op de kritische succesfactoren is het verstandig het
breder trekken. Het is goed om een vergelijking te maken in doelgroep en land.
Behalve in Oeganda willen we in 2009 ook een pilot starten in Zuid-Afika. In
2008 heeft het ErasmusMC hierover contact gehad met verschillende partijen.
Jane-Murray Cramm zit voor de komende drie jaar in een project van SANPAD.
SANPAD (South African Netherlands Research Programme on Alternatives in
Development) is een door de Nederlandse overheid gesubsidieerd programma
voor samenwerking op het gebied van onderzoek. SANPAD bevordert
ontwikkelingsgericht onderzoek in Zuid-Afrika. Het programma streeft vooral
naar versterking (capaciteitsopbouw) in die delen van de onderzoekswereld die in
het verleden minder bedeeld zijn geweest. Het project voor de komende drie jaar
is een evaluatie onderzoek naar verschillende economische interventies,
waaronder microcredit, gericht op jong gehandicapten. Voor dit onderzoek wordt
samengewerkt met een drietal Zuid-Afrikaanse universiteiten. Dit programma
sluit nauw aan bij de activiteiten van de Cramm Foundation. Onze stichting krijgt
op deze manier toegang tot een enorm aantal potentiële cliënten, die bovendien
in een grootschalig onderzoek terecht komen.
Voor een vergelijking in doelgroep willen we tevens een project starten waarbij
we microkredieten aan vrouwen verstrekken.
Pilot microkrediet vrouwen
De Cramm Foundation is gericht om achtergestelde doelgroepen te helpen hun
economische een sociale positie in de samenleving te versterken. Niet alleen
mensen met een beperking, maar ook vrouwen vallen onder de marginalized
minorities in ontwikkelingslanden. Op dit moment zijn we op zoek naar
manieren/partners om een aantal vrouwen krediet te verstekken.
Onthutsende cijfers waaruit naar voren komt dat vrouwen in ontwikkelingslanden
het vaak heel veel slechter hebben dan mannen.

Wereldwijde statistieken schilderen een onthutsend en troosteloos beeld:
•
•

Meer dan 900 miljoen meisjes en vrouwen leven van minder dan 1 dollar
per dag; dat is 70 procent van alle armen op de wereld;
Zo'n 450 miljoen vrouwen lijden aan de gevolgen van groeistoornissen
door ondervoeding in hun kindertijd;

Waarom microkrediet voor vrouwen?
In het UN microfinance rapport worden de redenen om microkrediet juist aan
vrouwen te verschaffen als volgt samengevat:
• Because the poorest households relying more heavily on womens income;
• Because it not only benefits the women but also their families (and
communities);
• Women have higher return rates compared to men.
Cliënten
De website is aangevuld met nieuwe foto’s van onze cliënten. Onze eerste cliënt,
Edith Muwaza heeft haar omzetcijfers over 2008 verstrekt. Ook heeft zij de
eerste terugbetaling voldaan aan onze tussenpersoon in Oeganda. De cijfers
worden op korte termijn beoordeeld. Vervolgens wordt op basis hiervan bepaald
welke hulp, advies en begeleiding zij voor 2009 nodig heeft.
Voor de cliënten die in november hun microkrediet hebben ontvangen wordt een
standaard rapportageformulier ontwikkeld. Deze dienen zij per kwartaal volledig
ingevuld aan de Cramm Foundation retour te zenden. Op deze manier kunnen wij
de verschillende activiteiten beter volgen en eerder inspringen met hulp, advies
en/of begeleiding.
Wij gaan ervan uit dat wij jullie middels deze nieuwsbrief uitgebreid
geïnformeerd hebben over de stand van zaken mbt de activiteiten van de Cramm
Foundation. Op onze website is aanvullende informatie te vinden. Mochten jullie
nog vragen en/of opmerkingen hebben dan vernemen wij die uiteraard graag.
Hartelijke groeten
Gabry en Jane-Murray Cramm
Info@crammfoundation.com

