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1. Visie & Missie

Stichting Little Superheroes is een stichting met als doel (vastgelegd in de 

statuten): ‘Het bestrijden van de gevolgen van armoede bij kinderen uit arme 

gemeenschappen wereldwijd, door onder meer dagopvang aan te bieden 

voor kinderen en vaardigheidstrainingen te verzorgen met uiteenlopende 

thema’s.’ 

Visie
Ieder kind wordt ergens anders geboren en dat is puur toeval. Voor de één is 

veiligheid en toegang tot gezondheidszorg en onderwijs vanzelfsprekend. 

Voor de ander niet. Wij vinden dat ieder kind, waar dan ook ter wereld, moet 

kunnen opgroeien in gezondheid en veiligheid en de kans moet hebben om 

naar school te gaan.

Wij geloven dat ieder mens iets bij te dragen heeft aan de wereld. Kleine 

acties kunnen een groot verschil maken. Alle druppels samen vormen de zee. 

Missie
Wij willen in samenwerking met anderen kansen creëren voor kinderen die ze 

niet voor handen hebben. Wij willen uitreiken naar de armste mensen van de 

samenleving. Door dagopvang te bieden aan kinderen willen wij bijdragen aan 

hun gezondheid, veiligheid en onderwijs om zo een zaadje te planten voor de 

toekomst. 

Daarnaast willen we ook anderen oproepen om bij onze superhelden club aan 

te sluiten en laten zien dat iedere bijdrage er toe doet.

2. Activiteiten

Samenwerking met lokale partner(s)
Op dit moment werken wij in het kader van ons eerste project samen met een 

lokale partner in Zuid-Afrika. 

Onze partnerorganisatie SEEDS Trust in Zuid-Afrika heeft zich in de 

afgelopen jaren bezig gehouden met de opbouw van dagopvang Little Lambs 

(www.littlelambs.org.za) in township Imizamo Yethu. Little Lambs is in de loop 

der jaren ontwikkeld tot een zeer succesvol project. 

Sinds 2015 zijn zij tevens betrokken bij de ontwikkeling van een (nieuwe) 

dagopvang in Overcome Heights: Ark Angels Educare.
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Wij dragen bij aan een deel van de bouw van een vernieuwd gebouw van Ark 

Angels Educare (www.arkangels.org.za).

Door bij te dragen aan deze faciliteit zorgen wij ervoor dat 150 Zuid-

Afrikaanse kinderen (0-6 jaar) opgevangen kunnen worden gedurende de dag 

in de township in de Overcome Heights, dat zij twee warme maaltijden per 

dag krijgen en de ruimte hebben om te spelen en te leren. Dit zorgt er voor 

dat zij niet alleen thuis/op straat hoeven te zijn als hun ouders van huis zijn en 

geeft hen een veilig onderdak gedurende de dag. Daarnaast geeft het hun 

ouders de kans om te werken of op zoek te gaan naar werk, zonder dat zij 

hun kinderen alleen thuis hoeven te laten. 

Specifiek dragen wij financieel bij aan de bouw van de speelplaats behorende 

bij Ark Angels Educare. Wij zijn in nauw contact met Elke Zwicker, bestuurslid 

van The SEEDS Trust over de voortgang van het project en om mee te 

denken over de toekomst met als doel in de toekomst de dagopvang 

zelfvoorzienend te maken.

Naast dit eerste project hebben wij als doel onze werkzaamheden in de 

toekomst uit te breiden.

Meer informatie is te vinden op onze website www.littlesuperheroes.nl 

Projecten korte termijn
Komend jaar zal onze focus liggen op het fondsenwerven voor de 

kinderspeelplaats in Ark Angels. Alle middelen die door Little Superheroes 

worden binnengehaald zullen worden besteed aan dit doel.
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Afbeelding 1 Project Ark Angels Educare

Projecten lange termijn
Na het behalen van ons eerste doel bestaat de steun aan de dagopvang Little 

Lambs & Ark Angels uit het helpen financieren van de doorlopende kosten. 

Hierbij kan worden gedacht aan de loon- en scholingskosten van de 

verzorgers op het kinderdagverblijf. De verzorging van de lunch voor de 

kinderen. Nutskosten en alle andere kosten die zijn verbonden aan het 

besturen van een kinderdagopvang. Ook bekijken we samen met het lokale 

bestuur naar mogelijke opties om op het terrein geld te genereren. Gedacht 

kan worden aan houden van boerderij dieren of de aanleg van een moestuin 

om zo met de opbrengst naar een grotere mate van zelfstandigheid toe te 

werken. Het uiteindelijke doel is om Little Lambs & Ark Angels Educare te 

helpen ontwikkelen tot zelfvoorzienende projecten. 

Fondsenwerving
Wij beogen verschillende evenementen te organiseren (o.a. ‘charity dinners’, 

borrels voor vrienden, familie en kennissen) om fondsen te werven. 

Daarnaast ontvangen wij giften van donateurs, o.a. door mee te doen aan 

hardloop- en andere sportevenementen en ons hiervoor te laten sponsoren.

Ook hopen wij in de toekomst samen te werken met bedrijven, restaurants en 

kinderdagverblijven om samen met hen acties op te zetten om donaties te 

ontvangen.

Wij zullen ook fondsen werven middels lidmaatschappen (maandelijkse 

donaties).

3. Organisatie

De stichting vind zijn statutaire zetel in Amsterdam. De inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel is onder het nummer: 68712294. Er is voor boekjaar 

2017 een ANBI status aangevraagd en er is op dit moment geen aanleiding 

aan te nemen dat deze niet wordt toegekend.

Overige gegevens:
RSIN: 857558882

IBAN: NL 06 RABO 0320 9514 13

Bezoekadres: De Wittenstraat 54H, 1052AX Amsterdam

Datum van oprichting: 05-05-2017

SBI-code: 88993
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Website: http://www.littlesuperheroes.nl/

E-mailadres: info@littlesuperheroes.nl

Bestuur
Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter: mevr. S.E. Zoetelief

E-mailadres: sandra@littlesuperheroes.nl

Vicevoorzitter/penningmeester: dhr. S.S. van Lare

E-mailadres: sebastian@littlesuperheroes.nl

Coördinator externe communicatie: dhr. S.W. Heuft

E-mailadres: steven@littlesuperheroes.nl

Coördinator fondsenwerving: mevr. S.J. van Ooij

E-mailadres: steffie@littlesuperheroes.nl

Adviseur fondsenwerving: dhr. Willem. Vork

E-mailadres: willem@littlesuperheroes.nl

Het bestuur is onbezoldigd en alle bijdragen van de bestuursleden, alsmede 

alle vrijwilligers zijn belangeloos en staan vrij van enige vorm van financiële 

vergoeding.

Contactgegevens lokale partner
The SEEDS Trust (Schooling, Education, Empowerment Developments Trust) 

South Africa.

Chairman:   Charl van der Walt +27834544203   

charl@sensepost.com

CEO:   Nelson Hill +27 79 885 3728     

nelsonhill1@me.com

Sponsoring:   Elke Zwicker: +27 79 268 3751    

elke.zwicker@sunrise.ch

Founder: Marlena van der Walt

Pastor: Grant Baston 
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4. Financiën 

Begroting 
Ten behoeve van het eerste project, de kinderspeelplaats in Ark Angels, is 

een begroting samengesteld van 10,000EUR. De kosten van de stichting zijn 

voor het eerste jaar begroot op 1500EUR (onderverdeel in 1000EUR vaste 

kosten en 500EUR aan variabele kosten)

Beheer van vermogen van de instelling
Alle donaties worden ontvangen op de (Rabo)bankrekening van de stichting. 

Per kwartaal zal het geld worden doorgestuurd naar de partnerorganisatie in 

Zuid-Afrika. De stichting beoogd enkel een klein deel van de financiële 

middelen op de bankrekening te houden voor het waarborgen van de 

continuïteit van de stichting en het organiseren van toekomstige 

evenementen.

Verantwoording naar onze donateurs
Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar zal er een jaarverslag zijn 

samengesteld die vrij op te vragen is via de site van de stichting. Het  

jaarverslag bevat de financiële gegevens van het afgelopen boekjaar en een 

schriftelijke onderbouwing van de recente activiteiten en een prognose van 

het aanstaande boekjaar.

Besteding van het vermogen
Wij streven ernaar 90% of meer van de fondsen direct te investeren in de 

lokale projecten die we steunen. De overige 10% zal gebruikt worden om de 

vaste kosten van de stichting te betalen (o.a. bankkosten, websitekosten, 

drukkosten campagnekosten) om zo de continuïteit van de stichting te kunnen 

waarborgen. 


