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1. Stichting TRY (The Red Yarn) Foundation

De TRY foundation is een initiatief van Henriette Scheffer, Fawad Anwar en Thea Scheffer. In
haar statuten heeft de stichting haar doelen zo breed mogelijk gesteld.
“De stichting stelt zich ten doel bewustzijn te creëren voor belangrijkheid van onderwijs,
gezondheidszorg, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (wash) en afvalbeheer, en om te
voorzien in middelen en maatregelen ter bevordering daarvan, om te komen tot betere
levensomstandigheden voor kansarme mensen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika”.
In dit beleidsplan wordt ingegaan op de bestaansachtergrond van de stichting en daarmee de
concrete focus voor de eerste drie jaren van de stichting. De TRY foundation beoogt
structurele hulp aan kinderen en het stimuleren van verbinding tussen partijen. De TRY
foundation is een stichting die garandeert dat 100% van de donaties ten goede aan de
doelgroep komt. De kosten van de stichting worden volledig gedekt door de oprichters.
De stichting zal zich in het eerste jaar focussen op het opzetten en inrichten van de stichting
en het vanaf de eerste dag werven van fondsen voor onderwijs voor kinderen in Pakistan. De
basisgedachte bij het werven is dat het simpel moet zijn en bereikbaar voor iedereen. Bij het
schenken van 1 euro krijg je 1 meter Rode draad of bij het doneren van 10 euro krijg je een
armbandje gemaakt van rood draad dat handgemaakt is door kinderen op scholen in
Nederland door middel van workshops. De draad staat voor verbinding met elkaar.
Wij staan als founders en co-founder voor ‘’het begrijpen en leren van elkaars cultuur”
vandaar dat ons bestuur uit zowel Nederlandse als Pakistaanse studenten bestaat.

2. Bestaansreden en Achtergrond

Missie:
De TRY foundation heeft als doel, via de rode draad het werven van fondsen en het delen van
kennis (educatie) over katoen. Daarmee een wereldwijde verandering in denken over en
kopen van katoenen producten te bewerkstelligen.
Dit kunnen wij bereiken door te zorgen dat kinderen in ontwikkelingslanden kwalitatief goed
onderwijs krijgen. Kinderen zijn de toekomst en alles (in een land) verandert ten goede als een
kind kwalitatief goed onderwijs ontvangt.
Waarom onderwijs en waarom in eerste instantie Pakistan:
Door de bijzondere band ontstaan tussen Fawad Anwar en Henriette Scheffer in 1983. Deze is
ontstaan tijdens haar zoektocht naar landen waar katoen groeit en ter plekke verwerkt kon
worden. Dit om tot een zo laag mogelijke kostprijs van katoenen producten te kunnen komen.
Pakistan was een van die landen. Het verhaal van Henriette staat hieronder:
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“De aanleiding was het land Pakistan “iets” na te willen laten na 30 jaar werken aldaar voor
de Textiel Industrie. Pakistan een land en zijn inwoners hebben mij geleerd mijn eigen westerse
beperkingen/arrogantie opzij te zetten en een andere cultuur te leren begrijpen. Dit om
uiteindelijk mee te kunnen werken om een praktisch niet bestaande textielindustrie tot
ontwikkeling te brengen en tot de derde industrie in de wereld te maken. Als westerse vrouw
in een moslimwereld is dat “zeer bijzonder’’. Het ontbreken van goed lager en middelbaar
onderwijs heeft, bij het ontwikkelen van de industrie, een grote negatieve invloed gehad in die
afgelopen 30 jaar. Door hier aandacht aan te geven in de fabriek en in onderwijs te investeren
voor onze medewerkers hebben wij gezien en geleerd dat dit ten positieve kan kantelen.
Bij het realiseren van mijn wens heeft Fawad Anwar mij op het pad gebracht van The Citizens
Foundation (TCF; www.tcf.org.pk).Tijdens een bezoek aan een school van TCF werd ik zo
gegrepen door de sfeer die er heerste en was ik tevens geïmponeerd door de organisatie
erachter. Ik wilde niet 1 school bouwen (JET Campus van start april 2012) maar duizenden met
TCF. 1001 ideeën kwamen op maar stuiten alleen al bij het uitspreken van Pakistan op
weerstand. Tot het moment dat ik uiteindelijk uit frustratie 1 meter garen van een klos heb
gebroken (toevallig rood) en deze meter draad heb geruild voor € 1 met mijn Pakistaanse
teamgenoot van de textielfabriek Al-Karam, met de belofte het “verhaal” aan iedereen te
vertellen en 1 meter draad te ruilen voor € 1. Zonder enige organisatie heb ik eind 2018
€10.000 aan TCF over kunnen maken en ben ik vele fantastische verhalen en verbindingen
verder. Wat mij betreft was het tijd voor een beweging/stichting …
Mijn zus haakte direct aan. We geloven allebei dat het de moeite waard is om te zorgen dat
kinderen door onderwijs een mooie toekomst krijgen. Ook geloven we dat door samenwerking,
diversiteit, verbinding van jong en oud en complementariteit resultaten kunnen worden
gehaald en dromen uit gaan komen! Van praten naar doen.
De stichting is inmiddels een feit, opgericht op 6 januari 2020. Vanaf hier op weg naar onze
eerste nieuwe school.”

3. Doelstelling

De doelstelling is reik elkaar de hand. GEEF en geef door, kies zelf wat je geeft om een kind
naar school te laten gaan. De mogelijkheden zijn groot, voor een actueel beeld van de kosten
om een kind onderwijs te geven zie bijlage 1.

TRY connects, give me your hand and donate!!
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Kortom wij gaan ons eigen systeem ontwikkelen. Door het vertellen van ons verhaal hebben
we de overtuiging dat vanuit deze positieve energie mensen aanhaken. TRY gaat het
onmogelijke mogelijk maken, de beweging zal gecreëerd worden door de rode draad, die
uiteindelijk ons allemaal verbindt en de ongeletterdheid uit de wereld helpt.
In aansluiting op onze missie en de achtergrond van onze stichting is ons doel om samen met
zoveel mogelijk ‘partijen’ meer begrip te creëren en mensen op te roepen zich in te zetten
voor kinderen in de wereld die geen onderwijs krijgen. Daarbij stelt de TRY foundation zich
ten doel om verbinding te maken tussen ‘West en Oost’, om elkaar te leren kennen en
begrijpen. Dat leidt tot het respecteren van elkaar aan beide kanten. 2020 is het jaar van de
start van onze stichting en het op- en inrichten daarvan. Dit beleidsplan is een eerste aanzet
en richting. Omdat wij zelf een lerende organisatie willen zijn, staan de uitgangspunten vast
maar wordt de invulling gaandeweg bepaald.
Ons eerste project waarvoor we ons inzetten is om in Karachi (vestigingsplaats van de
textielfabriek Al-Karam) de 2.400 kinderen die nu nog niet naar school kunnen blijvend op
school te krijgen. Om dit te realiseren is € 2.577.000 nodig (lagere en middelbare school).
4. Hoe

werft de TRY foundation geld?

Voor ons is het symbool de klos met Rood Garen. Wij hebben op dit moment, zoals eerder
beschreven, 2 vormen die wij delen met onze gevers, bij 1 euro, een meter rode draad en bij
10 euro, een handgemaakt bandje. Wij geloven in de kracht en intentie waarmee de bandjes
worden gemaakt, ieder exemplaar uniek. Het maken van de bandjes is onderdeel van het
realiseren van bewustwording bij kinderen (in Nederland) en zal via een creatieve route van
o.a. het geven van workshops (geen commerciële activiteit maar onderdeel van de
fondsenwerving) tot stand komen.
Wij gaan de financiële afhandeling zoveel mogelijk afhandelen via de elektronische weg,
(TRY foundation website, via Ideal, machtiging of overschrijving). Doordat wij kleine donaties
van 1 en 10 euro ontvangen, willen wij de mogelijkheid van contant doneren openhouden en
zullen wij, rekening houdend met de bankkosten zoeken naar een optimale oplossing.
De uitwerking van onze strategie, positionering van het merk TRY alsook het inrichten van de
administratie en het betalingsverkeer vindt plaats in het eerste halfjaar van 2020.

4.1 De te verwachten donatiegelden

In 2020 wordt ernaar gestreefd ongeveer zoveel mogelijk meter draad gedoneerd te krijgen.
Voor ons eerste project is € 2.577.000 euro benodigd. Zoals eerder genoemd zal van de
donaties 100 % ten behoeve aan de doelgroep worden besteed. Wij gaan in 2020 voor 1
miljoen euro.
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5. Beheer en Besteding van Vermogen

De TRY foundation beschikt over 2 bankrekeningen. Eén betaalrekening is geopend ten
behoeve van alle donaties, de andere rekening wordt gebruikt voor kosten. Op de rekening
waar donaties gestort worden wordt niks beheerd, dat geld wordt volledig uitgegeven ten
behoeve van goede doelen. De rekening waar de kosten van worden betaald wordt aangevuld
door H.J. Scheffer en Fawad Anwar. De overheadkosten van de TRY foundation zullen zo laag
mogelijk worden gehouden en worden niet betaald van de donaties. Zo hebben donateurs de
garantie dat hun gift in zijn geheel gebruikt wordt voor het onderwijs aan kinderen.

6.Personeel

De TRY foundation streeft ernaar om geen vast personeel in dienst te nemen. Iedereen die
werkzaamheden voor de stichting verricht doet dit vrijwillig of op factuurbasis. Alle
(ondersteunende) taken worden in eerste instantie verricht door het bestuur of door het
bestuur in te huren experts.

7. Administratie

De administratie wordt in eigen beheer gevoerd via een extern accountantskantoor. Wij
maken gebruik van De Boer Accountants te Edam. In 2020 bieden wij de incasso’s, Ideal
betalingen en machtigingen rechtstreeks bij RABO aan om de kosten van het betalingsverkeer
zo laag mogelijk te houden.
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Bijlage 1 bij het beleidsplan stichting TRY Foundation 2020-2023
Overzicht TCF, kosten onderwijs 2018.

Products
Educate a Child
Educate a Child: KG to Matric
Sponsor a Classroom for a Year
Support a School unit for a Year
Build
Build a Primary School
Support a Primary School for 5 years (2020-25)

PKR

Support a Secondary School for 5 years (2020-25)

1,400

10

8

Annual

16,800

120

98

One
Time

185,000

1,300

1,074

Monthly

35,000

250

203

Annual

420,000

3,000

2,437

Monthly

230,000

1,670

1,335

Annual

2,800,000

20,000

16,246

25,000,000

160,000

145,076

15,000,000

95,000

40,000,000

255,000

232,121

25,000,000

160,000

145,076

15,000,000

95,000

40,000,000

255,000

One
Time
One
Time

One
Time
One
Time

New Secondary School - Total
Scholarship
Scholarship for Intermediate level studies
Scholarship for Higher Education*

Sustainability Fund
Partner
Patron
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EUR

Monthly

New Primary School - Total
Build a Secondary School

USD

One
Time
One
Time

One
Time
One
Time

87,045

87,045
232,121

18,000
600,000

104
8,000

3,843

10,000,000

100,000

58,032

25,000,000

250,000

145,081
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