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Inleiding 

Stichting Yourright Foundation is opgericht in 2018 door Nicole en 
Branko Driessen. Wij zetten ons in voor mensen die minder bevoorrecht 
zijn. 
Vele reizen over de wereld heeft ons doen realiseren dat onze 
levensstandaard niet de standaard is voor iedereen. Eerdere bezoeken 
aan Tanzania hebben ons in contact gebracht met lokale initiatieven. 
Deze zijn wij privé gaan ondersteunen maar willen dit nu verder 
professionaliseren en optimaliseren.  
De stichting gaat mensen wereldwijd ondersteunen op het gebied van 
zelfredzaamheid maar richt zich in eerste instantie op Tanzania.  
Stichting Yourright Foundation werkt niet aan ontwikkelingshulp voor de 
korte termijn maar investeert liever in ontwikkelingssamenwerking op 
langere termijn. In overleg met de plaatselijke initiatieven bepalen we 
welke initiatieven te ontplooien, waarbij men uiteindelijk zelf 
verantwoordelijk is. 
 

Het doel van Stichting Yourright Foundation 
De stichting heeft ten doel: 

a) Het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen en kinderen 
wereldwijd; 

b) Mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om als trainer 
ter plaatse hun vaardigheden over te brengen aan de onder punt a 
genoemde mensen en kinderen. 
 
alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord. 

 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a) het geven van trainingen op het gebied van levensvaardigheden, 
gezondheidszorg, hygiëne en onderwijs;  

b) het organiseren van benefietevenementen;  
c) het werven van fondsen;  
c) het samenwerken met instellingen waarvan de activiteiten 

rechtstreeks of zijdelings verband houden met de doelstellingen 
van de stichting.  
 



YOURRIGHT FOUNDATION 
De stichting onderneemt initiatieven hiertoe. Een deel van de trainers 
zullen personen met een beperking zijn. Deze mensen worden door ons 
gescreend en waar nodig verder getraind tot volwaardig trainer in 
hetgeen over gebracht moet worden op de plek van aanvraag. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden ontvangen 
geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  
 

Werkzaamheden van Stichting Yourright Foundation  
Strategie en realisatie van het doel: 

De strategie van Stichting Yourright Foundation is om via de bestaande 
contacten in Tanzania en Nederland vast te stellen waar de meeste 
behoefte aan is. 
Vervolgens wordt dit via onze informatiekanalen (website, nieuwsbrieven 
e.d.) gedeeld en getracht middelen en financiën bijeen te brengen. 
Hiermee kan concrete support gegeven worden. 
 

Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten 
Er worden alleen projecten gekozen waarvan vaststaat dat er voldoende 
algemeen draagvlak voor bestaat onder de plaatselijke bevolking 
Verzoeken komen binnen via een van de contactpersonen of bij eigen 
verblijf ter plekke  
 
Het bestuur beoordeelt of het haalbaar lijkt hiervoor een wervingsactie te 
beginnen of beschikbare financiële middelen in te zetten. 
 
Organisatiestructuur 

Het bestuur van Stichting Yourright Foundation bestaat uit:  
mw. N.P. Driessen-Schuijer (voorzitter) 
dhr. B.R.B. Driessen (secretaris/penningmeester) 
mw. M.J.L. Sam-Sin (bestuurslid) 
 


