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Nelson Mandela heeft ooit uitgesproken dat educatie het machtigste middel is
om zaken te veranderen. Dat scholing kan zorgen voor nieuwe inzichten,
toepasbare kennis en voor reflectie, is één helft van de medaille. De Stichting The
Stories of Love Movement (hierna te noemen SOLM) gelooft naast de kracht van
educatie ook in de kracht van de gemeenschap. Het vormt de context waar een
mens gevormd wordt. Is de gemeenschap sterk, dan levert dit ook krachtige
individuen op. 
SOLM faciliteert studiemogelijkheden voor jongeren, mobiliseert zo
gemotiveerde jongeren, maar realiseert zo ook het ontwikkelen van de
gemeenschap waar deze jongeren vandaan komen. De bijdrage die de jongere
levert aan de leefcontext zorgt voor groei van deze gemeenschap. Op deze wijze
kunnen zowel jongere als gemeenschap hun eigen toekomst ontwerpen. 

SOLM is een sociale en educatie organisatie die erop gericht is om jongeren te
ondersteunen en mobiliseren in het behalen van een Universiteitsdiploma.
Binnen dit scholingsproces kunnen zij bijdragen aan hun eigen gemeenschap.
SOLM is een non-profit organisatie die zich inzet voor kwetsbare doelgroepen op
verschillende plekken in de wereld. Een start is gemaakt in de regio van
Cartagena in Colombia.

INLEIDING
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Bestuur
T H E  S T O R I E S  O F  L O V E  M O V E M E N T



WAT WE DOEN
SOLM gelooft dat onderwijs een essentieel onderdeel is voor persoonlijke en
gemeenschappelijke ontplooiing. SOLM biedt een financiering aan jongeren
middels het financieren van hun carrière als universiteitsstudent. Deze
financiering wordt direct, zonder tussenpersonen, overgemaakt aan de
onderwijsinstelling. Dit om misbruik te voorkomen. De jongeren krijgen
begeleiding in het proces van studeren met een doel(purpose). Zodoende kunnen
ze van betekenis zijn voor hun gemeenschap.  SOLM biedt naast de financiering
vele mogelijkheden aan om ontwikkeling tot stand te laten komen. Workshops,
Engelse les, conferenties, uitwisselingsplekken, stages, en nog veel meer. Zo
worden zij 'agents of change', door het aannemen van de mogelijkheden om
zichzelf als kansrijk individu te ontwikkelen die van meerwaarde kan zijn voor de
gemeenschap.
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VISIE, MISSIE EN
DOELSTELLINGEN

1. Visie: We willen bijdragen aan het verbeteren van de omstandigheden in
kansarme gebieden. Door in te zetten op onderwijs voor jongeren, maken zij het
mogelijk om hun gemeenschap in een krachtiger, gelijkwaardiger en
rechtvaardigere staat te brengen.SOLM heeft sociale en economische impact
door jongeren in kwetsbare gebieden onderwijs aan te bieden, zodat zij met hun
opgedane kennis de gemeenschap duurzaam kunnen bedienen.

2. Missie: Onze missie is om van jongeren ‘Agents of Change’ te maken door
middel van het bieden van onderwijsmogelijkheden en het opzetten van sociale
projecten zodat zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de socio-politieke,
economische en culturele context van hun leefomgeving.

3. Waarden: Emancipatie - Bestendigheid - Integriteit
SOLM is een Movement. Beweging duidt op een dynamisch gegeven in een
houding: de groep groeit naar zelfbeschikking en betere omstandigheden om
over het eigen leven te beschikken. Dit doen ze door hun verhalen te delen. De
jongeren, samen met de gemeenschap, creëren nieuwe verhalen. Deze zitten vol
acceptatie, genegenheid en erkenning (‘Love’).

4. Doelen:
A. Het gezamenlijke doel is het verbeteren van de status van een kwetsbare groep
naar stabiele, zelfregulerende groep
B. Het opzetten, onderhouden en verbeteren van de relatie met de jongeren en
de gemeenschap (om zo de samenwerking en het gezamenlijke doel (A) te
bereiken
C. Het werven van kennis onder de jongeren, zodat zij de gemeenschap sterker
kunnen maken
D. (praktisch) Het organiseren van een Stichting die transparant, effectief en
doelgericht is
E: Bijdragen aan doelen 1,4,5,8,13 en 16 van de Duurzame
ontwikkelingsdoelstelling van de VN.
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https://www.sdgnederland.nl/


Statutaire doelstellingen
1. Het doel van de stichting is:
a. Het wereldwijd in staat stellen van jongeren uit een lage sociale
economische positie om een studie te volgen en aan sociale projecten te
werken, zodat zijkunnen bijdragen aan de sociaal-politieke, economische en
culturele ontwikkeling van henzelf en die van hun omgeving.
b. De stichting beoogt het algemeen nut.
c. De stichting heeft geen winstoogmerk.

2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen,
die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of
daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het werven van fondsen, subsidies en sponsoren en het verkrijgen
vanandere gelden om de hiervoor genoemde activiteiten te realiseren.
b. Het samenwerken met andere organisaties om de activiteiten te realiseren.
c. Het beschikbaar stellen van personen die de activiteiten van de
stichtingzullen uitvoeren.
d. Het uitreiken van studiebeurzen aan jongeren uit een lage
socialeeconomische positie.
e. Begeleiding te bieden aan de jongeren bij het vormgeven van
socialeprojecten ten behoeve van de sociaal-politieke, economische en
cultureleontwikkeling van henzelf en hun omgeving.
f. Het organiseren van trainingen en excursies ten behoeve van
hunprofessionele ontwikkeling.
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ALGEMENE GEGEVENS
Stichting The Stories of Love Movement
Putselaan 48B
3074 JC Rotterdam
0634687751
E: thestoriesoflovemovemtn@gmail.com
I: www.thestoriesoflovemovement.com

Op 22 februari 2019 is de stichting opgericht bij Govers - Spil Notarissen te Rotterdam. De stichting
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 74097490 (RSIN 859770795).

Bestuur & Directie
Rosita Paulo – Voorzitter (& uitvoerend directeur)
Ferdy van Lotten - Secretaris
Godfried Kleinsmann -  Lid
Maria Gomez – (aspirant lid/penningmeester)

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
De dagelijkse gang van zaken word gerund door mevrouw R. Paulo die tevens de oprichter en
voorzitter is. Ook dit wordt onbezoldigd gedaan.
Op het moment van schrijven is de voormalige penningmeester T. Zheng afgetreden en wordt zij
binnenkort uitgeschreven. Mevrouw G. Gomez is aspirant lid/penningmeester en zal bij wederzijdse
tevredenheid in april als bestuurslid bij de KVK worden ingeschreven.

Administratie & Financiën 
De administratieve verplichtingen zal door het bestuur worden gedaan. Voor de administratie wordt
gebruik gemaakt van Acumulus. De jaarrekeningen worden opgesteld door het programma SIELS. Het
jaarverslag wordt ieder jaar op de website gepubliceerd.

De structuur van de organisatie
Vele gepassioneerde individuen hebben deze stichting mogelijk gemaakt. De studenten vormen het
hart van de organisatie en zorgen met hun enthousiasme voor een zekere motivatie voor iedere
betrokkene. Rosita Paulo is de initiatiefnemer van het project. Mede dankzij haar waarden en
opvattingen is de organisatie erg gericht op het creëren van een wereld met gelijke kansen. Rosita
Paulo werkt lokaal samen met Hilda Zuniga, de coördinator van de organisatie, die zelf onderwijzer is.
Eenmaal per jaar reist zij naar Colombia toe om te stichtingsactiviteiten te overzien.

Vrijwilligers
De stichting wordt gerund door gepassioneerde vrijwilligers in Nederland en buitenland. Zij zijn
verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongeren, hun projecten en ondersteunen ons bij
belangrijke administratieve taken.
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dat de jongere een universitaire diploma behaalt
dat de jongere een goed betaalde baan krijgt, waardoor families onafhankelijker worden
dat de groei met de gemeenschap gedeeld wordt – groeimogelijkheden voor mens en
context
dat jongeren meer opties krijgen dan voorgaande generaties
dat de gemeenschap betrokken wordt in het hele proces. Tevens: dat er een veilige
context gerealiseerd wordt. Jonge mensen trekken vaak weg uit rurale of kwetsbare
gebieden. SOLM wil de opgedane kennis en kunde waarborgen in de gemeenschap
sociaal bewustzijn versterken

Intensievere en meer op maat gesneden begeleiding aan jongeren
Team Colombia versterken door aannemen 1 vaste kracht
Inkomsten stabiliseren door een donatie- inkomstenstructuur op te zetten
Het team en de werkzaamheden voor het Nederlandse team versterken. Kundige
vrijwilligers zijn al aangetrokken.
Vormgeven van de duurzame projecten van de jongeren.
Het aannemen van minimaal 16 nieuwe jongeren die aan een universitaire studie zullen
beginnen.

De effecten die SLM voor de student nastreeft zijn:

Top 7 doelen voor 2021 – 2022: 

ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING
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MEERJAREN BEGROTING
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