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1 Inleiding
Stichting CSD-Foundation (CSD-Foundation) is opgericht op 22 januari 2019. Samenstelling
van het bestuur bij oprichting is gedurende 2020 ongewijzigd gebleven:
- Noy Singer – Voorzitter
- Estelle Cohen – Penningmeester
- Lana Kujundzic – Secretaris
CSD-Foundation maakt een koppeling tussen duurzaam toerisme, ondernemerschap en
educatie. In eerste instantie op het eiland Sal, Kaapverdië, maar de plannen van CSDFoundation zijn groter! De drie pijlers zijn nauw met elkaar verbonden, vooral op een locatie
zoals Sal: een klein eiland, toenemend toerisme naast een financieel-arme bevolking, laag
educatieniveau et cetera maar tegelijkertijd een enorm gastvrije en creatieve bevolking en
cultuur. Blije bevolking, blije toeristen. Er valt veel te winnen, wij gaan ervoor!
Onze missie is het realiseren en optimaliseren van duurzaam toerisme, educatie en lokaal
ondernemerschap.
Onze visie is dat we alleen sámen kunnen groeien, leren en zelfvoorzienend worden. Wij
staan voor een gelijkwaardige uitwisseling van kennis, kunde en ervaring. Ontmoetingen en
samenwerking. Win-win situaties.
De statutaire doelstelling van CSD-Foundation luidt als volgt:
1. Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen wereldwijd.
2: 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 het realiseren en
optimaliseren van duurzaam toerisme, educatie en ondernemerschap of andere manieren die
bijdragen aan duurzame kwalitatieve ontwikkelingen door middel van het verbinden van
mensen en ze in hun kracht te zetten.
CSD-Foundation is ook in 2020 actief geweest op Sal, Kaapverdië. Sinds de uitbraak van Covid19 ligt het toerisme van Sal stil, terwijl dit de grootste inkomstenbron was. Vanaf maart 2020
werden de gevolgen van de pandemie zichtbaar op het eiland en werd de situatie met de week
schrijnender. Door het wegvallen van inkomsten had het overgrote deel van de bevolking
honger. Begin april zijn we gestart met een crowdfundingsactie waarna we al snel
voedselpakketten konden uitdelen. Vervolgens hebben we een aanvraag gedaan bij TUI Care
Foundation die ons een mooi bedrag heeft gedoneerd waar we het uitdelen van voedsel mee
konden doorzetten tot het einde van 2020. Ondertussen bleven donaties zowel via de
crowdfundingsactie als direct op onze bankrekening binnenkomen.
Op Sal werkten we met een team van circa 10 vrijwilligers die tweemaal per week de
pakketten uitdeelden. Het team bestond uit locals als Europeanen en werden begeleid door
onder andere onze voorzitter Noy. De hoeveelheid werk en tijd dat het heeft gekost is
ongekend. Wij zijn dankbaar voor ons team en de financiële steun die wij hebben ontvangen.
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