
Beleidsplan 2020 
 
En toen kwam de Corona crisis over de wereld. Dit betekent feitelijk dat het toerisme 
volledig is ingestort. Dramatisch voor plekken zoals Zanzibar, waarvoor toerisme 
ongeveer 60% van het inkomen (en werk) vormt. Het is niet duidelijk hoe en wanneer 
toeristen weer zullen komen: de voorspellingen zijn dat het jaren zal duren voor het 
peil van 2019 zal worden bereikt. Als dat al gebeurt. Alle mensen die werkten in deze 
sector zijn ontslagen. Dit impliceert dat het nu doorgaan op de weg van hospitality 
trainingen niet echt kansen biedt voor jongeren om aan werk te komen: het toerisme 
naar gebieden zoals Zanzibar zal van het 0-punt zich weer langzaam gaan 
ontwikkelen, terwijl er een enorme groep gekwalificeerd personeel staat te trappelen 
om weer aan de slag te gaan.  
 
We hebben daarom besloten de koers te verleggen naar een duurzame opleiding: een 
opleiding voor jongeren in basisvakken (zoals Engels, computerskills en 
jobdevelopment/ entrepeneurship,) en als hoofdmoot vakken die te maken hebben met 
duurzaamheid. Dit om awareness te creëren en mogelijkheden te ontwikkelen  en 
ondersteunen om duurzaam te werken (in eigen small sustainable businesses of in 
andere bedrijven) en meer duurzaam te leven (bijvoorbeeld door eigen groente e.d. te 
verbouwen en het maken van duurzame keuzes).  
 
De belangstelling hiervoor is er en wordt door de Corona crisis alleen maar groter. 
Door hierop nu in te zetten, laten we het ‘verdienmodel’ door het runnen van een eigen 
STARS@ZANZIBAR-restaurant voor dit moment los, maar dit kan als het opportuun 
wordt later weer worden opgepakt. In het eerste jaar van de opleiding zullen de 
mogelijkheden om activiteiten te ontwikkelen die inkomsten opleveren zodat 
STARS@ZANZIBAR niet meer afhankelijk is van donaties bezien worden. Het plan is 
om de opleiding in het 2e halfjaar van 2020 van start te laten gaan. De uitgaven voor 
2020 betreffen met name de kosten van (het opleiden) van leraren, het ontwikkelen 
van basis-lesmateriaal, huur van lesruimte en computers.  
 
Omdat de koers verandert, voegen we ‘ sustainable’ aan de naam toe, en passen het 
logo aan.  
Het basisidee van STARS@ZANZIBAR het bijdragen aan een duurzame toekomst van 
jongeren op Zanzibar blijft onverminderd staan.  


