Beleidsplan
Missie
Hulp bieden aan de allerarmsten, mensen levend aan de rand van de samenleving, ongeacht
geloofsovertuiging, zodanig dat de zelfwerkzaamheid en de zelfredzaamheid van mensen worden bevorderd,
zodat zij op termijn weer voor zichzelf kunnen zorgen.

Visie
De stichting wil de in de missie verwoorde hulp verlenen in woord en daad d.m.v. financiële- als praktische hulp
aan individuele arme gezinnen, tehuizen als ook aan leef- en kerkgemeenschappen.

Uitvoering
De financiële hulp bestaat uit sponsorprojecten, een studiefonds en financiële middelen voor acute medische
hulp. De praktische hulp bestaat uit voedselprojecten en houtvoorziening. Tevens kan in praktische zin hulp
verleend worden door gerichte levering van goederen binnen de sponsorprojecten. Deze goederen kunnen
bestaan uit kleding, schoenen, linnengoed, dekens, medisch materiaal, levensmiddelen, schoolmateriaal,
kinderspeelgoed en andere levensbehoeften, indien nodig.

Principe
Hierbij geldt het principe: elk mens heeft recht op huisvesting, warmte, voeding, kleding, medische zorg, en
scholing.

Prioriteit
Prioriteit wordt gegeven aan kinderen, zieken, bejaarden en gehandicapten.

Doelgebied
Onze hulp richt zich op Roemenië en Hongarije.

Organisatie
Het stichtingsbestuur en de organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers.
De taken van het stichtingsbestuur zijn werkvoorbereiding en uitvoering, betreffende:
• Algemene zaken t.b.v. het in stand houden van de stichting
• Financieel beleid
• Fondswerving
• Bewaking projectvoortgang, waar nodig ter plaatse
• Faciliteren in uitvoering van projecten, met name faciliteiten gericht op vervoer van goederen

Werkwijze
•
•
•
•
•

Zorgdragen voor een correcte maandelijkse overboeking van de financiële hulpverlening voortkomend
uit de sponsorprojecten.
Twee maal per jaar inzamelen op één centraal punt van de door sponsoren geleverde goederen en
deze als familiepakket of als pakket voor tehuizen gereedgemaakte goederen (laten) vervoeren.
Er worden fondsen geworven onder bedrijven, stichtingen, maatschappelijke organisaties en
particulieren.
De stichting zorgt voor verantwoording van de gelden aan de sponsoren d.m.v. (digitale)
rondzendbrieven; minimaal 1 maal per jaar.
De financiële controle wordt uitgevoerd door een registeraccountant (mits gratis)

