BELEID CARE FOR MULSIMS IN HOOFDLIJNEN
Care for Muslims is ontstaan vanuit de behoefte om broeders en zusters te ondersteunen in hun
primaire levensbehoeften, om hun te helpen de financiële huishouding op orde te brengen maar
belangrijker nog om te laten weten dat we er zijn en dat zij niet vergeten zijn. Daarom bieden wij
hulp aan in de vorm van ingezamelde donaties, beschikbaar stellen van broeders en zusters die
anderen kunnen helpen met het orde brengen van schulden en de financiële administratie, we
bieden hulp in en rondom het huis voor diegenen die daar niet (meer) toe in staat zijn en we plegen
ziekenbezoeken om te zorgen dat zij niet in de vergetelheid of een sociaal isolement geraken.

Doelstelling & activiteiten:
Care for Muslims is van mening dat iedere Islamitische burger optimaal mee moet kunnen draaien in
de samenleving en zo mogelijk zelfstandig. Daarbij heeft de stichting haarzelf ten doel gesteld om de
obstakels hiervoor te ontnemen bij de doelgroep, zelfredzaamheid te vergroten en deze
competenties eigen te laten maken. Hiervoor voert de stichting de volgende activiteiten uit:
-

-

-

Maatschappelijke begeleiding; i.e. hulp bij sociale problemen als overheidsaanvragen,
thuiszorg, schuldhulpverlening, enz.
Financiële begeleiding; i.e. het bieden van financiële ondersteuning middels inzamelingen,
het op orde brengen van de financiële huishouding en administratie, ondersteuning bij
schuldvermindering, enz.
Ziekenbezoek: het bezoeken van zieken en het stimuleren van anderen deze bezoeken te
plegen teneinde de gemeenschap bewust te maken dat het deze broeders en zusters niet
mag vergeten.
Helpende hand: i.e. ondersteuning in kleine hand- en spandiensten, reparatieklusjes,
boodschappen doen, enz.

Uitvoering:
Care for Muslims wenst al haar activiteiten te ontplooien op basis van vrijwilligers die het zelf werft
en opleidt hiervoor. De financiële donaties worden enkel en alleen betaald uit donaties gedaan door
derden die dezelfde doelen nastreven als de stichting. Van de donaties wordt –wanneer nodigmaximaal 10% aangewend voor kosten van de stichting zelf.

Preventie & Klachten:
De stichting tolereert geen fraude en heeft daarvoor een fraude-preventieplan opgesteld. Deze kan
op verzoek naar u worden opgestuurd. Daarnaast neemt de stichting eventuele klachten zeer
serieus, daarvoor heeft het een klachtenprocedure ingesteld welk u kunt vinden onder de contactpagina van onze website.

Verantwoording:
Elk jaar zal door het bestuur van de stichting een jaarverslag worden gepubliceerd over het afgelopen
kalenderjaar met daarin een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording. Daarnaast
zal het elk kwartaal een financieel kwartaalupdate geven over de binnen gekomen donaties en de
uitbetaalde giften.
Aldus getekend,
Bestuur Care For Muslims

