Stichting Nederland voor Oekraïne
Beleidsplan geactualiseerd per april 2021
Visie en missie
De stichting werkt vanuit oecumenisch perspectief aan diaconaal-humanitaire doelen, ongeacht de
achtergronden van de mensen waar ze mee te maken heeft. In milenniumdoelen uitgedrukt beoogt
de stichting: 1. sociaal kapitaal en 2. institutionele ontwikkeling en kennisoverdracht. De
subcategorieën bestaan uit: 1. Ouderenhulp; 2. Kinderen en 3. vrouwen en meisjes.
Activiteiten: SBI-code 88999
Actuele situatie voor 2021 ev
Na een periode van 5 jaar waarin de stichting een pilotproject heeft gerealiseerd voor de bouw van
een Alzheimerhuis en heeft toegewerkt naar kennisoverdracht betreffende verschillende vormen van
dementie en zorg voor deze medemensen is "de Amandelboom" nu vier jaar open. Het is een succes.
Het huis is in eigendom gegeven aan de Algemene Diaconie van de Protestantse Hongaarse Kerk van
Transkarpaten. Samen met een bejaardentehuis en een tehuis voor opvang moeder en kind is het
een complex met voor Oekraïense begrippen unieke zorg.
Na de opening stelt de stichting zich ten doel:
1. controle te houden over de doelstelling van het huis (dementerende ouderen)
2. activiteiten blijven ontwikkelen om in ieder geval tot 2022 het huis financieel te ondersteunen

Beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft een stichtingsrekening in Nederland, waarbij in principe alle binnengekomen
gelden worden overgemaakt naar de projecten in Oekraïne. De stichting heeft geen vermogen.
Door een noodoproep van vrienden van de stichting voor hulp aan dagloners op een aantal
theeplantages in Sri Lanka heeft de stichting besloten een onderzoek te doen naar de mogelijkheid
voor "voorschoolse opvang" van kinderen van dagloners. Het is een vicieuze cirkel van armoede,
waarbij met name de meisjes de dupe zijn. Moeders maken lange dagen op de theeplantage, worden
onderbetaald. Slechte hygiënische omstandigheden. Zusjes moeten oppassen en kunnen daardoor
niet naar school. We denken 5 jaar nodig te hebben om een gebouw te realiseren met sanitair en
professionele begeleiding, zodat de meisjes naar school kunnen. We zitten in 2021 in de voorfase.

