Beleidsplan
Stichting Rusland hulp Radoeka geeft kleinschalige hulp in het Tula
district en wel in de gemeente Schekino.
Onze contact persoon is Sergei Melnikov, pastor van een kleine
Presbyteriaanse kerk.
De leden van zijn kerk zijn niet draagkrachtig genoeg om hem volledig te
onderhouden, daarom dragen wij bij aan zijn levensonderhoud.
Elk jaar worden er in overleg een aantal gezinnen uitgekozen (5 of 6) die
een maandelijks voedselpakket ontvangen . Dit kan zijn in natura of in
een bedragje waar het gezin dan bonnetjes van moet overleggen.
De Stichting betaald de internetverbinding in de kerk.
Ook ondersteunen we 1of 2 jongeren bij de studiekosten.
Voor deze zaken laten wij 1 keer per jaar geld achter en aan het eind
van het lopend jaar ontvangen wij een financieel overzicht.
Daarnaast dragen wij bij aan lopende projecten, georganiseerd door
leden van de kerk, zoals het verzorgen van een gezellige middag in de
kerk voor gehandicapte kinderen of het ondersteunen van oude
veteranen, die moeten leven van € 80 per maand.
Onze Intentie is om een keer per jaar met twee bestuursleden naar
Rusland te gaan met het geld om de gezinnen die hulp krijgen te
bezoeken. Door de Corona situatie is dat in 2020 niet gelukt en het is het
nog niet duidelijk hoe dat in 2021 zal gaan.
Na overleg is het benodigde geld via onze betrouwbare kanalen
overgemaakt
Als we daar zijn proberen we ook nog te helpen met kleine hulpvragen
zoals, een rolstoel, bed, gehoorapparaat etc.
Het bestuur bestaat uit:
Mw. L.K. Kool, voorzitter
Mw. E. Kiers – Noordzij, secretaris
Mw. M.J. Mulder – Snaauw, penningmeester
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Onkosten worden zoveel mogelijk vermeden. Allen bankonkosten en
onkosten gemaakt voor de verzending van een nieuwsbrief aan de
donateurs.

Reiskosten, Visa kosten en kosten voor een uitnodiging uit Rusland,
worden als gift weer terugbetaald aan de stichting.
Woerden, januari 2021

