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Missie
De stichting heeft als missie het verbeteren van sociale hulpverlening.
Doelstelling
Om aan deze missie invulling te geven, heeft de stichting tot doel het steunen van innovatieve
projecten, praktijkgerichte werkontwikkeling, opleiding en scholing in de sociale sector.
Invulling doelstelling
De steun voor innovatieve projecten, praktijkgerichte werkontwikkeling, opleiding en scholing, zal
voornamelijk bestaan uit financiële steun. En kan ook bestaan uit kennisoverdracht en scholing.
De stichting richt zich vooralsnog op sociale hulpverlening in Oekraïne en Litouwen. In deze landen is
de sociale hulpverlening pas na de onafhankelijkheid op gang gekomen en zit nog in de
ontwikkelingsfase. De stichting zet zich in voor kleinere lokale organisaties (NGO’s zonder
overheidssteun), waar met een relatief kleine financiële bijdrage veel kan worden bereikt.
Projecten waar de stichting zich thans hard voor maakt zijn onder meer:
 een hulporganisatie voor alleenstaande moeders in Litouwen,
 een vereniging voor ouders met kinderen met Schisis en Cranio-Faciale Afwijkingen
(hazenlip) in Oekraïne,
 een website voor sociale hulpverleners in Litouwen,
 een thuishulporganisatie voor personen met een psychische problemen in Litouwen,
 studiereis naar NL voor hulpverleners.
Achtergrond
Vanuit haar werkzaamheden in de sociale hulpverlening is mw. E.A. Gualthérie van Weezel
(bestuurslid) in contact gekomen met diverse initiatieven in Oekraïne en Litouwen. Zij heeft
persoonlijk contact met de hulpverleners en kent de projecten. Daarnaast zet zij zich persoonlijk in
door het begeleiden en coachen van diverse projecten en door kennisoverdracht aan hulpverleners
op het gebied van de sociale zorg.
Financiën
De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit giften, donaties, nalatenschappen ed. Vooral
vanuit het bestaande netwerk van de stichting worden fondsen geworven. Middelen worden op een
(spaar)rekening bij een Nederlandse bank gehouden. Aan actief vermogensbeheer (in aandelen,
derivaten e.d.) mag niet worden gedaan. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle middelen
komen, na aftrek kosten, ten goede aan diverse projecten.
Het toewijzen van middelen aan projecten geschiedt na instemming van een meerderheid van het
bestuur.
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun inspanningen. Alleen gemaakte onkosten kunnen in
redelijkheid worden vergoed.
De stichting heeft een toezegging voor een donatie van € 8.000,-- per jaar voor onbepaalde tijd,
ingaande per 2016.

