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Aanleiding:
De aanleiding tot het oprichten van de stichting is het bezoek, begin 2017, geweest van de voorzitter
Ingrid van de Pol aan Nepal en met name het kindertehuis “the childrenshome” ten zuiden van de
hoofdstad Kathmandu waar zij vrijwilligerswerk heeft gedaan.
Tijdens dit verblijf is zij door de goede contacten met de leiding van het tehuis tot de ontdekking
gekomen dat slechts 8% van het door haar ingelegde bedrag terecht was gekomen bij het
kindertehuis dit schreeuwde om actie.

Het doel:
Het tehuis “the childrens home”is in de jaren ‘80’ opgericht door een bekende lokale politicus.
Zijn dochter Saru heeft het jaren geleden van hem overgenomen en heeft de dagelijkse leiding.
Het tehuis wordt gecontroleerd door de overheid maar er is geen financiële overheidssteun.
Giften en vrijwilligers zijn daarom van het grootste belang.

Wijze van ondersteuning:
1) De stichting wil vrijwilligers werven voor het tehuis.
Hierbij denken we met name aan studenten en backpackers die tegen geringe betaling en
helpende handen onderdak, een slaapplaats en 3 maaltijden per dag krijgen.
Door middel van de website en social media zullen zij bereikt worden.
2) De stichting wil het huis ondersteunen door het zenden van goederen zoals kleding,
speelgoed en andere zaken die in Nederland worden ingezameld hiervoor worden netwerken
aangesproken en giften gebruikt voor de verzending.
3) De stichting wil ook ondersteuning bieden door de aanschaf van nieuwe producten zoals
uitwasbare luiers en andere artikelen die gebruikt niet voorhanden zijn. Dit wordt veelal
besteld en direct naar het huis verzonden bijvoorbeeld uit China, de bekostiging hiervan
komt uit giften.

4) Tot slot willen we ook ondersteuning bieden bij grotere projecten zoals bouwkundige
problemen die opgelost moeten worden, en de eventuele aanschaf van vervoermiddelen of
andere grotere uitgaven.
Om deze zaken te kunnen realiseren zullen commerciële activiteiten worden ondernomen
zoals het geven van schilderworkshops, de verkoop van koek en vermelding van bijvoorbeeld
bedrijven (logo’s) op de website en alle social media van de stichting.

De stichting heeft weliswaar als eerste doel “the childrenshome” te ondersteunen maar zal het niet
nalaten om indien nodig soortgelijke projecten/ondernemingen te steunen indien daar gelegenheid
en middelen voor zijn.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Ingrid van de Pol
Secretaris
Inge Janse – Baas
Penningmeester
Gea Beems – van de Pol
Statutair is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning genieten voor hun werkzaamheden, er
bestaat wel recht op onkostenvergoeding van door hen in functie gemaakte kosten en niet
bovenmatig vacatiegeld.
Het bestuur kan en mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen
vermogen is.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar zal de balans en staat van baten en lasten
aangeboden worden aan het bestuur en na goedkeuring worden gepubliceerd op de website van de
stichting.

