Verslag van werkzaamheden van het jaar 2015/2016
Het beleid van het Bestuur is het steunen van doelen voornamelijk in Ontwikkelingslanden.
Incidenteel worden ook andere doelen gesteund die volgens het Bestuur support verdienen. Vooral
nieuwe aanvragen worden beoordeeld op : doel van de vrager, hoe is de informatievoorziening, wat
is de beloning van de bestuurders, zijn er grote financiële buffers die de ondersteuning minder
urgent maken.
Tevens wordt gelet op de ontvangen respons van de gesteunde doelen.
Bij de oprichting is bepaald dat de te ondersteunen organisaties voornamelijk werkzaam moeten zijn
in onderwijs en gezondheid .
Ook in het afgelopen boekjaar is veel werk gemaakt van het onderzoeken van de gesponsorde en te
sponsoren doelen. In het afgelopen jaar zijn eer meerdere bezoeken gebracht aan organisaties die
werden ondersteund. Maar is hulp verleend aan door natuurrampen getroffen gebieden. Bestaande
relaties deden een beroep op de Stichting om noden te lenigen met financiële middelen. Het waren
vooral vrijwilligers die in de bres sprongen om de gedupeerden te helpen. Haïti en Nepal waren
landen die zijn getroffen door natuurrampen. Bestaande organisaties van vrijwilligers hebben gedaan
wat ze konden om het leed te verzachten en werkten mee aan de wederopbouw. Enkele organisaties
hebben veel werk gemaakt van de opleiding en scholing van hulpverleners van ontheemden en
beschadigde kinderen. In Peru is inmiddels tot de Overheid doorgedrongen dat de begeleiding van
'ontheemde straatkinderen' een gespecialiseerde opleiding vraagt. Ook zijn opleidingsorganisaties
erkent door de Overheid in Peru, zodat afgestudeerde studenten een door de Overheid erkend
diploma krijgen. Wij als Stichting zijn heel blij met de bereikte resultaten.
De opbrengsten van de beleggingen zijn dusdanig dat de ondersteuning kan worden gecontinueerd.
Het bestuur is bezig om de continuïteit te waarborgen door het rekruteren van jongere bestuurders.
Het aantal doelen zal in principe niet worden uitgebreid, doch eventueel worden vervangen.
We constateren nogmaals dat de doelstelling van de Stichting is terug te vinden in de resultaten.
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