Beleidsplan
Stichting Al-Yateem
Beresteinlaan 241
2542 JG Den Haag

1

Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan 2019-2026 van stichting Al-Yateem (hierna te noemen: de stichting). Het plan
fungeert als een weergave van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de werving
en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in kader van de ANBI-regeling.

2

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING ................................................................................................................................................... 4
2. DOELSTELLING ............................................................................................................................................ 5
2.1 MISSIE EN VISIE .................................................................................................................................................. 5
2.2 DOELGROEP ...................................................................................................................................................... 5
3.WERKZAAMHEDEN DE STICHTING ............................................................................................................... 6
3.1 ONDERHOUDEN VAN WEESKINDEREN ..................................................................................................................... 6
3.2 VOEDSELBANK ................................................................................................................................................... 6
3.3 UITDELEN VAN HULPMIDDELEN ............................................................................................................................. 7
3.4 SCHOOLGAANDE KINDEREN .................................................................................................................................. 7
2.5 ONDERDAK ....................................................................................................................................................... 7
2.6 RAMADAN ........................................................................................................................................................ 8
2.7 OFFERFEEST ...................................................................................................................................................... 8
4. HET BESTUUR.............................................................................................................................................. 9
4.1 BESTUURSSAMENSTELLING ................................................................................................................................... 9
5.1 INKOMSTEN .................................................................................................................................................. 10
5.2 FINANCIEEL BELEID..................................................................................................................................... 10

3

1. Inleiding
De stichting bestaat uit jongeren die zich bekommeren om het lot van de armen en
minderbedeelden in derdewereldlanden. De focus van de stichting ligt met name bij de
weeskinderen. De vragen die de stichting bezighouden zijn o.a.
§

Hoe kunnen wij het gemis van de ouders bij de weeskinderen compenseren?

§

Op welk wijze kunnen wij de behoeften van deze kinderen tegemoetkomen?

§

Hoe zit de toekomst van een weeskind eruit?

§

Kunnen wij iets betekenen voor deze weeskinderen?

In de loop der tijd heeft de stichting haar werkterrein verbreed. Concreet houdt dit in dat er
verscheidene projecten in het leven zijn geroepen die niet direct te linken zijn aan weeskinderen.
Hierbij valt te denken aan:
§

Atlasproject

§

Voedselbank

§

Waterputproject

§

Offerproject

De voornaamste reden om de focus ook op dergelijke projecten te richten heeft mede te maken
met de signalen die de stichting krijgt vanuit arme gebieden waar de nood om hulp soms ontzettend
hoog is. Een ander aspect is het feit dat de donateurs en leden van de stichting mee mogen denken
over projecten.
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2. Doelstelling
2.1 Missie en visie
De stichting is een welzijnsorganisatie die zich sterk maakt voor hulpbehoevenden en
minderbedeelden in Marokko. De stichting wil deze mensen hetgeen schenken wat voor u en ons
vanzelfsprekend is, namelijk de primaire basisbehoeften van een mens: eten, drinken, kleding,
onderdak en veiligheid. Dit zijn gunsten waar wij niet dagelijks bij stil staan, maar voor velen elders
in de wereld niet zonder meer vanzelfsprekend is. De stichting geeft om deze mensen en wil
zodoende een steentje bijdragen aan het verwezenlijken van dergelijke projecten.

2.2 Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die beseffen dat er elders op de wereld medemensen zijn die het
financieel zwaar hebben en zich nauwelijks in hun primaire behoeften kunnen voorzien. Deze
vrijgevige mensen zijn ervan overtuigd dat zij niet van afstand moeten toekijken, maar hun mouwen
dienen op te stropen om het leed van deze behoeftige mensen enigszins te verlichten. Samen met
onze donateurs trachten wij de armen en de behoeftigen te bereiken en deze te ondersteunen, onze
motto luidt dan ook:” Samen op de weg van goedheid!”.
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3.Werkzaamheden De stichting
De stichting voert op dit moment de volgende projecten uit:

3.1 Onderhouden van weeskinderen
Stichting al-Yateem onderhoudt honderden weeskinderen in Marokko. Deze kinderen zijn
verspreid over Al Hoceima, Nador en Marrakech. Middels de donaties zorgen wij ervoor dat de
verzorgers van deze kinderen maandelijks een uitkering krijgen. Met deze uitkering worden de
primaire basisbehoeften van het kind gedekt, zoals het eten, drinken, scholing, medicijnen en
kleding. Onze veldkantoren zien erop toe dat het geld op de juiste wijze wordt gespendeerd door
de ouder/verzorger.

3.2 Voedselbank
Voedsel is een basisbehoefte waar iedereen recht op heeft. Stichting al-Yateem probeert sinds haar
bestaan mensen die het moeilijk hebben te voorzien van deze basisbehoefte. De stichting heeft hier
speciale voedselbanken voor geopend.
Halal voedselbank Den Haag
In Nederland leven veel mensen onder de armoedegrens. Deze mensen komen maandelijks niet
rond en missen vaak de meest basale producten die wij allemaal voor lief nemen. Vanuit de Halal
Voedselbank voorzien wij deze mensen wekelijks van een voedselpakket. Het voedselpakket
bestaat o.a. uit beleg, zuivel, groenten, fruit en vleeswaar.
Voedselbank Akka
Akka is een afgelegen dorp, dat lastig te bereiken is. De mensen die hier wonen, leven over het
algemeen onder zeer moeilijke omstandigheden. Ruim 140 gezinnen worden maandelijks in Akka
voorzien van een voedselpakket. Deze voedselpakketten bevatten diverse producten, waarvan de
gezinnen een maand lang kunnen leven.
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3.3 Uitdelen van hulpmiddelen
De stichting verzamelt verschillende hulpgoederen bij elkaar om deze vervolgens aan behoeftigen
in Marokko te doneren die anders niet aan deze goederen kunnen komen. Hierbij valt te denken
aan:
§

Rolstoelen;

§

Rollators;

§

Protheses;

§

Ziekenhuisbedden;

§

Krukken;

§

Aangepast invalide meubilair;

§

Nieuwe kleding;

§

Medicijnen;

§

Schoolspullen voor kinderen

3.4 Schoolgaande kinderen
Ieder begin van het schooljaar deelt stichting al-Yateeem schoolspullen uit aan kinderen waarvan
de ouders het financieel moeilijk hebben. De kinderen worden verblijd met een schooltas vol met
de nodige spullen om het schooljaar door te brengen, zoals schriften, pennen, potloden enz.
Middels dit project proberen wij een steentje bij te dragen om schooluitval tegen te gaan, vooral als
de reden hiervoor armoede is.

2.5 Onderdak
Een (fatsoenlijk) dak boven het hoofd is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel inwoners van
Marokko leven helaas onder barre omstandigheden. Stichting al-Yateem probeert deze mensen te
helpen. Dit doen wij door hen een normale woonruimte te bieden.
Project Fatima en project Karima
Zuster Fatima en zuster Karima zijn hier een goed voorbeeld van, beide vrouwen leefden onder
zeer slechte omstandigheden in tenten. Stichting al-Yateem heeft hiervoor een inzamelactie
gehouden. Tijdens deze inzameling hebben veel mensen gedoneerd. Middels deze donaties heeft
Stichting al-Yateem twee prachtige woonruimtes voor hen kunnen kopen.
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2.6 Ramadan
Tijdens de maand Ramadan probeert stichting al-Yateem ook een steentje bij te dragen. Dit doen
wij door dagelijks een gratis Iftaar te organiseren. Bij deze Iftaar komen veel verschillende mensen
op af: vluchtelingen, mensen die het niet zo breed hebben, reizigers etc. Uiteraard is iedereen van
harte welkom.

2.7 Offerfeest
Het ‘Offerproject’ houdt in dat stichting al-Yateem arme gezinnen proberen te voorzien van een
offerdier (schaap), voor Ied al-Adhaa.

8

4. Het bestuur
4.1 Bestuurssamenstelling
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El Bouzidi Radouane

Voorzitter

El-Morabit Kamal

Penningmeester

Kamouni Raschid

Secretaris

5.Financien
5.1 Inkomsten
De projecten van de stichting worden gefinancierd door giften, geld dat opgehaald wordt tijdens
de inzamelingsacties, armenbelasting (Zakaat) en maandelijkse bijdragen.

5.2 Financieel beleid
De financiële situatie van de stichting is volledig openbaar. De jaarrekeningen verschijnen jaarlijks
en zijn te vinden op de website.
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