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Doelstelling van onze stichting is om vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden 
een stap verder te helpen op het gebied van educatie, eerlijke handel en 

gezondheidszorg

Uitgangspunten:
• Vrouwen en kinderen tellen in veel ontwikkelingslanden niet volwaardig mee
• Ontwikkeling van vrouwen blijft achter ondanks economische groei
• Onderwijs is slecht toegankelijk voor onderste laag van de bevolking vanwege 

kosten (m.n. start nieuw schooljaar en bijdrage examens)
• Gezondheidszorg slecht toegankelijk voor armen vanwege hoge kosten én 

afwezigheid van voorzieningen m.n. op het platteland en het ontbreken van een 
ziektekostenverzekering. 

• Hulpvraag is leidend bij steun aan projecten

Kansen:
• Onderwijs geeft mogelijkheid tot verbeteren leefomstandigheden van de 

geschoolde plus naaste familie
• Bevorderen verkoop lokale producten genereert inkomsten (voor eten, scholing en 

medicijnen) 
• Verkoop zelfgemaakte producten maakt de vrouwen zelfbewuster en 

onafhankelijker van man en/of familie
• Ontwikkelen van reisproducten, waardoor werk en inkomsten worden 

gerealiseerd 
• Gezondheidszorg toegankelijker maken voor armen
• Aanmoedigen van mensen hun situatie te verbeteren

Keuzes:
• Educatie en gezondheidszorg zijn basisvoorzieningen, die voor elk mens ter 

wereld toegankelijk zouden moeten zijn
• Hulp afstemmen op financiële middelen 
• Pas uitbreiden als er voldoende financiële armslag is
• Ondersteunen van lokale initiatieven, geen eigen projecten starten 
• Zeer kritisch kijken naar hulpaanvragen
• Kwaliteit en duurzaamheid belangrijker dan kwantiteit



Doelen:
• Verbeteren leefomstandigheden van kwetsbare groepen in samenleving
• Lange termijn steun aan en opvang van straat- en weeskinderen in Savar
• Vervolgopleidingen realiseren na middelbare school van Savar kids
• Ondersteuning bij hoge medische kosten zoals operaties of langdurige revalidatie
• Bevorderen verkoop lokale producten van vrouwencoöperaties in Bangladesh 
• Eerlijke prijs betalen aan producenten
• Lokale bevolking laten meedelen in de opkomst en de ontwikkeling van het 

toerisme

Hoe bereiken we bovenstaande doelen?
• Financiële support
• Zorgvuldig uitkiezen van projecten
• Actieve advisering en begeleiding van de gekozen projecten
• Regelmatig op werkbezoek bij gekozen projecten
• Veel reclame maken voor het werk en doel van de stichting (mondeling, via 

nieuwsbrieven, website en Facebook)
• Zoeken van verkoopmogelijkheden en plaatsen voor de eerlijke producten
• Fondswervende activiteiten zoals het organiseren van en/of deelnemen aan een 

Goede Doelen Markt
• Bevorderen van “Community Based Tourism” (slapen bij een gastgezin, die de 

gasten verzorgd en rondleidt en hiermee inkomsten genereert)

Financiën:
• Fondsenwerving via vrienden, familie, achterban in kerk, sportclub of vereniging.
• Het aanschrijven van organisaties (b.v. kerkelijk, kringloop of )
• Toeristische activiteiten in Bangladesh (we organiseren rondreizen en runnen een 

Bed & Breakfast in de hoofdstand Dhaka)
• Het verzorgen presentaties voor b.v. Rotary, Vrouwen van Nu, Ouderenbond
• De financiën lopen altijd via een bankrekening.
• Beleggen is vanwege hoog risico niet toegestaan, tenzij de inleg wordt 

gegarandeerd.
• Alle ontvangen giften worden voor de gestelde projecten en doelen gebruikt.
• Werken voor de stichting gebeurd op basis van vrijwilligheid, zonder financiële 

tegemoetkoming voor de werkzaamheden; wel kunnen gemaakte onkosten 
worden vergoed.

• In uitzonderlijke gevallen kan er gebruik gemaakt worden van een professionele 
fondsenwerver om ervoor te zorgen dat er voldoende geld in kas is om de 
bestaande projecten voort te zetten.

• Uitgaven van de stichting aan de diverse projecten, worden verantwoord door 
financiële verslagen van de ontvangende partij (Dutch Shalom family for Children 
en Lef for Life).
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