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BIJ HET BELEIDSPLAN 
 

Het beleidsplan van ‘Stichting Serafim Helpt’ is bedoeld om helderheid te verschaffen in 

de uitgangspunten, de werkwijzen en de normen en waarden die binnen onze stichting 

worden gehanteerd. Daarnaast wordt er in dit plan ingegaan op de speerpunten voor de 

komende jaren 2022 – 2025. Dit alles onder het motto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henriette Meijer 

Voorzitter ‘Stichting Serafim Helpt’ 

augustus 2022 

  

 

 
“Als iedereen deelt is er genoeg voor iedereen, 

 
delen maakt gelukkig 

 
en 

 
uiteindelijk kan niemand het meenemen” 
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ONZE UITGANGSPUNTEN 
 

Doelstellingen 
De centrale doelstelling van ‘Stichting Serafim Helpt’ is het bieden van hulp op sociaal, 

materieel en geestelijk gebied. Daarnaast richten wij ons op het bieden van een zinvolle 

dagbesteding en sociale activering, daar waar onze medemensen dat nodig hebben. 

Bovendien richten wij ons op het bevorderen van onderlinge contacten tussen mensen 

met een niet-Nederlandse achtergrond en Nederlanders, waardoor verbetering van de 

taalbeheersing plaatsvindt en onderling begrip inzake cultuurverschillen wordt bevorderd 

zodat er cohesie ontstaat tussen culturen. 

 

Normen en waarden 

 

Wij maken geen onderscheid ten aanzien van geloof, afkomst of gender. Daarom kunnen 

kerken, particulieren en stichtingen actief worden benaderd om goederen, diensten of 

financiële bijdragen te verlenen. Serafim gaat namelijk uit van menselijke waarden, met 

respect voor mens, dier, aarde en is solidair met de kwetsbaren. 

 

Financieel 
Donaties worden ingezet voor opslag, vervoer en de aanschaf van hulpmiddelen of het 

concreet (hands-on) verlenen van hulp. Financiële reserves worden door ons aangewend 
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voor onderhoud van de transportbusjes en het pand, kosten voor huur en voor het 

realiseren van de verschillende activiteiten. Maar ook voor het leveren van concrete hulp 

en voor al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of 

bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woord. 

Het vermogensbeheer van de stichting is gericht op het handhaven van het vermogen, 

waardoor uit de inkomsten van belegd vermogen steun aan 

projecten kan worden verleend. Tenslotte kunnen mensen in 

het winkeltje van de stichting tegen lage kosten aan goede 

boeken of goederen komen, waarvan de opbrengsten geheel 

ten goede komen aan onze projecten. 

 

Duurzaamheid 
Wij hechten grote waarde aan het 

hergebruik van goederen en wij nemen 

hierin een stimulerende rol in, in onze 

regio. Daarom wil de stichting ook in de 

toekomst haar milieubesparende 

activiteiten handhaven door hergebruik 

van o.a. matrassen, tapijttegels, 

rolstoelen, ziekenhuismaterialen, fietsen 

en wat dies meer zij. 

 

Speerpunten 
- Taalbegeleiding wordt gestimuleerd evenals als het gebruik van de bibliotheek van 

de stichting;  

- Voor niet-Nederlandse vrijwilligers wordt zo mogelijk naar een passende betaalde 

baan gezocht; 

- Een luisterend oor voor en het geven van aandacht aan passanten en vaste 

bezoekers wordt door ons van wezenlijk belang geacht; 

- Eventueel wordt hulp geboden bij problemen door taal of andere achterstanden; 

- Mogelijkheid tot muziekonderwijs kan worden geboden 
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Samenwerken 
Contacten met andere stichtingen zoals Emmaus, 

stichting Derde Hand en Terre des Hommes worden 

actief onderhouden. Ook met bedrijven worden 

contacten gelegd, zodat zij zich bereid verklaren om 

goederen te doneren. Op dit moment hebben wij 

speciaal aandacht voor Oekraïne. 

 

Continuïteit 
Vele vrachten moeten naar het buitenland worden vervoerd en worden verdeeld onder 

verschillende instituten. Dit blijven wij doen dankzij onze donateurs en onze vrijwilligers. 

Vanwege de oorlog in Oekraïne zenden wij daar vele materialen naar toe en het ziet er 

helaas naar uit dat de hulp nog heel lang nodig zal zijn. Maar ook andere projecten in India 

en Uganda zullen opnieuw onze aandacht vragen en krijgen. 

 

 


