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L.S.,
dit is het beleidsplan van de Stichting Parels van Tarasiki.
De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in:
v
v
v
v

de werkzaamheden die de stichting verricht
de manier waarop de stichting fondsen werft
het beheer van de toevertrouwde gelden
de besteding van de toevertrouwde gelden

Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling.
In de laatste bestuursvergadering van elk jaar wordt het beleidsplan zonodig herzien.
Het bestuur van de Stichting Parels van Tarasiki,
Marga van der Linden-Gietman
(voorzitter)

Halina Shaban
(penningmeester)

Hans Uyl
(secretaris)

1. Algemeen
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De stichting is op 14 mei 2007 bij notariële acte te Veghel opgericht en heeft haar zetel in Veldhoven.
De naam Parels van Tarasiki is gekozen om te benadrukken dat de bewoners van het Wit-Russische
Psychoneurologische Dom Internat in Tarasiki waardevolle medemensen zijn. Zij zijn de Parels in
Gods hand.
2. De doelstellingen van de stichting Parels van Tarasiki
a. het initiëren en begeleiden van activiteiten op medisch, educatief en sociaal gebied, alsmede
materiële ondersteuning, ten behoeve van psychoneurologische internaten in Wit-Rusland in het
algemeen en het Psychoneurologisch Dom Internat te Tarasiki, Wit-Rusland, in het bijzonder.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. Algemene uitgangspunten voor het in de praktijk brengen van ons beleid
De ons toevertrouwde gelden moeten zoveel mogelijk ten gunste van de bewoners van het Dom
Internat te Tarasiki worden besteed.
De bestuursleden krijgen geen vergoedingen. Integendeel, ze nemen eventuele bureaukosten voor hun
eigen rekening. Dat geldt ook voor reis- en visumkosten.
Er zijn wel de kosten die door de bank automatisch voor onze zakelijke rekening worden ingehouden.
Op deze manier worden de toevertrouwde gelden voor 99% ten gunste van de bewoners van het Dom
Internat te Tarasiki gebruikt.
Wij geven geen geld aan leiding, personeel of bewoners van het Dom Internat.
De stichting heeft in Wit-Rusland enkele vertrouwenspersonen: Vladimir Furs voor het financiële
deel, Tatiana Osinina en Margarita Kotljarowa voor raad en communicatie.
Aanschaf van medicijnen, verbandmiddelen en materialen op verzoek van en in overleg met de
(medische) leiding van het Dom Internat.
We zamelen in principe geen goederen in, alleen geld om dat zoveel mogelijk - in overleg met de
directeur - ter plekke voor het Dom Internat te Tarasiki uit te geven. De voornaamste reden waarom
we geen goederen inzamelen is het gebrek aan opslagruimte. Daarbij komen de problemen van
vervoer.
4. De werkzaamheden die de stichting verricht
Tot nog toe zijn wij voornamelijk werkzaam voor het Dom Internat te Tarasiki.
Nadat we gezorgd hebben voor goede bedden, matrassen en matrasbeschermers houden we in de gaten
of daar vervanging of aanvulling nodig is.
Hulp bij de aanschaf van incontinentiemateriaal en medicijnen blijft voortdurend nodig.
We schaffen kleding voor de bewoners zoveel mogelijk ter plekke aan en alleen op verzoek van de
leiding van het Dom Internat.
We schaffen materialen aan voor medische en therapeutische behandeling en dagbesteding zoveel
mogelijk ter plekke aan.
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We stimuleren de opzet en ontwikkeling van zinvolle dagbesteding voor de bewoners. Daartoe
schaffen we in overleg met de begeleiders van de dagbesteding materialen aan.
We stimuleren een persoonlijkere benadering van de bewoners waarbij zoveel mogelijk gekeken wordt
naar de mogelijkheden van elke bewoner.
Op verzoek van of in overleg met de medische staf en de leiding van de creatieve therapie worden
weleens kleine bedragen voor individuele bewoners besteed.
Onze planning wordt regelmatig doorkruist door aanvragen van hulp in noodsituaties.
5. Speerpunten voor 2014
- Proberen voldoende horren te krijgen om alle woon- en werkruimtes muggenvrij te maken en
houden.
- Verbeteren situatie voor de bedlegerigen.
- Uitbouw van de samenwerking met de Stichting Zorg zonder Grenzen.
6. Werving van fondsen
De stichting heeft een aantal vaste, particuliere begunstigers. Daarnaast zijn het vooral drie kerken
waarop we kunnen rekenen, te weten Het Baken in Eindhoven, de Baptisten Gemeente in Katwijk en
de H. Lambertusparochie in Meerveldhoven. In deze drie kerken wordt eens per jaar extra aandacht
aan ons werk besteed. Regelmatig wordt er door de stichting een verhaal voor de bladen van deze drie
kerken geschreven. Af en toe wordt er een voorlichtingsavond voor de kerkleden belegd.
Bij de Lionsclub St Oedenrode en de Rotary Eindhoven-Veldhoven hebben we een keer een
presentatie gegeven.
We werken aan meer naamsbekendheid via plaatselijke pers, maar dat valt niet altijd mee. Het feit dat
er bij onze stichting nauwelijks of helemaal geen geld "verloren" gaat doordat het niet rechtstreeks ten
behoeve van de bewoners van het Dom Internat maar aan bestuursonkosten besteed wordt, maakt
blijkbaar weinig indruk bij de pers.
Werving vindt soms plaats met een nauwkeurig bepaald nauw doel, zoals de aanschaf van een nieuwe
droogtrommel of iets dergelijks.
7. Beheer van de fondsen
Het aan ons toevertrouwde geld wordt beheerd door de stichting Parels van Tarasiki zelf.
8. Besteding van de fondsen
We streven naar twee keer per jaar een bezoek van een of twee bestuursleden aan het Dom Internat te
Tarasiki. Kort voor het bezoek krijgen we meestal al verzoeken om bepaalde zaken aan te schaffen.
Op het Dom Internat zelf bespreken we o.a. de voortgang en te vervolgen beleid, plus welke zaken het
dringendst aangeschaft moeten worden, nieuw dan wel ter vervanging.
Spullen worden zo mogelijk ter plekke aangeschaft, zodat de plaatselijke economie als tweede met
onze hulp gebaat is.
Afgezien van een kleine reserve voor onverwachtse omstandigheden is het niet de bedoeling dat de
stichting veel geld in kas houdt dat nuttiger meteen besteed kan worden.
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Voor zulke onverwachtse omstandigheden houdt de stichting een klein bedrag in beheer bij Vladimir
Furs, directeur van International House in Minsk. Hij is een van onze vertrouwenspersonen in WitRusland.
9. Samenwerking met andere organisaties
Behalve de samenwerking met onder punt 6 genoemde kerken, werkt de stichting ook samen met:
- het Rode Kruis in Wit-Rusland,
- de Stichting Bisschop Bekkers,
- de Stichting Zorg zonder Grenzen van Lunet Zorg in Eindhoven,
- de MOV-groep van de parochie Christus Koning in Veldhoven-Meerhoven,
- de Ierse organisatie Burren Chernobyl,
- de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie te Eindhoven.
10. Overige gegevens
De stichting Parels van Tarasiki staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder
nr. 17206338.
De stichting heeft een ANBI-erkenning. Deze is in december 2011 opnieuw bevestigd.
De stichting staat niet ingeschreven bij het CBF. Wij hebben ons nooit aangemeld bij het CBF omdat
we de kosten daarvan niet willen onttrekken aan het geld dat ons voor de bewoners van het Dom
Internat te Tarasiki is toevertrouwd.
De stichting heeft een girorekening: IBAN NL47 INGB 0005 2960 53 t.n.v. Stichting Parels van
Tarasiki te Veldhoven.
De stichting heeft een website: www.parelsvantarasiki.nl.
Het secretariaat van de stichting heeft als postadres: Koleind 42, 5502PP Veldhoven.
Het email-adres is hhuyl@onsbrabantnet.nl. Vanaf de website kan ook een email-bericht verstuurd
worden.
De financiële jaarverslagen zijn ter inzage beschikbaar.
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