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Wie zijn wij
Wij zijn een groep Marokkaanse Hollanders en Nederlandse Hollanders die zich ontfermen over het lot
van de weeskinderen en ouderen in Tanger. Daarnaast is de Stichting de kloof aan het verkleinen
binnen de Nederlandse Samenleving.
De Hollandse Stichting bestaat uit
De voorzitter mevrouw: Maryam Idrissi
De secretaris mevrouw: Fatiha Bendadi
De penningmeester mijnheer: A. Mouahbi

Visie en strategie
De Hollandse Stichting voor Weeskinderen en ouderen wil met de steun van Nederlandse burgers en
instellingen een tehuis bouwen of kopen/huren voor weeskinderen en ouderen. De weeskinderen en
ouderen worden in dit tehuis opgevangen, opgevoed/verzorgd en de weeskinderen worden voorbereid
op een zelfstandig bestaan in de samenleving. Naast emotionele zorg en opvang wordt onderwijs
geboden met als perspectief een volwaardige toekomst in eigen land. Voor de weduwen
analfabetisme bestrijden, armoedebestrijding en zelfredzaamheid.
De ouderen krijgen zo nodig medische zorg en een dagbesteding met een zinvolle rol binnen het
tehuis. De gezonde bejaarden kunnen lichte werkzaamheden verrichten in bij de aanwezige bakkerij,
het voeden van weeskinderen, voorlezen en spelletjes met ze doen.
Voor de weeskinderen die nog een moeder hebben en onderdak hebben, maar geen bron van
inkomsten hebben, omdat de weduwe arm en ziek is en niet in staat is om te werken, waardoor niet
voldoende eten en kleding is, zorgt de Hollandse Stichting voor een maandelijkse bijdrage van 30
euro pm, zodat de kinderen naar school kunnen. Daarnaast krijgen de weeskinderen een Voogd van
de samenwerkingspartner in Marokko. De samenwerking is schriftelijk opgenomen in een contract.

Waarom?
De weeskinderen en ouderen bieden waar elk mens in deze wereld recht op heeft: liefde, zorg,
onderdak, voedsel en onderwijs. Daarnaast zien we dat in de Nederlandse samenleving de
Marokkaanse Hollanders en Nederlandse Hollanders uit elkaar groeien. Het samen werken aan een
mooi doel voor de weeskinderen en ouderen, maandelijkse financiële adoptie voor het onderhoud in
noodzakelijke kosten van bestaan, armoedebestrijding brengt mensen tot elkaar. Een leuke bijdrage in
ons Nederlandse samenleving de kloof verkleinen.
Door activiteiten met elkaar activiteiten te doen oa het samen koken, zelf gemaakte spullen, verkopen,
sponsor wandelingen enz de opbrengst naar de Stichting om armoede te bestrijden.
In een stad als Tanger in Marokko riskeren veel Afrikanen hun leven in illegale overvaart met bootjes
naar de zgn welvarende Europa. Vele jonge mannen redden het niet en verdrinken, zij laten
weeskinderen achter.

Doel:








Het tijdelijk onderdak bieden aan dakloze weeskinderen en onderdak aan ouderen.
Het Financieel adoptieplan.
De moeders worden zelfredzaam.
Kind kan kind zijn.
Educatie voor kinderen
Structuur en overzichtelijkheid in het dagelijks leven.
Kloof verkleinen in de Nl Samenleving verbinding zoeken

Het jaar 2011-2012 werden alleen de noodzakelijk activiteiten in Nl verricht ivm een ongeluk van de
voorzitter en ziekte van vrijwilligers.
Alle activiteiten in Marokko zijn doorgegaan. In 2013 zijn er nieuwe vrijwilligers aangenomen en is een
inhaalslag gemaakt.
Voorzitter Maryam Idrissi
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Doelstelling: Tehuis realiseren Onderdak voor dakloze Weduwen en weeskinderen

Actieplan

2007-2010

Doelgroep

Donateurs

Activiteiten
(wat)




Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en is tevens benefiet.
Braderie verkoop van zelfgemaakte artikelen, acceptgiro, online donaties.

Periode
(wanneer)



2007-2010

Strategie
(hoe)




Werven fondsen wilde ganzen, Ncdo, oranje fonds
Motiveren van donateurs

Plaats
(waar)




Tanger Marokko
NL

Organisatoren
(wie)

Bestuur Stichting en vrijwilligers, Samenwerkingspartner in Marokko

Kostprijs
(onkosten voor
de STichting

Facilitaire kosten (huur ruimte voor voorlichting, koffie en thee)
Materiaal kosten

Promotie
(aankondiging)

Website, flyers, folders, mail/ mond op mond, facebook, media enz
NL en Marokko, nieuwsbrief

Bijdrage
(deelnemers)

Entreekosten en verkoop zelfgemaakte artikelen.

Subsidie
ontvangen
NCDO

14.000,00 euro ontvangen en verantwoord aan de subsidieverstrekker NCDO

Hollandse Stichting voor Weeskinderen & Ouderen
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Doelstelling: Financiële Adoptie

Actieplan

2010-2015

Doelgroep

Weduwe met weeskinderen zonder inkomsten.

Knelpunt

Veel vraag, daar veel jonge weduwen met weeskinderen in Tanger Marokko
leven.
Tanger wordt gebruikt voor illegale overvaart in veel te kleine bootjes naar
Spanje, daardoor komen vele jonge vaders te overlijden en blijven weduwen met
weeskinderen achter, deze mensen komen vanuit alle delen van Afrika.

Project om
donateurs
particulieren te
werven
activiteiten
(in NL)

Periode
(wanneer)

Strategie
(hoe)







Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren
Georganiseerde bijeenkomsten houden
Media
Folders
Mond op mond

2010-2015





Maandelijkse financiële levensonderhoud
30 euro ontvangt arme moeder van wees
Toewijzing voogd

Plaats
(waar)

Nl en Marokko

Organisatoren
(wie)

Hollandse Stichting en Samenwerkingspartners in Marokko

Kostprijs

De kosten van gastspreker zijn vrijwillig
Facilitaire kosten (thee en koffie) door donaties

Promotie
(aankondiging)

Eigenbijdrage
(deelnemers)

Mail/ twitter/facebook/folder, acceptgiro,nieuwsbrief, media en mond op mond

Entreegeld en in natura

Plan van aanpak De weduwe die geen bron van inkomsten hebben om hun kinderen te voeden en
onderwijs te bieden, krijgen 30 euro per maand van de Hollandse Stichting voor
Weeskinderen en ouderen daarnaast krijgt het kind een zgn Voogd van de
Samenwerkingspartner.
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Doelstelling: Opvoedcursussen / Zelfredzaamheid weduwen

Actieplan

2010-2015

Doelgroep

Weduwen die onder de armoedegrens leven en weeskinderen hebben.

Activiteiten
(wat)







Tools bieden, waarmee ze de kinderen een goede opvoeding kunnen
geven
analfabeetisme bestrijding.
Opvoed educatieve cursussen voor weduwe .
Toeleiding naar werk zelfredzaamheid
Netwerk vergroten

Periode
(wanneer)

2x per week gedurende 40 weken per jaar In Marokko.

Strategie
(hoe)

Vrijwilligers weten hoe zij jonge weduwen kunnen begeleiden met hun
opvoedkundige vragen en het bieden van bovengenoemde activiteiten.
Hollandse Stichting houd Regie.

Plaats
(waar)

Ruimte bij Darelhouda het tehuis van de Stichting in Tanger Marokko.

Organisatoren
(wie)

Samenwerkingspartners in Marokko en Stichting NL heeft regie.

Kostprijs

Promotie
(aankondiging)
Eigenbijdrage
(deelnemers)





Kosten van de training door vrijwilligers in Ma
Materiaal kosten bekostigd door Stichting in NL
Facilitaire kosten nihil wordt bij de Stichting zelf gegeven

Mond op mond

1 dh is 10 cent symbolische bijdrage

Plan van aanpak Stichting in Tanger Marokko
Fondsen
werving in
Marokko

Samenwerkingspartner zorgt voor werving in MA
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Doelstelling: Kind kan Kind zijn

Actieplan

2010-2015
Weeskinderen onder de armoedegrens

Doelgroep
Activiteiten
(wat)

Strategie
(hoe)

Plaats
(waar)

Organisatoren
(wie)

Kind heeft basisvoorzieningen om zich goed te kunnen ontwikkelen

Het kind heeft voldoende
Voedsel
Onderwijs
Tandarts
Speelgoed
Studiebegeleiding
Vrijetijd besteding
En uitzicht op een goede toekomst
Weeskinderen in het Tehuis en Weeskinderen buiten het Tehuis.

Samenwerkingspartner in Marokko, Vrijwilligers en Voogd.

Kostprijs
Onderwijskosten, speelgoed, vrijetijdbesteding
(onkosten voor De
Hollandse Stichting en
samenwerkingspartner

Promotie
(aankondiging)

Brief/ mail, facebook, media, nieuwsbrief

Eigenbijdrage
(deelnemers)

Geen

Plan van aanpak

Bijgaand uitgebreid dagindeling
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Doelstelling: Kloof verkleinen Bruggen bouwen tussen culturen in NL

Actieplan

2010-2015

Doelgroep

Nederlanders en mensen met een andere culturele achtergrond
Samen koken, Samen eten, Samen doen
Wisselen van recepten en gaan met elkaar in gesprek
Bakken van koekjes, maken van sieraden en andere verkoopspullen.
Verkopen de spullen in netwerk en elders.

Activiteiten
(wat)

Strategie
(hoe)





Plaats
(waar)
Organisatoren
(wie)
Kostprijs
(Hollandse
Stichting en
Buurthuizen)

Promotie
(aankondiging)

Eigenbijdrage
(deelnemers)

Nl weten de mensen met een andere culture achtergrond beter te
begrijpen/bereiken.
De drempel naar onderling contact is lager
De mensen met een andere culturele achtergrond kunnen zich beter
inburgeren/kennen het systeem beter in Nl

In Nederland Zeist, Utrecht, Amsterdam, Almere

Migranten organisatie, Buurtverenigingen, Welzijnorganisatie, scholen enz.





De kosten van de voorlichting
De kosten van de training
Materiaal kosten
Facilitaire kosten

Brief/ mail/ flyers/nieuwsbrief
Netwerk relaties
Media
Voor elk bijeenkomst wordt een deelnemers bijdrage gevraagd.

Plan van aanpak Plan van aanpak: hier wordt ook het plan van Interculturele communicatie met
kleine aanpassingen gebruikt.
De training “interculturele communicatie” is beschikbaar.
Subsidie

In 2014 aanvraag Oranje fonds en subsidie gemeenten
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