
 
 
Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Anaïs 
          
Doelstelling 
Stichting Anaïs is opgericht in 1991. In de statuten is destijds als doel omschreven: ‘De belangen te 
ondersteunen van hulpbehoevende mensen in het buitenland.’ Deze ruim geformuleerde doelstelling 
over armoedebestrijding in ontwikkelingslanden wordt al jaren nader ingekleurd, namelijk: de 
situatie van kwetsbare kinderen verbeteren.  

 
Beleid op hoofdlijnen 
Om deze doelstelling te kunnen vervullen zet het bestuur van de stichting zich op verschillende 
manieren in. Op dit moment ligt de focus op activiteiten in Zuid-India. De hoofdactiviteiten zijn:  

 Het coördineren en financieren van studiebeurzen voor jongeren voornamelijk in Zuid-India, 
 Het ondersteunen van families met kinderen d.m.v. een maandelijkse bijdrage in Chennai, 
 Het ondersteunen van gehandicapte kinderen in het kindertehuis Mercy Home in 

Dharmapuri, 
 Het aanvragen van hulpmiddelen of operaties voor kinderen in Mercy Home, 
 Het organiseren van een jaarlijks project. Dit project moet zich richten op de verbetering van 

situaties van kansarme kinderen. Dit kunnen opvang- of scholingsprojecten zijn; projecten 
die zich richten op het bestrijden of nazorg van kinderarbeid en kinderprostitutie; projecten 
voor gehandicapte kinderen of verlaten kinderen, 

 Het ondersteunen van projecten die zich richten op de opvang van straatkinderen. Dit is met 
name het ondersteunen van het onderhoud van de gebouwen. 

De projecten worden in samenwerking met lokale bevolking of instanties opgezet en uitgevoerd. Bij 
het selecteren van projecten wordt er tevens naar de duurzaamheid en zelfstandigheid van projecten 
gekeken.  Verantwoording van de projecten en bestede bedragen zijn prioriteit, vóór en na realisatie 
van het project/activiteit. Hiervan worden onze sponsoren, middels een jaarlijkse nieuwsbrief, op de 
hoogte gesteld. Het streven is de lopende projecten iedere twee jaar te bezoeken. 

 
Vermogen 
De stichting verwerft haar inkomsten d.m.v. 

 Subsidies en donaties 
 Opbrengsten van diverse acties 
 Erfstelling, legaat, schenking 

De penningmeester beheert de inkomsten.  
Het bestuur van de Stichting Anaïs bestaat uit vrijwilligers. Met uitzondering van portokosten, papier, 
enveloppen en bankkosten, komen kosten voor eigen rekening van de bestuursleden. Ook de reizen 
naar de projecten worden door de bestuursleden zelf betaald. 
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