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1. INLEIDING
Dit beleidsplan van Stichting Elnura, opgericht in 2004, heeft betrekking op
de jaren 2020, 2021 en 2022. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de
doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in
de genoemde periode.

2. VISIE EN MISSIE
a. Visie
Het bestuur van Stichting Elnura vindt dat wereldwijd
 alle kinderen recht hebben op een veilig thuis en de kans krijgen zich
te ontwikkelen.
 alle ouderen een zorgeloze oude dag verdienen
b. Missie
De doelstelling van Stichting Elnura is volgens haar statuten:
Het ledigen van humanitaire nood, in het bijzonder in Kirgizië op basis van
de beginselen van de Civil Society. Deze beginselen staan voor een
maatschappelijke sfeer waarin men onder andere opkomt voor de rechten
van de zwakkeren en waarin burgers gezamenlijk door hen zelf gestelde
doelen kunnen verwezenlijken. De doelgroep bestaat uit zelfstandige
sociale organisaties die gericht zijn op opvang en verzorging van
hulpbehoevende jongeren en –ouderen.
Stichting Elnura wil haar steentje bijdragen, in het bijzonder in Kirgizië,
aan de verbetering van de leefomstandigheden van
 kansarme kinderen in moeilijke leefsituaties; zij wil deze kinderen een
veilig thuis bieden en de mogelijkheid om naar school te gaan.
 onder de armoedegrens levende ouderen
ongeacht etnische, politieke, religieuze en maatschappelijke achtergrond
Om dit te bereiken werkt zij nauw samen met lokale sociale organisaties,
die ter plaatse werken aan het realiseren van ditzelfde doel.
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3. AMBITIES
a. Center for the Protection of Children (CPC)
In 2019 leefden in Kirgizië 660.800 kinderen onder 17 jaar (= 28,3%) in
armoede (armoedegrens is ca. € 415 per hoofd van de bevolking per jaar).
Veel gezinnen op het platteland enken hun geluk te kunnen vinden in de
stad. Zij komen bedrogen uit. Bij gebrek aan officiële documenten, zoals
een geboortebewijs of een uittreksel uit het bevolkingsregister, kunnen zij
zich niet laten registreren en krijgen daardoor geen woning, geen toegang
tot sociale diensten en geen gezondheidszorg. De kinderen kunnen niet
naar school en moeten werken voor het gezinsinkomen.
Deze kinderen in moeilijke leefsituaties vormen de doelgroep van de nietgouvernementele organisatie Center for the Protection of Children in
Bishkek [de hoofdstad van Kirgizië], waarmee Stichting Elnura nauw
samenwerkt. CPC richt zich niet alleen op deze kinderen, maar betrekt
daarbij ook hun familie, directe woonomgeving, scholen en de lokale
autoriteiten.


Project Financiële ‘adoptie’
Een doorlopend project is de financiële ‘adoptie’ van kinderen,
waarmee CPC werkende kinderen de mogelijkheid biedt naar school te
gaan en minder of helemaal niet meer te werken.
Stichting Elnura wil het aantal ‘geadopteerde’ kinderen sterk uitbreiden
(begin 2020: 36 kinderen; eind 2022: minimaal 60 kinderen)
• Verantwoording project
Jaarlijks in september ontvangen de donateurs een verslag van de
vorderingen van de ‘geadopteerde’ kinderen in het afgelopen schooljaar
met de plannen voor het nieuwe jaar.



Project “Preventie van geweld, het leren opkomen voor jezelf
en het verbeteren van openbare diensten voor kinderen in
moeilijke leefsituaties, veelal van interne migranten, en hun
families in vier achterstandswijken in Bishkek”
• Doel van dit langlopende, gedetailleerd omschreven project:
• Het voorkomen van geweld bij kinderen van interne migranten in
een moeilijke leefsituatie en hun ouders.
• Ouders van kinderen in een moeilijke leefsituatie en de kinderen zelf
actief betrekken bij besluitvormingsprocessen op school- en
gemeenschapsniveau om voor hun belangen op te komen.
• Het verbeteren van de toegankelijkheid tot en de kwaliteit van
openbare diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en
sociale zekerheid voor kinderen en gezinnen in moeilijke
leefsituaties, mede verzorgd door scholen, nationale en lokale
autoriteiten.
De financiering van dit driejarige project is voor bijna 95% verzekerd.
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Stichting Elnura wil zich inzetten de dekking van de overige 5% te
verwerven en daarnaast budgetruimte te creëren om enerzijds extra
trainingen voor deze doelgroepen mogelijk te maken en anderzijds de
kinderen extra [vakantie]mogelijkheden te bieden om kind te zijn. Voor
het project is in totaal nog € 30.000 nodig en voor de extra’s € 5.000
per jaar
• Verantwoording project
Ieder halfjaar verzorgt CPC een verantwoording van het project,
gecontroleerd door een officieel erkende accountant. Deze rapportage
verschijnt in het Engels en kan – als uittreksel – worden vertaald in het
Nederlands.


Project laptops, smartphones en internetaansluitingen voor
gezinnen in moeilijke leefsituaties
Tijdens het schrijven van deze beleidsnota werd de wereld
geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. De om zich heen
grijpende besmettingen en ziekenhuisopnames en de ingestelde
lockdown hebben wereldwijd ingrijpende economische en
maatschappelijk gevolgen.
Kirgizië is zwaar getroffen, heeft beperkte medische voorzieningen en
kreeg te kampen met een hoge besmettingsgraad onder medische
personeel.
Als gevolg van de lockdown >
• moesten scholen en de dagopvang centra van CPC sluiten en kregen
kinderen “onderwijs op afstand”, maar veel kinderen in moeilijke
leefsituaties konden daaraan bij gebrek aan internet en de juiste
apparatuur niet deelnemen. Digitalisering van het land is weliswaar
een hoge prioriteit van de Kirgizische overheid, maar daarmee zijn
de kinderen op dit moment niet geholpen.
• kwamen ouders van de ene op de andere dag zonder werk en
zonder inkomen.
Niemand weet hoe lang de COVID-19 crisis zal duren. Stichting Elnura
wil fondsen werven voor de aanschaf van laptops en smartphones voor
door CPC geselecteerde gezinnen, zodat de kinderen opgelopen
achterstanden wegwerken en kinderen en ouders te allen tijde contact
kunnen houden met sociaal werkers van CPC.
• Verantwoording project
Halfjaarlijks zal CPC verslag uitbrengen aan Stichting Elnura van de
resultaten van de verstrekking van de laptops / smartphones /
internetverbindingen.
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Groentetuin
De COVID-19 crisis heeft pijnlijk de kwetsbaarheid duidelijk gemaakt
van de voedselvoorziening. De VN verwachten hongersnood in de
wereld. CPC gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn een eigen
groentetuin te ontwikkelen met als doel
• het eigen voedselprogramma veilig te stellen
• het werken in de tuin open te stellen voor schoolkinderen
• eventuele extra oogsten te verkopen.
Het onderzoek naar de mogelijkheden vereist de nodige deskundigheid,
evenals de eventuele realisatie van de plannen. Bovendien hangt er
een prijskaartje aan.
Stichting Elnura wil de plannen van CPC nauwkeurig volgen en
aanvragen voor het verkrijgen van deskundigheid dan wel voor het
realiseren van het project in serieuze overweging nemen.



Algemeen
Stichting Elnura staat open voor door CPC aangedragen unieke
projecten en zal deze per geval beoordelen en bepalen er al dan niet
fondsen voor te gaan werven.

b. Babushka Adoption (BA)
Vanaf haar oprichting heeft Stichting Elnura samengewerkt met de lokale
NGO Babushka Adoption om kansarme ouderen in Kirgizië een zo
onbezorgd mogelijke oude dag te geven. Via het adoptieprogramma van
BA ontvingen onder de armoedegrens levende babushka’s (oma’s) en
dedushka’s (opa’s) tweemaandelijks een financiële bijdrage en – indien
nodig – sociale ondersteuning. Jaarlijks ontvingen de sponsors een
financiële verantwoording van hun donatie. De laatste jaren heeft de
verantwoording van de sponsorgelden door BA te wensen overgelaten. In
2019 was dit reden voor de voorzitter van Stichting Elnura persoonlijk BA
te bezoeken. In een bespreking met de directeur en de voorzitter van het
bestuur van BA was dit het belangrijkste punt van aandacht. Helaas is
geen overeenstemming bereikt en heeft Stichting Elnura moeten besluiten
de samenwerking ultimo 2019 te beëindigen.
Stichting Elnura onderkent het probleem van de kansarme ouderen in
Kirgizië en wil ze niet in de steek laten. In 2020 gaat zij zich beraden op
mogelijkheden om binnen haar doelstelling deze groep op een
verantwoorde manier te steunen. Afhankelijk van het resultaat worden de
plannen voor 2021 en 2022 vorm gegeven.
c. Diversen
Stichting Elnura heeft [ook buiten Kirgizië] meegewerkt aan enkele andere
projecten, veelal op het gebied van de medische zorg. Dat blijft Stichting
Elnura doen als het op haar pad komt.
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4. FONDSENWERVING
Hoe gaan wij de benodigde fondsen verwerven?
a. Door nauw contact te onderhouden met onze bestaande donateurs
Zij worden rechtstreeks geïnformeerd over de besteding van hun donaties,
krijgen de Nieuwsbrief toegezonden en kunnen op de hoogte blijven via
sociale media (Facebook. LinkedIn, Instagram)
b. Door nieuwe contacten te leggen met particulieren, vermogensfondsen en
andere steunfondsen.
c. Door zoveel mogelijk aandacht te genereren via onze website, sociale
media en (lokale) pers.
d. Door [vakantie]reizen naar Kirgizië via de lokale reisorganisatie Advantour
te promoten. Elke vanuit Nederland geboekte reis via Advantour levert een
donatie op voor Center for the Protection of Children.
e. Door aandacht te vragen voor donaties via online winkelen (Doelshop,
Helpfreely)
Dit zijn doorlopende activiteiten, waarbij presentaties over het werk van onze
stichting tot de mogelijkheden behoren.
5. KANSEN EN BEDREIGINGEN
a. Kansen
 Sterke punten van onze stichting bij het realiseren van onze
doelstelling zijn:
 Projecten zijn transparant en afgebakend, gericht op de lange termijn
en met een duurzaam karakter.
 De kosten van de eigen organisatie zijn minimaal, omdat al het werk
door vrijwilligers wordt gedaan.
In 2018 is een klein vermogenstekort ontstaan. Voor een kleine goede
doelenstichting als Elnura is het van belang dat er enige reserve
aanwezig is voor onvoorziene omstandigheden. Het bestuur wil daarom
in eerste instantie het huidige tekort wegwerken en vervolgens enige
weerstand opbouwen tot maximaal € 1.000. Daartoe zal met ingang
van 1 januari 2021 op alle nieuwe schenkingsovereenkomsten en
éénmalige donaties 2% worden ingehouden om dit doel te bereiken. Na
het bereiken van de versterking van het vermogen zal weer 100% van
iedere donatie ten goede komen aan de activiteiten van onze
belangrijkste medespelers In Kirgizië.
b. Bedreigingen
 Een onzekere factor is de politieke situatie in Kirgizië. Hoewel Kirgizië
binnen Centraal Azië het meest democratische land is, is er toch sprake
van veel onzekerheden en corruptie en staat de ogenschijnlijke rust
onder druk.
 De vergrijzing van het bestuur.
He bestuur zal voor minstens één bestuurslid vervanging moeten
zoeken en nieuwe vrijwilligers voor verschillende deeltaken.
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6. SAMENWERKINGEN EN LIDMAATSCHAPPEN
Onze stichting heeft (nog) geen:
a. doorlopende samenwerking met ondernemers, organisaties of instellingen.
b. ‘ambassadeur’, iemand met een groot netwerk in Nederland en bij
voorkeur bekend met Kirgizië
In de komende drie jaar gaan wij op zoek naar een doorlopende
samenwerking, waarbij wij denken aan
 Internationaal opererende ondernemingen die een binding hebben met
Kirgizië (bijvoorbeeld via Dutch Kyrgyz Business Council, ICC
Nederland, honorair consul voor Nederland in Kirgizië e.a.)
 Nederlandse bedrijven die maatschappelijk ondernemen ten behoeve
van kansarme kinderen hoog in het vaandel hebben.
c. Stichting Elnura is aangesloten bij de branchevereniging voor het
Particuliere Initiatief in Ontwikkelingssamenwerking Partin.
In 2020 worden de voordelen (officiële erkenning) en nadelen (relatief hoge
kosten) van een CBF-erkenning geïnventariseerd en gewogen om aan de
hand daarvan al dan niet toe te werken naar deze erkenning voor onze
stichting.
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