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I. INLEIDING
Kirgizië, officieel de Kirgizische Republiek, telt ongeveer 5,8 miljoen inwoners en is bijna
vijf keer zo groot als Nederland. Het hooggelegen land is sinds 1991 onafhankelijk van de
voormalige Sovjet-Unie. In het Noorden ligt de hoofdstad Bishkek met 930.000 inwoners
(2015).
Ter introductie een korte beschouwing over de actuele politieke, economische en
financiële situatie van Kirgizië, het doelland van Stichting Elnura
De van oorsprong nomadenbevolking van Kirgizië heeft sinds haar zelfstandigheid veel te
lijden gehad van staatsgrepen en rassenonlusten. Onze voorgaande beleidsperiode
(2013-2015) verliep aanvankelijk zonder grote problemen. Echter, de gebeurtenissen in
Oekraïne in 2014/2015, de door Rusland ingenomen positie en de dientengevolge door
Europa ingestelde maatregelen hadden en hebben niet alleen gevolgen voor Rusland,
maar ook voor Kirgizië, zoals hierna wordt toegelicht.
In 2015 is Kirgizië officieel lid geworden van de door Rusland geïnitieerde Euraziatische
Economische Unie (EEU), waarvan naast Rusland ook Kazakhstan, Wit Rusland en
Armenië deel uitmaken. Dit moest voor Kirgizië leiden tot meer export naar deze landen,
maar de zwakke economieën van Rusland en Kazakhstan (2015/2016) doen de export
naar die landen stagneren. Daarnaast hebben de nieuwe belastingtarieven en de
devaluerende munteenheid1 een prijsopdrijvend effect op de invoer van grondstoffen uit
China en Turkije.
Kirgizië is een klein land, maar een belangrijke locatie in de regio. Het is de enige,
weliswaar zwakke, democratie. De VS, Rusland en China streven naar geopolitieke
invloed. Dit, samen met de zeer autoritaire regimes in de aangrenzende landen
Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan en Tajikistan, maakt Kirgizië uiterst kwetsbaar.
De altijd sluimerende stammenstrijd, de voortdurende corruptie, de armoede en de
werkloosheid en niet te vergeten de grensproblemen en de situatie in Afghanistan
versterken die kwetsbaarheid.
Verbetering dan wel modernisering van de agrarische sector, de naaiateliers en – heel
belangrijk – de ontwikkeling van het toerisme zijn in Kirgizië speerpunten om uit het dal
te kruipen. Het is ook van groot belang onafhankelijk te worden van energieleveringen
uit het buitenland. Waterkracht kan daarin een oplossing bieden. Nadat Rusland de
toegezegde financiering van waterkrachtcentrales heeft ingetrokken, wordt gezocht naar
nieuwe investeerders, maar die staan niet te dringen. Al met al zijn op korte termijn
geen grote verbeteringen in de economische situatie van Kirgizië te verwachten.
Alles overziend is het moeilijk te begrijpen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken/
Ontwikkelingssamenwerking sinds 2011 Kirgizië niet meer beschouwt als partnerland met
als gevolg dat na een afbouwperiode Kirgizië inmiddels geen steun meer krijgt. Een
ander negatief effect van het bezuinigingsbeleid van Ontwikkelingssamenwerking is dat
de Nederlandse NGO’s2, ook die werkzaam zijn in Kirgizië, aanzienlijk minder subsidie
krijgen van het Ministerie en genoodzaakt zijn zich uit landen, waaronder Kirgizië, terug
te trekken.
Wat betekent dit voor de lokale NGO’s waarmee wij nauw samenwerken?

1

2016-01: Ondanks overheidsingrijpen devalueert de Kirgizische munteenheid, de “som” sterk.
Ten opzichte van de US$ is de som in één jaar (januari 2016) zo’n 25% gedevalueerd.
2
Niet-Gouvernementele Organisatie
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Babushka Adtoption (BA)
September 2015:
Opening gerenoveerd theehuis Batken

De gestegen kosten van levensonderhoud
hebben tot gevolg dat het aantal onder de
armoedegrens levende ouderen sterk is
toegenomen. Veel van hun kinderen zochten
werk in het buitenland en stuurden een deel
van het daar verdiende geld naar hun ouders
in Kirgizië. Die geldstroom is opgedroogd en
in veel gevallen laten de kinderen niets meer
van zich horen.
Dankzij de inzet van bestuur en directie van
BA is de basisfinanciering voor de sterk afgeslankte organisatie van BA veilig gesteld. Het
continueren van die financiering houdt een hoge prioriteit. De kerntaak blijft het
financieel en sociaal steunen van de onder de armoedegrens levende ouderen.
Center for the Protection of Children (CPC)
Mei 2016:
Kinderen in de shelter van CPC

Ook het aantal straatkinderen is sterk
gestegen. De cijfers die de autoriteiten
vrijgeven, liegen er niet om. Een greep eruit:
1. In het eerste halfjaar van 2015 zijn bijna
17.000 kinderen door hun ouders aan
hun lot overgelaten.
2. De overheid keert KGS 705 (= € 8,53)
per maand/per kind uit aan hun
verzorgers.
3. Minstens 310.000 kinderen in Kirgizië
leven van maximaal KGS 23 (= € 0,28)
per dag
4. Ten opzichte van 2011 is het aantal gevallen van huiselijk geweld gestegen met 72%
en het aantal op school gepeste en gediscrimineerde kinderen met 83%.
Het gaat voor het grootste deel om kinderen van interne migranten, die in de grote stad
het geluk denken te vinden. Zij hebben geen registratie (geboortebewijs, inschrijving
bevolkingsregister), waardoor ze niet toegelaten worden tot de basisvoorzieningen, zoals
school en medische en sociale zorg.
Al deze cijfers tonen aan dat de situatie nijpend is en hulp geboden blijft. In 2014 en
2015 is samen met andere lokale NGO’s (CPC penvoerder) met financiële steun van Dan
Church Aid in Kirgizië een project gerealiseerd, bedoeld als eerste stap naar een
oplossing: “Increased participation of NGOs and Internal Migrants (IM) in the promotion
of the rights of internal migrants’ children”3. Nadrukkelijk is opgeroepen tot politieke wil
van de lokale autoriteiten van Bishkek, de landelijke regering en het parlement om de
problemen rondom de registratie van de kinderen van interne migranten het hoofd te
bieden. Zonder medewerking van deze overheden is het niet mogelijk acties en
activiteiten op te starten, die nodig zijn om de dagelijkse problemen van de IM kinderen
aan te pakken.
3

“Grotere deelname van NGO's en interne migranten (IM) in de bevordering van de rechten van
de kinderen van interne migranten".
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In goed overleg met Dan Church Aid is eind 2015 besloten dat CPC in 2016 een vervolg
aan dit project zou geven en dat DCA de financiering ervan voor haar rekening zou
nemen. Maar helaas ziet Dan Church Aid zich inmiddels (2016-01) genoodzaakt de
financiële toezegging in te trekken en versneld haar activiteiten in Kirgizië te beëindigen.
Ten slotte
Dit beleidsplan geeft de uitgangspunten van Stichting Elnura voor de jaren 2016-2019
weer en dient als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en
activiteiten. Het heeft niet de pretentie exacte en volledige informatie weer te geven. Het
plan zal met regelmaat getoetst en eventueel bijgesteld worden. Alle belangstellenden
kunnen van het beleidsplan kennis nemen.
Het bestuur van Stichting Elnura
Juli 2016
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II. ORGANISATIE
Stichtingsgegevens
Naam
:
Statuten vastgesteld op
:
Ingeschreven in de Kamer van Koop[handel
:
Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel :
Bestuur
Aleid (A.H.) van der Spek
Aleid (A.H.) van der Spek
Gert (G. Meijer
Vacature
Alle bestuursleden werken

Stichting Elnura
4 februari 2004
5 februari 2004
09140732

: voorzitter a.i.
: secretaris
: penningmeester
: bestuurslid
voor de stichting als vrijwilliger en zijn derhalve onbezoldigd.

Partnerorganisaties
Ten behoeve van steun aan de straatkinderen
 Center for the Protection of Children in Bishkek, Kirgizië
Ten behoeve van steun aan de ouderen
 Babushka Adoption in Bishkek, Kirgizië
Contact
Stichting Elnura
Eerste Stationsstraat 37
2712 HB Zoetermeer
Bankrekening NL38ABNA 0429616465
Telefoon +31 (0)79 3162142
info@elnura.nl
www.elnura.nl
Facebook
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III. DOELSTELLING
De statuten van Stichting Elnura verwoorden de doelstelling als volgt:
Het ledigen van humanitaire nood, in het bijzonder in Kirgizië op basis van de beginselen
van de Civil Society4. 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.
Gebaseerd op deze doelstelling richt de stichting zich op onder de armoedegrens levende
ouderen en op straatkinderen in Kirgizië. Zij doet dit in een nauwe samenwerking met de
lokale NGO's Babushka Adoption en Center for the Protection of Children in Bishkek, de
hoofdstad van Kirgizië.
In Kirgizië is in beginsel alles te koop. Hoewel de prijzen sterk gestegen zijn (zie
inleiding) is het beter de steun vanwege de hoge transportkosten niet in goederen, maar
in geld te verlenen. Doorlopende projecten zijn:
 Financiële "adoptie" van ouderen >> hiermee kan BA hen financiële en sociale
ondersteuning verlenen met als uitgangspunt dat elk individu zorg, respect en een
waardige oude dag verdient.
 Financiële "adoptie" van kinderen >> hiermee kan CPC werkende straatkinderen de
mogelijkheid bieden naar school te gaan en niet of minder te werken. Na vijf jaar
basisonderwijs kunnen kinderen doorstromen naar vervolgonderwijs. Dit vormt een
belangrijk onderdeel van de begeleiding, die CPC de kinderen biedt naar een volledige
reïntegratie in de maatschappij om een eigen, zelfstandig bestaan op te kunnen
bouwen.
Naast deze doorlopende projecten is het streven erop gericht jaarlijks binnen de
doelstelling aan minimaal één duidelijk omschreven en afgebakend project uitvoering te
geven om het werk van BA en/of CPC meer kansen te geven. Hierbij valt te denken aan
door lokale bedrijven uit te voeren:
 onderhoud aan de in gebruik zijnde panden (CPC)
 vervanging van verouderde inventaris en gebruiksartikelen (CPC en BA)
 creëren van ontmoetingscentra voor ouderen (BA)
en meer ideële projecten gericht op verbetering van de levensstandaard.
Tenslotte zal Stichting Elnura het vergroten van de onafhankelijkheid van beide NGO's
stimuleren en waar mogelijk eraan meewerken. Dat kan via kleinschalige projecten zoals
het planten van fruitbomen voor eigen gebruik en eventueel voor de verkoop, maar ook
via grotere projecten, waarover voortdurend overleg met BA en CPC plaatsheeft.
Stichting Elnura wil haar doelstelling verwezenlijken door het werven van fondsen voor
de hiervoor beschreven projecten. Als projecten van derden in Kirgizië of in andere
landen op het pad van de stichting komen, sluit zij medewerking niet uit, maar
uitsluitend en alleen op basis van haar doelstelling.
Stichting Elnura respecteert lokale normen, waarden en gebruiken.
De administratie van Elnura is transparant, zodat donateurs, sponsors en fondsen
kunnen zien hoe en waar de middelen worden ingezet. Dit betekent publicatie van de
voortgang van de projecten op de website, evenals jaarlijks een financieel verslag met
toelichting.
4

Binnen de sociale wetenschap wordt de samenleving ingedeeld in overheid, markt en civil society.
Hierbij vallen onder civil society alle organisaties, groepen mensen en particuliere initiatieven die
werken zonder winstoogmerk om iets te doen of bereiken voor de samenleving.
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IV. REALISATIE DOELSTELLINGEN
Stichting Elnura richt zich voor de werving van financiële bijdragen op:
 Particuliere donateurs
 Bedrijven
 Scholen
 Kerken
 Serviceclubs
 Vermogensfondsen
 en alle overige mogelijke sponsoren
Zie ook op de website de tabbladen Steun BA! en/of Steun CPC!
De belastingdienst heeft Stichting Elnura aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Giften aan de stichting kunnen derhalve afgetrokken worden voor de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De in 2016 van kracht wordende “Erkenningsregeling” komt in de plaats van de
keurmerken van CBF, Goede Doelen Nederland en Instituut Fondsenwerving. Bij de
totstandkoming van deze “erkenningsregeling” zijn de voor de ANBI-erkenning geldende
criteria wel meegenomen, maar de ANBI-regeling van de belastingdienst maakt er geen
deel van uit.

V. COMMUNICATIE
Communicatie over en promotie van Stichting Elnura en haar projecten gebeurt met:
 de website www.elnura.nl voor
 nieuws over de stichting, wervingsacties en lopende projecten inclusief de
voortgang ervan,
 het verkrijgen van giften in welke vorm dan ook
 het downloaden van allerhande documenten (het werk van) de stichting
betreffend
 Facebook
 de minimaal éénmaal per jaar verschijnende Nieuwsbrief, die verslag doet van de
laatste activiteiten en de plannen voor de nabije toekomst.
 het beleidsplan, waarin op basis van de doelstelling de intenties van het bestuur voor
de komende jaren worden weergegeven,
 leaflets met informatie over (deel)activiteiten van Stichting Elnura
 de Kennisbank Filantropie en de daaraan gekoppelde Goede Doelen Monitor. Het doel
van deze kennisbank is "Goed doen goed zichtbaar maken".
 het onderdeel ‘wereldverhalen” op de website van Kleine Goede Doelen
 jaarlijks aandacht vragen voor de “Werelddag tegen kinderarbeid” (12 juni), al dan
niet in samenwerking met andere NGO’s.
 persberichten voor diverse, veelal lokale en regionale media
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VII. PROJECTAGENDA 2016 e.v.
Stichting Elnura wil via fondsenwerving financiële steun geven aan de projecten van BA
en CPC en in nauwe samenwerking met beide lokale NGO’s een bijdrage leveren aan het
verbeteren van de leefomstandigheden van hulpbehoevende ouderen en straatkinderen,
in het bijzonder in Kirgizië, Als het op haar pad komt zal Stichting Elnura ook aan andere
projecten in Kirgizië of in een ander land meewerken. Op het programma staan:
nieuwe financiële adopties straatkinderen, zodat meer kinderen naar school kunnen.
Wij streven naar een toename van minimaal 20% of wel 6 extra kinderen per jaar.
 nieuwe financiële adopties onder de armoedegrens levende ouderen om meer
ouderen een menswaardige oude dag te bezorgen. Ons doel is ook hier om minimaal
20% meer adopties te realiseren of wel 7 ouderen per jaar.
 veel aandacht voor fondsenwerving ten behoeve van de basisorganisatie van
Babushka Adoption (zie pagina 2 onder BA)
 ook hoge prioriteit fondsenwerving voor de voortgang van het project van CPC
“Increased participation of NGOs and Internal Migrants (IMs) in the promotion of the
rights of internal migrants’ children” (zie pagina 2 onder CPC)


In ons bestuur zullen wij ons inspannen om dit beleidsplan jaarlijks, naast de blijvende
ondersteuning van BA en CPC, op basis van nieuwe fondsenwerving en van nieuwe
impulsen en initiatieven te voorzien.
U als belangstellende lezer van dit beleidsplan weet vaak van ontwikkelingen en bent
goed in staat om voorstellen te doen in beide richtingen: het werven van aanvullende
donateurs en het steunen van uitdagende projecten in Kirgizië. Wij nodigen u uit!
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