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www.stichtingpaspoort.nl

Adresgegevens organisatie
Walplein 10A
4524CJ Sluis
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Inleiding
Opgegroeid in Zeeuws Vlaanderen maar toch nog nauw verbonden met mijn roots in India
heb ik samen met mijn vader Peter, moeder Emy en broer Pascal PASpoort opgericht.
Een stichting om hulp te bieden in het gebied waar een deel van deze roots liggen, namelijk
rondom het plaatsje Verna (deelstaat Goa). Ik besef dat mijn leven als vrouw er heel anders
had uitgezien als ik in India was gebleven.
Geloof, plaatselijke gebruiken en wetten en het kastensysteem zorgen ervoor dat de
maatschappij hier hard kan zijn voor opgroeiende meisjes en alleenstaande vrouwen.
Stichting PASpoort biedt daarom hier hulp aan vrouwen en kinderen in nood. Het doel is om
ervoor te zorgen dat diegenen die hulp krijgen, zich kunnen ontwikkelen en zelfstandig een
bestaan kunnen opbouwen. Tevens hebben wij ons tot doel gesteld om de levensstandaard
van gezinnen te verbeteren.
Het is mooi om te zien dat het geen druppel is op een gloeiende plaat maar dat de
inspanningen daadwerkelijk effect hebben. Mede omdat er geen geld naar dure
directieleden of andere overheadkosten gaat.
Alle giften komen een op een, direct ten goede aan de menen die het nodig hebben.
Dankzij het PAShouse en het multifunctionele centrum (PAScenter) ter plaatse hebben we
een ontmoetingspunt waar dagelijks vele mensen zich melden met een hulpvraag. Medische
programma’s kunnen hier plaats vinden en het biedt tijdelijke opvang voor vrouwen en
kinderen in nood. Tevens wordt het centrum gebruikt om de kook- en naailessen te geven en
er worden bijlessen gegeven aan kinderen die het moeilijk hebben op school.
We willen met name alleenstaande vrouwen en kinderen helpen zelfstandig in het
levensonderhoud te voorzien is er dus ook gelegenheid voor het opbouwen van een
toekomst. Niet alleen voor het kind zelf maar ook voor het hele gezin en de familie.
Door sponsoring van met name de schoolopleiding van veel kinderen wordt gewerkt aan een
betere toekomst. Kleinschaligheid en persoonlijke benadering vinden wij belangrijk. Alle
sponsorkinderen worden door ons bezocht en kennen we dus persoonlijk.
Wij hopen u met ons beleidsplan een goed beeld te geven van onze intenties. Mocht u
vragen hebben, een kindje willen sponsoren of gewoon willen helpen, neem dan contact
met ons op.
Met vriendelijke groet,
Joyce Ultee
Voorzitter
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1.

Missie/visie

Stichting PASpoort is opgericht door Peter en Emy Ultee, samen met hun dochter Joyce en
zoon Pascal. Joyce is geboren in India en geadopteerd door Peter en Emy. Met Stichting
PASpoort willen ze in India aan vrouwen en kinderen in nood hulp bieden. Het doel is om
ervoor te zorgen dat diegenen die hulp krijgen, zich kunnen ontwikkelen en zelfstandig een
bestaan kunnen opbouwen.
1.2
Doelstelling
Zoals in het voorwoord al aangegeven willen we onze missie bereiken door een aantal
concrete projecten duurzaam op te zetten en onderhouden.
Het betreft hier voor een groot deel het garanderen van onderwijs voor kinderen en het
realiseren van projecten op het gebied van hygiëne, sanitatie, scholing en algemene hulp.
1.3
Strategie
Hieronder geven we verdere uitleg over onze projecten waarmee we onze missie vormwillen
geven en de doelstelling willen realiseren.
Onderwijs- sponsorprogramma
Zoals aangegeven is onderwijs essentieel voor het opbouwen van een eigen toekomst.
Kinderen moeten daarom naar school kunnen gaan.
Door het voldoen in de kosten kunnen we ervoor zorgen dat onderwijs wordt genoten.
Dit gaat niet zomaar, elk jaar moeten de kinderen hun rapport laten zien en aan sponsoring
zit dan ook de eis dat ze hun best doen, goed leren en niet spijbelen.
Van de ouders wordt ook onvoorwaardelijke steun gevraagd.
Gemiddeld maken zo’n 60 kinderen deel uit van dit sponsorprogramma.
Verbeteren van de levensstandaard door hulp te bieden op het gebied van medische zorg,
hygiëne. Dit gebeurt door het realiseren van verschillende projecten & programma’s.
Summer Camp
Ieder jaar, niet op straat rondhangen en leren, basis leggen.
Kerstmanden-project
Ieder jaar, op 24 december, wordt aan veel gezinnen een mand met levensmiddelen
gegeven, genoeg voor een maand voor het hele gezin, zodat ook zij mooie kerstdagen
kunnen vieren.
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Medisch-programma
Door het organiseren van verschillende “Camps” bieden we medische zorg op verschillende
gebieden. Hier een opsomming van de diverse “Camps”:
ü Eye Camps
ü Dental Camps
ü Ortho Camps
ü Gynac Camos
ü Bone Density Camps
ü General Health Camps
Scholings-programma
Naast basisonderwijs voor de kinderen organiseert de stichting ook algemene scholing zoals:
ü Kook- en baklessen
ü Naailessen
ü Bijlessen voor kinderen met leerproblemen
ü Spelletjes voor de kleintjes (2 tot 8 jaar)
Sanitation-programma
Hygiëne is belangrijk maar in dit gebied niet vanzelfsprekend. Geen of geen goede sanitaire
voorzieningen zijn eerder regel dan uitzondering.
Daarom zorgen we op projectbasis voorde aanleg van toiletten en septictanks en ook
riolering.
Culha-project
Veel huisjes beschikken niet over een keuken. Koken op open vuur komt veelvuldig voor.
Uiteraard met alle gevaren voor brand en verstikking door rook tot gevolg.
Stichting PASpoort heeft van Phillips een licentie verkregen voor de productie van
eenvoudige rookvrije oventjes. Door deze te plaatsen kunnen we gevaarlijke situaties
voorkomen.
Algemene hulp
Verder proberen we de inwoners van onze gemeenschap zo veel mogelijk bij staan op
sociaal en juridisch gebied. Proberen we te ondersteunen bij het opzetten van een eigen
onderneming in de vorm van het verstrekken van microkredieten en stellen waar mogelijk
bouwland, zaaigoed en meststof beschikbaar.
Renovatie- en verbouwingsprojecten
Waar nodig wordt in overleg met de bevoegde instanties een planning gemaakt voor en
uitvoering gegeven aan verbetering van de woningen of hutjes.
Tijdens de verbouwing kan tijdelijk onderkomen worden verzorgd in het PAScenter.
Gezien de kosten van deze projecten dient er zeer zorgvuldig te worden gekeken waar deze
hulp geboden moet worden.
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2.

Huidige situatie

Sinds enkele jaren staat er een degelijke organisatie. Dankzij de aanwezigheid ter plaatse en
het eigen PAScenter is een duurzame basis gecreëerd voor de toekomst.
Een stabiel sponsorprogramma voor de schoolgaande kinderen is opgezet en loopt naar
verwachting. Het monitoren van de resultaten van de kinderen maar ook het bijhouden van
de “ attendancy” is gewaarborgd. De plaatselijke, dagelijkse leiding rapporteert periodiek en
zo kan er tijdig worden bijgestuurd.
Het is tot op heden nog nooit voorgekomen dat slechte cijfers of spijbelen tot uitsluiting van
het programma tot gevolg heeft gehad.
Een uitdaging blijft om sponsoren erop te wijzen en ervan te overtuigen dat het sponsoren
van een kind verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich meebrengt.
Vanaf het moment van het naar school gaan tot het afronden van het basisonderwijs is
jaarlijks een vast bedrag nodig voor de gehele periode.
Op het moment dat een traject wordt opgestart is het dus belangrijk dat de sponsor een
commitment aangaat voor de gehele periode.
We kunnen een kind immers tussentijds niet van school halen omdat het sponsorgeld niet
meer wordt overgemaakt.
Verder blijft zorgvuldigheid geboden bij het uitvoeren van de grotere en duurdere projecten.
Het goed inschatten van de achterliggende belangen en het goed interpreteren van de
noodzaak “op afstand” is niet altijd eenvoudig.
De connectie met onze visie moet steeds duidelijk aanwezig zijn.
Daarom blijft het een of twee maal per jaar ter plaatse bekijken en evalueren van de
projecten van groot belang.
Ook het goed informeren en duidelijk formuleren van de verwachtingen richting sponsoren
blijft belangrijk.
2.1
Activiteiten van de organisatie
Doorlopende activiteiten zijn het onderwijs-sponsorprogramma, de Summer Camps en de
Kerstanden-actie.
Op projectmatige basis blijft het belangrijk om te kijken waar septic-tanks of renovatie
benodigd is.
Onze sterkte is de lokale aanwezigheid maar tegelijkertijd dienen we ervoor te zorgen dan
we de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed blijven borgen.
De missie mag niet uit het oog worden verloren wat soms lastig is aangezien er zoveel
schrijnende gevallen zijn die hulp kunnen gebruiken.
Aanvragen van gezinnen waar hulp ook geleverd kan worden door familie of welke geen
verband houden met het helpen van vrouwen en kinderen in nood kunnen we dan ook niet
honoreren hoe lastig dit ook is.
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2.2
Summer Camp & Kerstmanden-actie
Naast alle ander activiteiten zijn we trots op de jaarlijkse Summer Camps en de jaarlijkse
Kerstmanden-actie.
Bij beide projecten zijn bijzonder om de positieve gevolgen namelijk direct voelbaar zijn.
Tijdens de jaarlijkse Summer Camps worden 15 tot 20 kinderen in de leeftijd tussen 4 en12
jaar uitgenodigd om een week naar het PAScenter te komen voor een leuke dag vol
activiteiten en heerlijke lunch.
Dit vind plaats in de maand mei, de periode waar de kinderen “ grote” vakantie hebben.
Knutselen, spelletjes, koken en sport maken altijd deel uit van de activiteiten welke elk jaar
rond een speciaal thema draaien.
Dat kan zijn “de landen van de wereld”, “dieren van de wereld” of taal. Zo proberen we de
kids ook iets bij te brengen van de wereld buiten de kleine, afgesloten gemeenschap.
Met de komst van het internet en mobiele netwerken wordt de wereld al iets groter maar
het blijft voor de leeftijdscategorie toch zeer belangrijk om te weten dat er meer is dan de
dagelijkse beslommeringen.
Het mooie van deze Camps is dat de kinderen ’s ochtends ruim voor de start klaar staan aan
de poort en helpen met het klaarzetten van de tafels en stoelen.
Bijzonder om te zien hoe creatief ze zijn met weinig en hoe zuinig ze omgaan met alle
spulletjes, geen snippertje gaat verloren.
Hetzelfde geldt voor de kerstmanden. Het is instant-geluk om dat je iemand iets geeft waar
ze per direct iets aan hebben. Rijst, een kip en handige dingen voor in huis. Eten en spullen
waar behoefte aan is maar geen middelen voor zijn om zelf aan te schaffe.
Het gaat hier om het helpen van de armste mensen. Door deze doelgroep iets extra’s te
geven tijdens de feestdagen is zeer bijzonder en speciaal.
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3.

Toekomst

Met de grote lijnen uitgezet en de met de lopende projecten en programma’s onder
controle is het zaak om ervoor te zorgen dat de middelen beschikbaar blijven om al hetgeen
is bereikt in stand te houden.
Met de snelle digitale ontwikkelingen liggen er grote kansen om nog meer te bereiken.
Hierbij valt te denken aan scholing op afstand door bijvoorbeeld skype.
Ook kunnen er ondernemingen worden opgezet welke dienstverlenend kunnen zijn aan
bijvoorbeeld bedrijven uit onze regio.
Hierbij valt te denken aan diensten op het gebied van programmeren, factoring en op het
gebied van multimedia (bouwen van websites).
3.1
Jong Volwassenen
Door naast onderwijs voor de leeftijden tot 12 jaar ook meer de mogelijkheden voor
jongeren te onderzoeken die na het afronden van de opleiding op zoek gaan naar een
mogelijkheid voor creëren van een eigen inkomen en dus voor een eigen toekomst.
Hier moet onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is om deze doelgroep toe te voegen
aan onze missie. Jongeren helpen met het opzetten van een eigen onderneming zodat de
toekomst van de jong volwassene is gewaarborgd en er ruimte is voor het starten van een
eigen gezin.
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4.

Organisatie

Hieronder treft u de gegevens van onze stichting:
Stichting PASpoort
Walplein 10A
4524 CJ SLUIS

info@stichtingpaspoort.nl
www.stichtingpaspoort.nl

Datum oprichting 4 november 2008
RSIN-nummer (KvK) 20145952
Fiscaal nummer 8200.63.307
Banknummer: 61.81.34.727
IBAN/SEPA Nummer: NL96ABNA0618134727
BIC Nummer: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO
Onze stichting heeft een ANBI-status

4.1
Bestuur
Ons bestuur bestaat uit 3 personen en is onbezoldigd (het bestuur ontvangt geen vergoeding
voor haar werkzaamheden).
Het bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

mevrouw J.E.M. (Joyce) Ultee
de heer J. (Jan) Klaassen
de heer P.M.F. (Paul) Saman

4.2
Vijwilligers
Ter plaatse zijn er in het PAShouse en PAScenter twee vrijwilligers bij de stichting betrokken,
de zussen Lydia en Jane Fernandes. Ook zij krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden
en iedere uitgave dient verantwoord te worden door het overleggen van kwitanties.
Beide dames hebben geen toegang tot de bankrekeningen, alle uitgaven worden door Lydia
zelf voldaan en na goedkeuring bestuur terugbetaald.
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5.

Financiën

Onze lopende kosten worden vooral bepaald door het sponsorprogramma. De kosten voor
schoolgeld zijn in die zin de enige financiële verplichting welke de stichting heeft waar
liquide middelen voor aanwezig moeten zijn.
Sponsorprogramma
Benodigd budget per jaar € 10.800
Het sponsorprogramma wordt volledig gedekt door de sponsoren. Indien een sponsor afvalt
worden de kosten tijdelijk opgevangen uit de algemene middelen tot er een nieuwe sponsor
is gevonden.
Kerstmanden-actie
Fundraising voor deze actie start in steeds in oktober van het betreffende jaar. Het budget
wordt aangepast aan de donaties welke zijn ontvangen per medio december (dit in verband
met de nodige inkopen). Per dan wordt dus het aantal uit te geven manden bepaald.
Indien er nog gelden binnenkomen na medio december worden de manden nog aangevuld
met extra levensmiddelen.
Overige projecten worden gerealiseerd na ontvangst van donaties. Afhankelijk van het
ontvangen bedrag aan donaties wordt bekeken welke projecten worden opgestart en voor
welk bedrag rekening houdend met een post onvoorzien zodat er altijd budgetneutraal kan
worden gewerkt.
Beheer en besteding van het vermogen
In principe bouwt de stichting geen vermogen op. Indien er geen project kan worden
opgestart waar middelen voor aanwezig zijn dan blijven deze gelden beschikbaar op de
bankrekening.
Een buffer blijft beschikbaar om eventuele tegenvallers in het sponsorprogramma op te
vangen.
Het werven van gelden
De stichting is afhankelijk van de giften van vaste sponsoren (scholing) en vaste donateurs
(algemene giften).
Verder ontvangen we soms eenmalige steun van bijvoorbeeld serviceclubs of andere
initiatieven uit de regio.
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