ANBI INSTELLING:
Stichting Pijnackernaren helpen Armenië

DOELSTELLING:
De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië houdt zich sinds 2005 bezig met fondswerving ten
behoeve van de Stichting Little Bridge. Dat is een relatief kleinschalige ontwikkel- en hulporganisatie
die actief is in Armenië.
De Stichting Little Bridge staat onder leiding van de Nederlandse Maria Goris die sinds midden jaren
negentig actief is als ontwikkelingswerker in Armenië.
Little Bridge is een kleine actieve organisatie met als motto: geen woorden maar daden. Little Bridge
houdt zich in heel Armenië bezig met het organiseren en (laten) uitvoeren van allerlei projecten,
zoals: de aanleg van waterleidingen voor woonwijken en irrigatiesystemen voor de landbouw; het
vernieuwen van scholen; het opzetten maaltijdprojecten voor ouderen; het samenstellen en uitdelen
van voedselpakketten en kleding aan arme gezinnen; het bekostigen van medische apparatuur voor
ziekenhuizen; het regelen en betalen operaties voor mensen die het zelf niet kunnen bekostigen, het
vernieuwen en uitbreiden van kindertehuizen; de aankoop van wasmachines en andere
voorzieningen voor bejaardentehuizen, enzovoort.
Het doel van de Stichting Little Bridge is: structurele en blijvende verbetering van de
levensomstandigheden van die mensen en groepen mensen die dat op eigen kracht niet of
nauwelijks zelf kunnen. Daar waar de mensen het niet kunnen en de overheden niet willen of
kunnen, komt Little Bridge in actie.
Het doel van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië is: de Stichting Little Bridge voorzien van
financiële middelen door in Nederland allerlei acties op te zetten en aandacht te vragen voor het
werk van Little Bridge als kleinschalige organisatie waar iedere ‘gegeven euro’ optimaal wordt
besteed.
De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië is een kleine groep mensen die allemaal uit Pijnacker of
directe omgeving afkomstig zijn: Henny Bos, Piet van Daalen en Sjaak Oudshoorn. De bestuursleden
en hun partners gaan ieder jaar in september op eigen kosten een week naar Armenië om samen
met Maria Goris en haar naaste medewerkers afgeronde, lopende en eventuele nieuwe projecten te
bezoeken.

ALGEMENE GEGEVENS:
Naam: ANBI

: Stichting Pijnackernaren helpen Armenië

Telefoonnummer

: 015-3699140

K.v.K nummer

: 27295064

Website

: http://pijnackernarenhelpenarmenie.nl

(post)Adres

: Oostlaan 68

Postcode

: 2641 DT

Plaats

: Pijnacker

VERANTWOORDING:
Onze bestuurssamenstelling
J.J.H. Bos
S.F.L. Oudshoorn

voorzitter Oostlaan 68, 2641 DT Pijnacker 06-52618213/015-3699140
secretaris Molenweg 6, 2631 AB Nootdorp 06-37122222

A.G. van Daalen-Rijsdam penningmeester Adigestroom 234 2721 AP Zoetermeer 0651386546
ONS BELEIDSPLAN:
In het licht van bovenomschreven doelstelling/missie zijn de activiteiten van de stichting
voortdurend gericht op het op allerlei wijzen verwerven van gelden vanuit stichtingen,
ondernemingen, particulieren, scholen en/of andere bronnen.
Keuzen maken voor projecten die wij zelf hebben onderzocht en bezichtigd en op voordracht van
de stichting Little Bridge.

ONS BELONINGSBELEID:
De stichting heeft geen personeel/medewerkers in dienst en de bestuursleden ontvangen geen
beloning.

ONZE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:
Zie Projecten gereed en in uitvoering elders op website

FINANCIËLE VERANTWOORDING:
Zie financiële verslagen op elders op website

