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De stichting stelt zich ten doel: 

a. De bewustwording te bevorderen van de grote verschillen in welvaart en welzijn tussen 
mensen met en zonder beperking in Nederland ten opzichte van mensen in de zogenaamde 
zich ontwikkelende en ontwikkelingslanden. 
De stichting is van mening dat het zinvol is om de eigen middelen en mogelijkheden in te 
zetten om de kansen op “ volwaardig burgerschap” voor mensen met een verstandelijke of 
meervoudige beperking in deze landen te bevorderen; 

b. De tijdelijke ondersteuning van en samenwerking met instellingen en initiatieven, die mensen 
ondersteunen met een verstandelijke of meervoudige beperking die zich in ernstige 
achterstandspositie bevinden; 

c. Een en ander in de ruimste zin van het woord. 

De stichting tracht dit doel te bereiken: 

a. Door het geven van informatie en voorlichting over de mogelijkheden om mensen met een 
verstandelijke of meervoudige beperking in ontwikkelingslanden daadwerkelijk te 
ondersteunen; 

b. Door personeelsleden, vrijwilligers, stagiaires en andere bij Lunet zorg betrokkenen 
mogelijkheden en ondersteuning te bieden bij het uitwisselen van kennis en ervaring met en in 
de instellingen initiatieven, die door de stichting ondersteund worden; 

c. Door het gezamenlijk verrichten van inspanningen en het geven van ondersteuning aan 
instellingen en initiatieven, waar als gevolg van een ernstige achterstandspositie de 
ondersteuning en zorgverlening aan mensen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking worden bedreigd; 

d.  Door het samenwerken met –alsmede het zich op enigerlei andere wijze interesseren bij 
andere (rechts)personen, die een gelijk of soortgelijk doel beogen; 

De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

Het bovenstaande werkt de stichting door: 

a. Het actief werven van financiële middelen bij donateurs, charitatieve instellingen en 
commerciële  bedrijven. Dit op basis van gerichte projecten; 

b. Het hebben van een samenwerkingsovereenkomst met Lunet zorg en met de stichting 
Dominique Roemenië; 

c. Indien een project dat vraagt, samen te werken met ter zake deskundige onderwijsinstellingen 
en andere organisaties; 

d. Het geven van voorlichting aan, het communiceren en informeren van de bij het werk van 
onze stichting betrokkenen, o.a. door het houden van presentaties, het hebben van een 
website, het doen van mailingen en andere vormen van p.r.; 

e. Het materieel en immaterieel ondersteunen van projecten in Wit-Rusland, Roemenië, Ghana 
en incidentele projecten. Dit op basis van vooraf ingediende projectaanvragen en achteraf 
door middel van een financiële en inhoudelijke verantwoording; 

f. Het uitzenden van ter zake betrokken deskundigen; 
g. Het onderhouden van een nationaal en internationaal netwerk; 
h. Het afleggen van werkbezoeken; 
i. Het afleggen van verantwoording door inhoudelijke en financiële jaarverslagen; 
j. Door minimaal om de 2 maanden in vergadering bijeen te komen om het bovenstaande te 

effectueren. 


