Arava4life Stichtingsbeleid 2021
Te bereiken doelen
Zoals in de statuten vermeld, het helpen van alleenstaande (aankomende) moeders en (eventueel)
partners zonder inkomsten.
Het hoofddoel is altijd het ondersteunen van alleenstaande moeders en of gezinnen om hen de kans
te gegeven zo snel mogelijk een zelfstandig bestaan te bereiken, door hun leven weer op de rails te
zetten. Hulp wordt verleend tot 1,5 jaar lang.
Het doel is de vrouwen zo snel mogelijk in staat te stellen zelfstandig hun kind op te voeden

Doelgroep
Alleenstaande vrouwen of vrouwen met een partner die gehandicapt zijn of tijdelijk geen werk
hebben. En net een baby hebben gekregen of in verwachting zijn van een baby, maar geen
financiële middelen en / of geen vaardigheden hebben om een kindje op te voeden.

Toewijzing hulpverlening
Toewijzing van hulpverlening wordt beoordeeld op basis van de intake en of documenten
ontvangen van de Israëlische socialedienst. Na intake wordt gekeken welke hulp, de hoeveelheid en
de tijdsduur ervan tot maximaal 1,5 jaar.

Wijze van hulpverlening
1. Betalen van urgente kosten zoals achterstallige vaste lasten, indien nodig 1 à 2 maanden
vooruitbetaling.
2. Verschaffen van voeding, gezin en babyvoeding en luiers
3. Advies en praktische tips geven over opvoeding
4. Ondersteunen van moeders die moeite hebben hun kind te voeden
5. Hulp en begeleiding verlenen bij instanties en vervolgtrajecten aldaar
Punt 1: wijze van hulp bieden wordt uitgevoerd voor de volgende subpunten:
1. Huur van de woning. Om uitzetting en dakloosheid te voorkomen
2. Boodschappen. Voorzien van eerste levensbehoefte en honger en ondervoeding voorkomen
3. Nutsvoorzieningen ter voorkoming mens onterende toestanden
De hulpverlening wordt altijd in de administratie opgenomen, met een bewijs van betaling van
bovenstaande rekeningen.

Overig
Het beleid wordt minimaal 1 maal per jaar getoetst of herziening noodzakelijk is. En wordt
gepubliceerd op de website.
Eenmaal per jaar zal een financieel jaaroverzicht op de website worden gepubliceerd.
Stichting werkt conform de regels opgesteld door de Nederlandse overheid Algemeen Nut Beoogde
Instelling(ANBI).
Stichting werkt conform de Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy.
Stichting werkt conform de statuten waarvoor de stichting is opgericht.

Beloningsbeleid
De stichting werkt met vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding en
beoefenen hun taken op vrijwillige basis.
Ook de medewerkers Henny en Simon Frankenhuis ontvangen geen salaris. Ze ontvangen hooguit
een onkostenvergoeding voor de middelen waarvan zij gebruikmaken bij hun werk voor de
stichting. Daarbij te denken aan zaken zoals kantoor artikelen voor de administratie en vervoer. De
hoogte hiervan is altijd evenredig aan het gebruik voor de stichtingdoeleinden.
Indien Henny en Simon inkomsten uit hun werk voor de stichting ontvangen. Is dit alleen mogelijk
bij goedkeuring met een meerderheid van het stichtingbestuur. De eventuele bedragen voor deze
eventuele inkomsten zullen nooit de 10 procent van de inkomsten van de stichting overschrijden.
Waarmee de minimaal 90 procent besteding aan hulp van de donateurs, gegarandeerd besteed blijft
aan hulpverlening voor het goede doel.

