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Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Parwin. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, 

activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van inkomsten. Het plan is opgesteld in het 

kader van de ANBI regeling.1 Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun 

giften  af  kunnen  trekken  van  de  belasting  en  de  stichting wordt  gevrijwaard  van  het  betalen  van 

belasting over giften en schenkingen.  

 

   

                                                            
1  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelinge
n/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellinge
n  
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1. INTRODUCTIE 
 

Wat in 2013 aan een keukentafel in Twente begon, is in korte tijd uitgegroeid tot een professionele 

hulporganisatie. Een hulporganisatie die hulp verleend aan vluchtelingen, ontheemden en kansarme 

in Irak en Syrië. Stichting Parwin werkt met meer dan honderd vrijwilligers, zowel in Nederland als in 

Irak. Deze vrijwilligers verrichten werk in verschillende werkgebieden.  

We streven ernaar om als Stichting hulp te bieden in de gebieden waar de nood het hoogst is en hulp 

dus ook het meest nodig is. Dit zijn vaak plekken waar weinig hulp geboden wordt. Door onze nauwe 

band met Irak en doordat we in dat gebied erg bekend en ervaren zijn, lukt het ons om op de meest 

moeilijk  bereikbare  plekken  te  komen  en  hulpgoederen  uit  te  delen.  Veel  vluchtelingen  verblijven 

namelijk  ook  buiten  de  vluchtelingenkampen  en  zij  hebben  meer  hulp  nodig.  Deze  grote  groep 

vluchtelingen worden, omdat zij buiten de bekende kampen verblijven, vaak vergeten.  

 

2. KORTE TERUGBLIK 
 

Tot  op  heden  hebben  wij  al  meer  dan  200  ton  aan  hulpgoederen  van  Nederland  naar  Irak 

getransporteerd en uitgedeeld. Inmiddels hebben wij een groot achterban en werken er veel mensen 

hard mee om hen die hulp nodig hebben te helpen en van warme kleding e.d. te voorzien.  

 

 

3. VISIE 
 

We willen de meest kwetsbare mensen helpen en voorzien van hulpgoederen. Naast vluchtelingen 

zijn dit ook kansarme, maar men kan bijvoorbeeld ook denken aan kinderen in weeshuizen verblijven 

en vrouwen die gedwongen hun huis of gezin hebben moeten verlaten. Daarnaast voorzien wij ook 

ziekenhuizen  van onder  andere  ziekenhuisbedden  en  rolstoelen. We willen  dan ook hulp  verlenen 

aan de mensen die dit het meest nodig hebben, zonder enige uitzonderingen.  
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4. MISSIE EN DOELEN 
 

Wij  proberen  de  zelfredzaamheid  onder  vluchtelingen  te  vergroten,  door  hen  te  voorzien  van  de 

basisbehoeften. Wij  zijn  er  dan  ook  van  overtuigd  om  zoveel mogelijk  hulp  te  bieden  ter  plaatse, 

zodat mensen ook niet hoeven te vluchten naar Europa. Ons doel is om zoveel mogelijk hulp in het 

land van herkomst te bieden, zodat men geen behoefte heeft om de gevaarlijke tocht naar Europa te 

maken.  

Onze  activiteiten  vinden  voornamelijk  plaats  in  Nederland  en  Irak.  In  Nederland  worden  alle 

hulpgoederen verzameld en gesorteerd en vervolgens in Irak of Syrië worden uitgedeeld.  

Stichting  Parwin  tracht  haar  doelstellingen  te  verwezenlijken  door  middel  van  het  ontwerpen  en 

organiseren van evenementen en grote inzamelacties. Hiervoor gebruiken we voornamelijk facebook 

om donaties binnen te krijgen en vrijwilligers aan te trekken.  

5. ORGANISATIE 
 

Wij  hebben  als  stichting  een  driekoppig  bestuur  die  de  organisatie  sturing  geeft.  Iedereen, 

waaronder ook het bestuur werkt op vrijwillige basis. De stichting heeft dan ook geen commercieel 

winstoogmerk en het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.  

 

6. COMMUNICATIE 
 

Vooral via social media proberen wij vrijwilligers en donateurs op de hoogte te houden van de laatste 

ontwikkelingen en activiteiten. Op onze website kan men de nodige informatie vinden, maar ook op 

onze Facebook‐ en instagrampagina zijn de activiteiten voor onze achterban op de voet te volgen. Zo 

zorgen wij ervoor dat wij altijd in direct contact staat met iedereen die ons helpt helpen. Ook zijn wij 

op deze manier voor iedereen benaderbaar.  

Wanneer  wij  activiteiten  verrichten,  worden  zo  snel  mogelijk  daarna  de  foto’s  en  video’s  van  de 

desbetreffende activiteit op social media geplaatst. Wij merken dat mensen dit erg waarderen. We 

maken ook nog wel eens mee dat mensen hun eigen gedoneerde spullen in de foto’s en video’s terug 

zien verschijnen, wat een eerlijk en vertrouwd gevoel geeft.   
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7. VERANTWOORDING 
 

We  leggen  verantwoording  af  over  de  inhoud  en  kwaliteit  van  ons  werk  middels  social  media, 

website  en  jaarverslagen. Naast  algemene  verantwoording  zal  er  een  verantwoording  zijn  richting 

financiers van specifieke projecten.  

 

8. FINANCIERING 
 

Wij willen geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften, subsidies, bijdrage van activiteiten 

en  fondsenwerving.  De Werving  van  geld  gebeurt  op  kleinschalige maar  effectieve,  direct manier, 

zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk.  

 

9. HET BEHEER EN DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN 
 

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de 

Stichting.  

Aan  het  einde  van  het  boekjaar  wordt  door  de  penningmeester  de  boeken  afgesloten.  Daaruit 

worden  de  jaarstukken  opgesteld  bestaand  uit  de  winst‐  en  verliesrekening,  de  jaarrekening,  de 

balans,  een  staat  van  baten  en  lasten  over  het  betreffende  boekjaar  opgesteld.  Het  bestuur 

beoordeelt  en  controleert  de  stukken  en  keurt  de  stukken  goed.  Na  de  goedkeuring  wordt  een 

overzicht hiervan gepubliceerd op de website.  

 

      10.    TOEKOMST 
 

Ook  in  2018  willen  wij  zoveel  mogelijk  hulp  verlenen.  De  vluchtelingenstroom  blijft  immers 

toenemen  en  hulp  is  van  groot  belang.    In  2018  zullen  wij  een  groot  project  starten  om  zoveel 

mogelijk  schoolartikelen  in  te  zamelen  en  deze  uit  te  delen  op  scholen waar  ze  een  groot  gebrek 

daaraan hebben. 

 

www.stichtingparwin.nl 

https://www.facebook.com/stichtingparwin/ 

https://www.instagram.com/stichtingparwin/ 

   

 


