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Feiten op een rij uit de Nederland BV

-

Bijna 1 miljoen mensen leven tegen de armoede grens

-

140.000 mensen maakte in 2018 gebruik van de voedselbank

-

378.000 kinderen groeien op in armoede (1:9 kinderen)

Het ontstaan van de Vesle Kari Foundation

Op een herfstachtige dag in maart 2012 ging ik de ochtend wandelen met mijn hond Max.
Toen we de straat uitliepen stond ik voor de kerk in onze wijk te kijken naar mensen die met
supermarkt tassen naar buiten kwamen gelopen. In de veronderstelling dat de wijk een nieuwe
Supermarkt had gekregen liep ik samen met Max naar de ingang.
Eenmaal binnen werd mij al snel duidelijk dat de kerk geen nieuwe supermarkt was geworden, maar
een andere activiteit had opgezet; namelijk een voedselbank.
Ik raakte in gesprek met een moeder die erg openhartig was over haar leefomstandigheden en de
noodzaak om hier eten te komen halen. Het gesprek viel echter ineens stil toen ze zei;" Weet je, hier
komen vind ik niet erg maar dat ik met mijn kind niet een dagje weg kan in de vakantie vind ik
vreselijk". Haar ogen vulde zich met tranen.
Noem het een kantelpunt in mijn leven, maar ik liep weg met de pijn van de moeder en met name
haar leed. Het raakte me zo diep dat ik besloot iets te gaan doen aan de gaten die armoede slaat in
het leven van mensen.
Dat is het begin van de Vesle Kari Foundation. Wat zij doet en kan betekenen voor mensen willen we
u graag toelichten in dit schrijven.
Willem Wilbrink

Het tegenovergestelde van armoede is niet rijkdom.
Het tegenovergestelde van armoede is delen.
Abbé Pierre
Franse filosoof en priester

Kern doelstelling en overtuiging van de Foundation
De Vesle Kari foundation wil het leven van een paar mensen in deze wereld

kleurrijker
maken door met gezinnen die moeten leven in armoede een dag te gaan varen.

We vinden namelijk dat juist kinderen van gezinnen in armoede

recht hebben op een vorm van

vakantie vanuit de overtuiging dat dit een bijdrage levert aan gezondheid en welbevinden.

Onze kleine ark, de Vesle Kari (letterlijk; klein bootje) koesteren wij en zetten wij in om deze
gezinnen, die op of onder de armoedegrens leven een droom dag te geven op en aan het water.

De woorden

-klein en simpel- zijn de uitgangspunten van waar uit wij onze stichting besturen.

We gaan in bescheidenheid te werk waar ook al onze activiteiten op zijn afgestemd zijn.

Onze vrijwilligers ; Een heel team van mensen die werken aan de boot, alles voorbereiden en
regelen voor onze gasten en mee gaan om hen te begeleiden in een onbezorgde dag en de
dagelijkse zorgen te laten verdwijnen en om te toveren tot een mooie en onvergetelijke herinnering.

Onze gasten; de ouder (s) met kind (eren) die in onze stichting de hoofdrol spelen en onder
bijstandsniveau leven waardoor men rondom de armoedegrens moet leven. We willen deze
kansarme mensen een kansrijke dag geven! Door het geven van een onvergetelijke erVAARing, in
een vertrouwelijke omgeving waar vriendschap is, veel vriendelijkheid en we het gevoel meegeven
van vrijheid.

Ons programma; De kernactiviteit van de foundation is dat we een dagprogramma verzorgen op de
Grevelingen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen

•

Kennismakingsgesprek. een eerste bezoek bij mensen thuis, waarbij we kennismaken en
samen de dag voorbereiden.

•

De vaardag, waar mensen thuis worden opgehaald en naar de haven worden gebracht en
we samen met hun op avontuur gaan op en aan het water.

•

Indien mogelijk een overnachting, waarbij de dag afsluiten in een hotel.

Onze vraag aan u!
Wij hopen dat we in deze korte kennismaking uw betrokkenheid hebben geprikkeld en beeld
hebben kunnen geven van onze Vesle Kari foundation en willen u vragen ons te helpen om onze
vaartochten voort te kunnen zetten.
We hebben hiervoor uw steun hard nodig. Want ondanks wij zoveel mogelijk met vrijwilligers
uitvoeren kunnen we onze Vesle Kari niet kosteloos onderhouden en zijn de faciliteiten die we
willen aanbieden voor een onbezorgde dag niet zonder kosten.
Financiële hulp om de boot te laten varen is dus van groot belang zonder steun van derden kunnen
wij simpelweg niet bestaan.
Uw hulp maakt dus het verschil !
Hieronder een impressie van tot op heden gesponsorde acties die we dankzij de liefdevolle steun
van anderen hebben kunnen uitvoeren;

Bijlage I .

Leven tegen de armoede grens aan

De mensen waar we iets voor doen hebben het vaak slecht getroffen in hun leven.
Ze leven vaak tegen de armoede grens aan en dat in zo’n welvarend land als Nederland.
Maar wat betekent leven tegen de armoede grens aan ?

Onze ervaringen op een rij
-

Mensen zijn in hun primaire levensbehoefte geheel afhankelijk van de voedselbank

-

Leefgeld bedraagt per week rond de € 35 – €50.

-

Een groot aantal kinderen gaan soms zonder eten naar school

-

Het merendeel van de kinderen gaat nooit op vakantie en kent de Efteling alleen uit
verhalen

-

De kleren en schoenen die de kinderen dragen komen vaak via de kledingbank of kringloop.

Bijlage II

ANBI Status

ANBI registratie
De stichting Velse Kari is in het bezit van een ANBI status (cultureel Algemeen Nut Beschouwde
instelling)
Deze ANBI status maakt dat giften aan de stichting volledig vrij gesteld van schenkingsbelasting en
erfbelasting en zijn giften aftrekbaar voor de inkomsten belasting
De inkomsten belasting kent twee soorten aftrekbare giften
•

Beperkt aftrekbare giften
Hiervoor geldt een drempel

•

Volledig aftrekbare giften
Periodieke giften vastgesteld middel een notariële acte

Voor de volledige informatie verwijzen wij naar de website van de belastingdienst
www.belastingdienst.nl/giften
De stichting is geregistreerd onder fiscaal nummer …..
Oprichtingsdatum
De stichting is opgericht op 1 augustus 2014 onder de naam wordt het oprichtings- jaar van de
stichting de Vesle Kari Foundation VKF.
Statuut bepaling artikel 2 lid 1
De stichting heeft als doel het bieden van een recreatieve dagbesteding bij voorkeur in de vorm van
een buitenactiviteit voor kinderen en jongeren als ook voor vrouwen met hun kinderen aan wie geen

Sponsoring Foundation

Ik ontvang hiervoor een factuur per post

□ of Email□ op het onderstaande adres:

Naam…………………………………………………………..
Straat ………………………………………………………….
Huisnummer………………………………………………
Postcode…………………………………………………….
Plaats………………………………………………………….
Email adres………………………………………………..
Telefoonnummer :……………………………………

Ik doneer aan de stichting :
Friend

€ 500

□

Mijn bedrijfsnaam mag worden genoemd op de website

Founding Friend

€ 1500

Ik ontvang graag een uitnodiging voor de jaarlijkse BBQ

€ 2500

□ nee □

□

Mijn bedrijfsnaam mag worden genoemd op de website

Founding Father `

ja

□ nee □
ja □ nee □
ja

□

Mijn bedrijfsnaam mag worden vermeld op het schip
Ik ontvang graag een uitnodiging voor de jaarlijkse BBQ

□ nee □
ja □ nee □

ja

Ik wil gebruik maken van een geheel verzorgde dag
aan boord van het schip met een relatie

ja

□ nee □

Handtekening
Datum

