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Inleiding 

 

Voor u ligt het beleidsplan2022-2025 van stichting Djakoejoe.  
 
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 10 maart 2022. De aanleiding voor het 
ontstaan en oprichting van de stichting is dat we direct gestart zijn met hulpverlening aan Oekraïne 
na het uitbreken van de oorlog aldaar. 
 
Als stichting zijn wij verplicht een notariële akte op te laten stellen. (Ook wel de statuten genoemd). 
In deze akte is o.a. beschreven wie de bestuurders van de stichting zijn. Als stichting staan we 
ingeschreven bij de kamer van koophandel en zijn we aangemeld bij de belastingdienst.  
 
Het schrijven van een beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut 
Beogende instelling (ANBI). De verder uitwerking van het beleidsplan is verwerkt in het Huishoudelijk 
Reglement van de stichting. Bij het opstellen van de beleidsplan hebben wij rekening gehouden met 
de eisen van de ANBI.  
 
In november 2022 hebben we als stichting de ANBI-status aangevraagd. Het belang van een ANBI-
status is dat organisaties en particulieren hun giften/schenkingen kunnen aftrekken van de belasting 
en wij als stichting worden gevrijwaard van het betalen van belasting over giften/schenkingen.  
 
Dit beleidsplan geeft inzicht in: de manier waarop de stichting haar werk uitvoert om haar 
doelstelling te bereiken. Het plan mag gezien worden als een meerjarenbeleidsplan. Het plan geeft 
inzicht in: 
 
•het werk dat de stichting doet 
•de manier waarop de stichting geld werft 
•het beheer van het vermogen van de stichting 
•de besteding van het vermogen van stichting Djakoejoe 
 

Termijn van een beleidsplan 

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode 2022 tot 2025. Afhankelijk van grote veranderingen in 
de omstandigheden in Oekraïne kan overwogen worden het plan enigszins aan te passen. 
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1. Missie/visie 

 

Onze missie is om de Oekraïense bevolking te helpen met de duurzame wederopbouw, door het 
stimuleren van lokaal ondernemerschap, het ondersteunen van lokale ondernemers en het creëren 
van nieuwe kansen door ondernemers in Oekraïne en in Nederland te verbinden. Tijdens de oorlog 
verlenen wij ook humanitaire hulp aan Oekraïne. 
 
Onze visie is dat de groei van de economie alleen mogelijk is als lokale ondernemers kansen krijgen. 
Door het faciliteren van lokale MKB bedrijven kunnen wij met o.a. kennis en financiële hulp echte 
verandering stimuleren. Wij geloven dat lokale mensen gestimuleerd moeten worden om een 
blijvend onderdeel van de economie te worden. 

1.2 Doelstelling 

 

Wij helpen de Oekraïense bevolking met (nood)hulp en duurzame wederopbouw. Dat doen we onder 
andere door het inzamelen van geld en goederen. We ondersteunen lokale initiatieven en stimuleren 
ondernemerschap. 

1.3 Strategie 

 

Er wordt gebruik gemaakt van de netwerken van bestuursleden van de stichting zowel in Nederland 
als in Oekraïne. Netwerken (privé en zakelijk alsook via social media) in Nederland worden met name 
ingezet om geld, goederen en kennis te vergaren. Netwerken in Oekraïne worden ingezet om de 
gelden, goederen en kennis zo optimaal mogelijk in te zetten om de doelen te behalen. 
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2. Huidige situatie 

 

Sinds het uitbreken van de oorlog is direct begonnen met het verlenen van (nood)hulp. Dit heeft 
ertoe geleid dat er al grote impact is gemaakt. In het kort; 
 

 10 patiëntbewakingsmonitors 

 € 100.000,- aan VAC apparaten 

 6 pallets desinfectiemiddelen 

 200 portofoons 

 349 slaapzakken 

 900 kinderslaapzakken 

 423 matten om op te slapen 

 82 hoofdlampjes 

 20 powerbanks en 15×16 aaa batterijen 

 2 verstelbare ziekenhuisbedden 

 35 EHBO kits 

 7 pallets met dozen en hele vrachtwagen met pallets voor transport 

 Voor de actie met de hartjes zijn meer dan 600 zakjes besteld en € 5.000,- opbrengst is 
gedoneerd aan het rode kruis, een deel van de opbrengst is gestoken in hulpgoederen. 

 
Gaandeweg de duur van de oorlog verzwakt het gevoel van urgentie bij de donateurs. Gebleken is 
dat het moeizamer gaat om handen op elkaar te krijgen. Het zal meer inspanning van de stichting 
vergen om zaken voor elkaar te krijgen. Daar staat tegenover dat de organisaties in Oekraïne wat 
meer gewend zijn geworden om om te gaan met de situatie.  
 
We kunnen wel zeggen dat er een bepaalde mate van volwassenheid ontstaat hetgeen betekend dat 
er effectiever en efficiënter met de gelden en middelen omgegaan kan worden. Hulpvragen zijn 
concreter dan voorheen. 
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2.1 Activiteiten van de organisatie 

 

Naast voornoemde activiteiten is het belangrijkste project op dit moment het project 
“Ondersteuning bij revalidatie van slachtoffers fysiek oorlogstrauma” 
 
Vanuit onze visie en missie helpen we Oekraïne door lokaal ondernemerschap te stimuleren. 
Stichting Djakoejoe helpt fysiotherapiepraktijken en sportscholen in Oekraïne met kennis, 
hulpmiddelen en waar nodig liquide middelen, zodat zij zelfstandig in staat zijn om fysiek gewonde 
slachtoffers van de oorlog te kunnen laten revalideren. Door ondersteuning van een lokaal 
revalidatiefonds helpt Stichting Djakoejoe de gewonde oorlogsslachtoffers met de bekostiging van 
hun revalidatie.  
 
Het project start met het ondersteunen van de eerste sportlocatie met fysiotherapiepraktijk 
genaamd Sport Lifestyle Centre DIFFER in Lviv, Oekraïne. In samenwerking met de sportschool wordt 
gestart met de ondersteuning bij de transitie naar revalidatie van gewonden. Wij ondersteunen met 
de benodigde kennis, hulpmiddelen en ervaringen om dit professioneel op te pakken.  
 

 
 
Primair worden twee doelen nagestreefd: 
 
1.  Transformatie van fysiotherapiepraktijken en sportscholen naar revalidatiecentra. Waar 
nodig oprichting nieuwe praktijken. 
Beoogde input:  O.a. samenwerkingsverbanden, kennis, apparatuur, lokale praktijken en 

therapeuten, liquide middelen. 
 
Beoogde output:  Kwalitatief hoogwaardige, beschikbare en ruim toegankelijke 

revalidatievoorzieningen welke op lange termijn weer terug kunnen keren 
naar hun oorspronkelijke functie.  
Bedrijfscontinuering van lokale sportscholen en fysiopraktijken 
arbeidsverschaffing aan medewerkers 

 
2. Fondswerving in Nederland ten behoeve van een revalidatiefonds in Oekraïne om 
revalidatietrajecten voor gewonde oorlogsslachtoffers te financieren. Het is nu nog onzeker in 
hoeverre de nationale overheid van Oekraïne garant staat voor bekostiging van revalidatietrajecten. 
Daar kan echter niet op gewacht worden, de basisinfrastructuur moet daarom nu gelegd worden. 
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Het lokale fonds werft (inter)nationaal gelden, ‘contracteert’ en faciliteert de revalidatiecentra en 
ziet erop toe dat gelden juist besteed worden (de juiste zorg op de juiste plek.) 
Beoogde input: liquide middelen 
Beoogde output: voorspoedig herstel van slachtoffers teneinde ze weer snel terug te kunnen laten 
keren naar de maatschappij en passend te laten re-integreren op de arbeidsmarkt. 
Het voordeel van samenwerken met een lokale sportfaciliteit is dat er al veel hulpmiddelen 
beschikbaar zijn. Tevens zijn er al fysiotherapeuten en ander ondersteunend personeel beschikbaar. 
We kunnen vanuit deze goede basis uitbreiden en opschalen. 
We zien kansen om via ons internationale netwerk aan meer mogelijkheden tot funding te komen 
zodat we het project kunnen uitbreiden naar andere steden en sportscholen.  
 
 

2.1 In de media 

 
Middels social media en lokale contactbladen proberen we de stichting volop onder de aandacht te 
brengen. 

 
Artikel: Bedrijvig Oss oktober 2022 
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3. Toekomst 

 

Gelet op de inspanningen die nodig zijn om projecten goed op te pakken en de geringe personele 
omvang van de stichting (met allen een druk bestaan) zal selectief gekeken worden naar projecten 
die op lange termijn opgepakt kunnen worden. Kwaliteit voor kwantiteit.  
Mocht acute noodhulp noodzakelijk zijn dan zal er weer snel opgeschakeld worden. 
 

4. Organisatie 

 

Stichting Djakoejoe 
Kantsingel 16b te Oss, 5349 AJ, Oss 
www.djakoejoe.nl 
info@djakoejoe.nl 
 
Telefoonnummer: 0616397144 – Paul van Workum  
 
KVK 85749214   RSIN: 863728583 
 
Bank: NL40BUNQ2068828634 
 

4.1 Bestuur 

 

Tanya van Workum (Voorzitter) 
Tanya komt uit Oekraïne en heeft sinds 2016 een bedrijf dat op diverse wijze zaken doet met 
Oekraïne. Sinds de start van de oorlog heeft Tanya met haar bedrijf 5Pro Nederland 250.000 euro 
aan goederen naar Oekraine gestuurd. Liliia Yuno heeft een tijdje voor 5Pro Nederland gewerkt en 
heeft sinds enkele jaren een professionele sportschool in Lviv Oekraïne. 
 
Richard van der Pol (Secretaris) 
Lokaal betrokken ondernemer en is o.a. een van de initiatiefnemers van Stichting Eten over. Toen de 
oorlog startte was hij direct betrokken en heeft geholpen bij de donaties en fondsenwerving. 
 
Alfons Peters (Penningmeester) 
Alfons is samen met zijn vrouw die uit Oekraïne komt al jaren actief om kleinschalig met hulp de 
lokale economie van Oekraïne te stimuleren. In dit project is hij als directielid van Kliniek ViaSana 
belangrijk om zijn ervaring, kennis en netwerk. Hij zal kennis en netwerk inzetten om van het project 
een succes te maken. Vooral inhoudelijk en met het selecteren van de juiste hulpmiddelen voor de 
lokale partners. 
 

  



9 

 

 

4.2 Werknemers 

 
De stichting heeft geen werknemers in dienst en heeft deze ambitie ook niet. 

 

4.3 Vrijwilligers 

 
Paul van Workum (mede initiatiefnemer) 
 
Mike Gabriel (marketing en communicatie) 
 

4.4 Samenwerking 

 
‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’ 
 
Omdat er samen meer mogelijk is dan alleen hecht de stichting ontzettend veel waarde aan haar 
samenwerkingspartners. We ontlenen ons bestaansrecht er aan. Zowel in Nederland als in Oekraïne 
wordt er nauw samengewerkt met verschillende andere partijen. We zoeken partijen die beter zijn in 
hetgeen wat zij doen dan dat we dat zelf zouden kunnen. Ieder zijn specialisme. 
Enkele van onze samenwerkingspartners: 
 
Stichting Twente voor Oekraïne  https://twentevooroekraine.nl/ 
 
Stichting Noodtransport Oekraïne https://noodtransportoekraine.nl/ 
 
Sport Lifestyle Centre DIFFER Lviv, Oekraïne 
 
 
 
 

   

https://twentevooroekraine.nl/
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5. Financiën  

 

 

5.1 Beheer en besteding van het vermogen 

 
In zowel de statuten als in het beleidsplan is de volgende stelling opgenomen met betrekking tot het 
beloningsbeleid van Stichting Djakoejoe. 
 
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Stichting Djakoejoe vindt het van belang dat de ontvangen giften voor minstens 90% naar het 
algemeen belang van de stichting gaat. Om deze reden is er specifiek voor gekozen geen 
medewerkers in dienst te nemen om zo de kosten nog verder te drukken. De organisatie draait op 
het bestuur en vrijwilligers.  
 
Bestuurders en vrijwilligers kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. De 
stichting probeert deze echter zo laag mogelijk te houden en doet voor eventuele kosten telkens een 
beroep op één van haar donateurs/sponsoren om in deze faciliteiten te voorzien en/of deze kosten 
voor haar rekening te nemen. 
 
Teneinde direct in te kunnen springen op een acute hulpvraag zonder hier vooraf fondsenwerving 
voor te doen en om andere noodzakelijke incidentele uitgaven te kunnen doen heeft de stichting het 
streven een projectreserve op te bouwen van tenminste € 10.000,-. 
 
Door een weerstandsvermogen van € 3.000,- te hanteren voorkomt de stichting dat het meteen in 
financiële problemen komt bij een calamiteit. 
 

5.2 Het werven van gelden 

 
De stichting richt zich direct tot particulieren, ondernemers en bedrijven in de regio om giften te 
genereren. Daarnaast zal ook gevraagd worden om materiële zaken te doneren die passend zijn bij 
de op dat moment lopende projecten.  
 
Ook diensten in de vorm van bijvoorbeeld het delen van kennis zal worden gevraagd indien de 
projecten dit verlangen. 
 
Daarnaast worden financiële bijdragen en fondsen van overheid en andere systeem instellingen in de 
vorm van subsidies verworven daar waar dit mogelijk is.  
 
De werving van geld gebeurt primair op een relatief kleinschalige manier via bestaande contacten 
met relaties, privé en zakelijk. 
 


