
Stichting Sosurwo Fonds 11 

BELEIDSPLAN  - 2021 -2025 

Inleiding 

Stichting Sosurwo Fonds 11 is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte. De stichting is 

statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam. Het bestuur bestaat uit onafhankelijke leden en voert 

zijn taak onbezoldigd uit. Fondswerving activiteiten in Nederland zijn bestemt voor de projecten van 

Sosurwo Fonds in Nederland. 

Strategie 

De visie en strategie van Sosurwo Fonds is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze zij n : 
 Het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in achtergestelde situaties in de 

Carnise en Tarwewijk Rotterdam, als mede behartigen van de belangen van kwetsare 

jongeren en van mensen in armoede in Nederland. 

  

He verlenen van materiele steun en sociale werk van de Christelijke kerken/instellingen in 

Nederland 

 Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn voor de 

daklozen of straatkinderen en alle gezinnen in hele Nederland. 

 Sosurwo Fonds gelooft dat iedereen in Nederland die  niet in aanmerking komen voor sociale 

uitkering recht op slaapplaats en eten 

 Sosurwo Fonds is daarom ook bereid om op langere termijn samen te werken met de lokale 

partner organisaties in Nederland zolang er resultaat is, de behoeften worden vervuld, en het 

budget op een efficiënte wijze wordt besteed. 

 De Stichting start met een maaltijdservices foor kwetsbare gezinnen en alleenstaande 

ouderen in de Wijk Carnisse en Tarwewijk Rotterdam 

 Het bestuur en vrijwilligers van Sosurwo Fonds werken vanuit een christelijk perspectief. 

 Surwo Fonds beoogt niet het maken van winst. 

Doelgroep: 

Maaltijd voor Carnisse/Tarwewijk  richt zich op kwestbare alleenstaande ouders in de bijstand en 

gezinnen.     

• De meeste  zitten ook in de schuld sanering, zijn eenzaam, uitgeprocedeerd, of dakloos en 

verslaafd .   

• Ouderen hebben te maken met allerlei ziekten of arbeidsongeschiktheid,  en beschikken 

over het algemeen over een lager inkomen en de hogere zorgkosten.    

• De meeste van doelgroep komen net niet in aanmerking voor voedselbank omdat de 

inkomen is €1,-boven de bijstandnorm en wat de voedselbank criteria vraagt. Echter al 

komen ze in aanmerking voor de voedselbank is het niet genoeg om een hele familie voor 1 

week te onderhouden. Hoe je het went of keert, het is altijd net niet genoeg.    

Door de corona is het nu niet mogelijk voor de doelgroep om samen te zitten en te eten, maar 

zodra het weer mogelijk is, willen we weer samen de maaltijd met elkaar nuttigen 

 

 



Beleid:  

De werving van gelden geschiedt voornamelijk door de bestuursleden in 

Nederland. Het bestuur streeft ernaar om de jaarlijkse inkomsten minimaal te 

handhaven op het niveau van het voorgaande jaar. Alle gelden die worden 

verkregen via subsidies, giften, crowdfunding en het organiseren van 

evenementen zullen volledig worden aangewend aan de prqjecten in het projectgebied van 

Carnisse en Tarwewijk Rotterdam. 

Budget — Donaties en Giften. 

Het budget voor donaties en giften is het bedrag dat in cen jaar beschikbaar is voor de 

ondersteuning van projecten en initiatieven van Sosurwo Fonds. Het budget is o.a. gebaseerd op 

de inkomsten uit het voorgaande jaar, en wordt door het bestuur voor het volgende kalende[jaar 

vastgesteld tijdens de laatste bestuursvergadering van een kalende[jaar. 

Financieel 

Sosurwo Fonds is een fondsenwervende instelling. De jaarlijkse kosten van de stichting bestaan 

slechts uit de noodzakelijk te maken kosten om de stichting te laten voldoen aan wettelijke 

vereisten om de ANBI status te behouden. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar 

werkzaamheden. Incidenteel wordt een vergoeding van de gemaakte kosten vergoed en de 

reiskosten van vrijwilligers   en bestuurleden.         

Beheer 

Sosurwo Fonds beschikt over een eigen bankrekening. Aangezien de stichting een kleine omvang 

heeft is de organisatie eenvoudig van opzet. De door het bestuur genomen besluiten worden uitge 

voerd door de bestuursleden zelf of door één of enkele vrijwilligers. 

 

Ambities tot 2021-2025 

Met de maaltijd project willen wij tot 125 gezinnen en ouderen  in de   Carnisse en Tarwewijk helpen 

met een maaltijd 

Wij willen ook in de andere delen van  Nederland de buurmaaltijd starten, waar we mensen met lager 

inkomen helpen met een maaltijd.  
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