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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan 2021-2025 van stichting Arkaan(hierna te noemen: de stichting). Het plan
fungeert als een weergave van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de
werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in kader van de ANBI-regeling.
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1. Inleiding
Stichting Arkaan zet zich in voor ontwikkelingswerk in Afrika. Stichting "Arkaan" wat zich vertaalt als
pilaar heeft als doel verschillende pilaren bieden aan behoeftigen in Afrika.
Hierbij moet men denken aan pilaren(ondersteuning) op het gebied van primaire levensbehoeften:
- Veiligheid
- Onderdak
- Voedsel
- Schoon drinkwater
- Zingeving
- Ontwikkeling en Schooling
Door de behoeftigen een "steuntje" in de rug te geven wil de stichting zich inzetten "Voor een beter
Afrika"

2. Doelstelling
2.1 Missie en visie
De stichting is een welzijnsorganisatie die zich sterk maakt voor hulpbehoevenden en
minderbedeelden in Afrika. De stichting wil deze mensen hetgeen schenken wat voor u en ons
vanzelfsprekend is, namelijk de primaire basisbehoeften van een mens: voedsel, drinken, kleding,
onderdak, zingeving, ontwikkeling en veiligheid.
Dit zijn gunsten waar wij niet dagelijks bij stil staan, maar voor velen elders in de wereld niet zonder
meer vanzelfsprekend is. De stichting geeft om deze mensen en wil zodoende een steentje bijdragen
aan het verwezenlijken van dergelijke projecten.

2.2 Doelgroep
De doelgroep van de stichting bestaat uit mensen die zich bekommeren om het lot van behoeftigen
en minderbedeelden die niet in staat zijn in het zelf voorzien van de primaire levensbehoeften. Onze
doelgroep is ervan overtuigd dat we niet op een afstand dienen toe te kijken en is bereid om zich
(financieel) in te spannen voor de behoeftigen in Afrika. Samen met onze donateurs hebben wij dus
ook als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van deze behoeftigen en luidt ons motto:
"Voor een beter Afrika"

3. Werkzaamheden
De stichting voert op dit moment de volgende projecten uit:

3.1 Aanleggen waterputten
Helaas zijn er nog veel gebieden waar men niet beschikt over schoondrinkwater. Soms moet men
kilometers afleggen om water te halen. De stichting probeert deze gebieden in kaart te brengen en
vervolgens de behoeftigen te voorzien van een waterput waar men de beschikking heeft over
schoondrinkwater.

3.2 Bouwen en onderhouden weeshuis
De omstandigheden waar sommige weeskinderen in moeten leven is zeer erbarmelijk. Deze kinderen
hebben vaak geen fatsoenlijk onderdak en soms niet eens een normaal bed om in te slapen. De
stichting maakt zich hard voor deze kinderen door ze te voorzien van een compleet weeshuis. Een
plek waar deze kinderen fatsoenlijk onderdak hebben en zich veilig kunnen voelen.
Naast het bouwen van een weeshuis wil de stichting deze weeskinderen ook onderhouden en de
mogelijkheid tot ontwikkeling bieden. Dit wil de stichting realiseren door ervoor te zorgen dat deze
kinderen fatsoenlijk onderwijs kunnen krijgen.

3.3 Voedselpakketten
Ook op het gebied van voedsel zijn er nog mensen die te kort komen in hun behoeften. De stichting
spoort deze mensen op en wil deze mensen van tijd tot tijd voorzien van een voedselpakket met
veelal houdbare producten waar men een aantal weken voorzien is in de behoefte.

3.4 Ramadan
Tijdens de maand Ramadan probeert stichting Arkaan zich ook in te zetten voor de behoeftigen. Dit
doen wij door dagelijks een gratis Iftaar te organiseren. Deze Iftaar worden vooral gehouden in
afgelegen en behoeftige dorpen. Uiteraard is iedereen van harte welkom.

3.5 Bouwen van gebedshuizen
In veel behoeftige dorpen is het gemis van een centrale gebedsruimte groot. Vaak zijn er niet de
middelen om hier een ruimte voor te bouwen en heeft men van een aantal stokken of stenen een
ruimte gecreëerd wat als ontmoetings plek en als gebedsruimte dient. De stichting wil dit soort
dorpen voorzien van een compleet gebouw waar de behoeftigen een centraal ontmoetingspunt
hebben.

3.6 Bouwen van Scholen
Vaak zijn er in de behoeftige gebieden ook geen fatsoenlijke voorzieningen op het gebied van
onderwijs. Soms ontbreken er klaslokalen en wordt er les gegevens zonder dat men een dak boven
hun hoofd heeft. In andere gevallen zijn de klaslokalen in echt erbarmelijke toestand. De stichting
voorziet deze scholen van een complete school met alles erop en eraan.

4. Het bestuur
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Soufyan Achahbar

Voorzitter

Steve Demmenie

Penningmeester

Taoufiq Azouagha

Secretaris

5.Financien
5.1 Inkomsten
De projecten van de stichting worden gefinancierd door giften, geld dat opgehaald wordt tijdens de
inzamelingsacties en maandelijkse bijdragen.

5.2 Financieel beleid
De financiële situatie van de stichting is volledig openbaar. De jaarrekeningen verschijnen jaarlijks en
zijn te vinden op de website.

