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Beleidsplan
Over ons en onze doelen
Yardimeli Avrupa is een stichting, die in 2014 is opgericht voor internationale humanitaire hulp.
Het doel van haar oprichting is om het besef van sociale verantwoordelijkheid, samenwerking en
solidariteit te versterken in de samenleving waarin zij bestaat.
De stichting bereikt de echte behoeftigen in binnen- en buitenland met alle soorten hulp, in natura en
in geld, zonder enig onderscheid te maken tussen taal, godsdienst, ras, politieke overtuiging of
geslacht.
Zij biedt ook hulpinitiatieven in tijden van oorlogen, natuurrampen en andere humanitaire crises en
brengt banden tot stand tussen verre gemeenschappen door te werken aan de bescherming en de
bevordering van de universele menselijke waarden.
Yardimeli onderneemt verschillende hulpinitiatieven door projecten te organiseren ter bevordering
van verschillende domeinen zoals onderwijs, ontwikkeling, huisvesting, gezondheidszorg en sociale
ondersteuning.
Zij zet projecten op voor het onderwijs, voeding en de opvang van weeskinderen.
Op het gebied van gezondheidszorg en sociale ondersteuning ontwikkelt Yardimeli projecten in de
vorm van allerlei noodhulp, voedselhulp, ondersteuning van broers en zussen, installatie van
waterputten, cataractbehandelingen en zorgt dat deze veelvuldig aanwezig zijn.
Door de efficiëntie van samenwerking te verhogen met vertrouwen, eerlijkheid, transparantie,
oprechtheid, solidariteit en duurzaamheid, tracht zij bruggen te slaan tussen mensen en harten te
veroveren.
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Onze werkzaamheden
De stichting voert onderstaande activiteiten uit om haar doelstellingen te realiseren;

Zij ontfermt zich over wezen, bejaarden, weduwen, wezen, daklozen, in het bijzonder gehandicapten,
mensen die van hun vaderland zijn gescheiden en vluchtelingen en verleent hen allerlei materiële en
morele bijstand.
Daartoe kan zij bejaardentehuizen, opvangtehuizen, gaarkeukens, kleuterscholen, pensions,
tentensteden, logistieke centra en andere voorzieningen oprichten en aan deze instellingen allerlei
soorten bijstand in natura en in geld verlenen.
Zij verleent steun voor het onderwijs en opleiding van wezen en alle kinderen in nood. Bovendien
opent zij slaapzalen, bibliotheken, klaslokalen, studiehuizen, cursussen, instituten, centra voor
wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, basisscholen en middelbare scholen of steunt zij
degenen, die dergelijke centra openen en verleent zij aan dergelijke instellingen bijstand in natura en
in geld.
Zij laat arme patiënten, die gezondheidszorg nodig hebben, behandelen en draagt bij in het bekostigen
van alle soorten geneesmiddelen, medische benodigdheden en behandelingskosten in geval van
geboorte, ziekte en ongeval.
Yardimeli verleent financiële en logistieke bijstand aan hen die dispensaria, poliklinieken,
kraamklinieken, ziekenhuizen, mobiele gezondheidsteams, gezondheidscabines, apotheken en
soortgelijke faciliteiten bouwen of oprichten die tot dit doel zullen bijdragen.
Zij werkt samen met alle instellingen, die op het gebied van de gezondheidszorg werkzaam zijn.
Zij verleent begrafenissteun aan wezen in geval van overlijden.
Zij verleent allerlei materiële en morele bijstand aan de slachtoffers van rampen, die zijn blootgesteld
aan overstromingen, aardbevingen, branden, aardverschuivingen en alle andere soorten rampen.
Daartoe bereidt zij teams voor, die bij rampen kunnen worden ingezet of ondersteunt zij parate teams.
Zij voert opslagactiviteiten uit om alle benodigde materialen gereed te houden.
In het kader van het steunproject waarbij gezinnen steun bieden aan mensen en gezinnen, die
geïdentificeerd staan als behoeftig, beperkt, arm, wees of vluchteling, biedt Yardimeli begeleiding,
advies en bemiddeling tussen deze gezinnen. Bovendien dekt zij de kosten van besnijdenis, verloving,
huwelijk, begrafenis, enzovoort bij deze mensen.
Zij verschaft voedsel, kleding, schoonmaakmiddelen, brandstof, huur, huisvesting, huishoudelijke
artikelen, enz. aan mensen in nood.
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Zij organiseert seminaries, vergaderingen, open zittingen, symposia, panels, conferenties en
wetenschappelijke studies op allerlei wetenschappelijke, culturele en sociale gebieden, die het doel
van de stichting dienen.
Zij maakt gebruik van allerlei mogelijke internetuitzendingen en sociale media om in het doel vermelde
hulp onder de aandacht van het publiek te brengen.
Zij laat allerlei wetenschappelijk, cultureel en sociaal onderzoek uitvoeren door deskundige mensen.
Zij publiceert bulletins, brochures en tijdschriften om de activiteiten van de stichting te promoten,
neemt deel aan beurzen, tentoonstellingen en festivals en adverteert in geschreven en audiovisuele
media.
Zij organiseert of neemt deel aan reizen, picknicks, bezoeken, tentoonstellingen, herdenkingsavonden,
concerten, theatervoorstellingen en soortgelijke sociale en culturele activiteiten om inkomsten voor
de stichting te genereren of voor promotiedoeleinden.
Zij organiseert culturele, artistieke en sportieve activiteiten, geluids- en toneelvoorstellingen,
speciale dagen en avonden en dinerorganisaties.
Zij verleent allerlei vormen van hulp en organiseert of steunt projecten op het gebied van onderwijs
en opleiding.
Zij organiseert seminaries, muziek-, sport- en culturele activiteiten om bij te dragen tot de opvoeding
en opleiding van kinderen en jongeren tot bewuste individuen en om hun participatie binnen de
samenleving te versterken.
Voor de verwezenlijking van de gestelde doelen op basis van de behoeften van de samenleving biedt
Yardimeli periodieke of doorlopende cursussen van allerlei aard (taal, dictie, typen, computer,
naaien, borduren, sport, muziek, etc.).
Zij start allerlei beroepsopleidingen op om de werkgelegenheid in behoeftige regio's te vergroten.
De stichting richt groepen, comités en commissies op, die verband houden met haar werkterrein en
projecten en ondersteunt de werkzaamheden van deze commissies.
Met het oog op een gezonde samenleving steunt zij gezondheidsonderzoeken, vaccinatiecampagnes
en bloeddonatiecampagnes in het kader van samenwerking met bevoegde instellingen en
organisaties.
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Inschrijving, fiscaalnummer, rechtsvorm en contactgegevens
De volledige naam van de stichting is ´Stichting Yardimeli Avrupa – International Humanitarian Aid
Association’. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is geregistreerd onder het
KvK-nummer: 60470321.
Het RSIN van de stichting is: 853924934
De huidige bestuursleden van de stichting zijn:
1. Hayriye Tufanoglu (Voorzitter)
2. Mustafa Bildirici (Secretaris)
3. Hanife Acar (Penningmeester)

Contactpersoon (Coördinator): mevrouw Hayriye Tufanoglu

Contactgegevens:
Bezoekadres
•
•
•
•
•

Bresserstraat 17 b21
3600 Genk, België
Telefoon: +32 484 03 35 35
Kantoor: +32 892 384 88
E-mail: info@yardimeli.eu
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