
Beleidsplan 

 

1) Visie 

 

Veel mensen op de Filippijnen leven een armoedig bestaan. Grote gezinnen wonen in een 

bouwvallig hutje. Basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs is maar heel 

minimaal. Onze stichting gaat voor het verbeteren van de gezondheidszorg, het mogelijk 

maken van onderwijs en het stimuleren van lokale economie. 

 

 

2) Omschrijving van de werkzaamheden 

 

Het jaarrond worden in Nederland goederen ingezameld en verzendklaar gemaakt. Truus 

bezoekt jaarlijks de Filippijnen en overlegt dan in welk gebied behoefte bestaat aan goederen 

en welke goederen dat moeten zijn. Op die aanwijzing worden de containers in Nederland 

geladen en verscheept.  

 

Truus reist jaarlijks af naar de Filipijnen. Ze verblijft een periode van drie tot vier maanden op 

de Filippijnen. Ze is zelf aanwezig bij het uitpakken van de containers. Naast het op de plaats 

brengen van de hulpgoederen op de verschillende eilanden besteedt Truus veel tijd aan haar 

contacten en het bezoeken van sponsorgezinnen. 

 

In ons werk staat het respect voor de Filippijnse bevolking bovenaan.  

  

 

3) Werving van gelden 

 

Onze stichting prijst zich gelukkig met spontane giften van particulieren en bedrijven, zowel 

financieel als materieel. Diverse acties worden gehouden om voldoende liquide middelen 

beschikbaar te hebben om ons werk mogelijk te maken.  

 

 

4) Beheer en besteding vermogen 

 

Ons vermogen bestaat uit een gebouw en een zakelijke bankrekening.  

 

Onze loods is in 2006 geopend. Bedrijven en instellingen hebben destijds substantiële 

bijdragen geleverd om deze loods mogelijk te maken. Tezamen met de Heetense bevolking 

kregen we de laatste financiële eindjes aan elkaar. We hebben een prachtig schuldenvrij 

gebouw staan. De ondergrond van de loods is eigendom van de Gemeente Raalte. Jaarlijks 

betalen wij hiervoor een opstalrecht. 

 

Onze geldmiddelen op de zakelijke rekening zijn hoofdzakelijk bedoeld om het verschepen 

van de containers mogelijk te maken. Het verschepen van de containers is onze grootste 

kostenpost.  

 

In overleg met een gouverneur, congresman of burgemeester worden lokaal klinieken 

gerealiseerd of verbouwd. Voor het geld dat daarvoor nodig is worden in Nederland 

sponsoren gezocht. De giften van deze sponsoren zijn gelabeld aan het afgesproken project. 

 



5) Beloningsbeleid bestuurders 

 

De bestuurders van stichting H.H.C.P. ontvangen geen beloning noch onkostenvergoeding 

voor de door hen verrichte werkzaamheden voor de stichting. 


