Beleidsplan ShowerPower stichting

------------------------------------------------------------------------------

ShowerPower staat voor schone veilige douches op plekken waar de nood hoog is.
Doelstelling
ShowerPower stichting stelt zich ten doel vluchtelingen, migranten en slachtoffers van
vervolging, ongeacht hun afkomst, ras, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur of
geaardheid, alles in de ruimste zin van het woord, te begeleiden en hen te helpen bij het
herstellen van hun geschonden zelfbeeld om hun menswaardigheid te hervinden.
Strategie
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De benodigde gelden zullen worden opgebouwd uit donaties en schenkingen.
De stichting biedt sanitaire voorzieningen aan in door haar
beheerde/gehuurde/gekochte panden. De voorzieningen zijn demontabel en
gerealiseerd met zo duurzaam mogelijk materialen terwijl de benodigde energie, indien
enigszins mogelijk, zelf duurzaam opgewekt zal worden.
Bij de opbouw en de exploitatie van de voorzieningen wordt bij voorkeur gebruik
gemaakt van vrijwilligers. Waarnoodzakelijk worden professionele krachten ingehuurd.
De focus zal in de eerste plaats op faciliteiten in de buurt van kamp Moria op Lesbos zijn.
Als de crisis op Lesbos voorbij is kan het badhuis dankzij het concept op een andere plek
waar de nood hoog is weer opgezet worden.
Het benodigde startkapitaal is ca. € 400.000. Dit bedrag voorziet in de investering voor
een unit van 8 douches en een vervoermiddel en de exploitatie gedurende vijf jaren. De
termijn van vijf jaar is gekozen om a) te voorkomen dat de stichting na enkele maanden
weer aktie moet voeren om de exploitatie te kunnen volhouden en b) om fiscaal
voordelige lange termijn schenkingen mogelijk te maken.
Termijn beleidsplan
Het Europees beleid ten aan zien van de vluchtelingen is erg onzeker en aan
veranderingen onderhevig. Europa is kennelijk nu niet bereid om op korte termijn de
situatie in de verschillende Europese kampen te verbeteren. Dit maakt dat wij
verwachten dat de situatie op Lesbos de komende jaren niet zal veranderen. Vandaar
ons streven om bij de start uit te gaan van minimaal vijf jaar. Mocht de crisis eerder
voorbij zijn dan is, door de keuze voor een demontabele faciliteit, het gemakkelijk om op
een andere plek waar de nood hoog is verder te gaan.
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Missie
De oprichters van de stichting hebben allen ervaring in het werken in
vluchtelingenkampen in Griekenland. Zij achten de nood in en rond kamp Moria op
Lesbos zeer groot. Een overvol kamp zonder goede sanitaire voorzieningen door een
gebrek aan water. De hygiënische omstandigheden zijn erg slecht. De weinige douches
die er zijn, zijn niet veilig voor vrouwen en meisjes.
De stichting streeft naar schone en veilige douches om de vluchtelingen weer mens te
laten zijn. Ruim een jaar geleden waren de omstandigheden rondom kamp Moria al
slecht maar door de blijvende toestroom van vluchtelingen en de gesloten Europese
grenzen wordt de situatie in het kamp steeds slechter. Per 3 januari 2018 verblijven
bijna zeven duizend mensen op een terrein geschikt voor slechts twee duizend
vluchtelingen.
Andere organisaties richten zich op het uitreiken van kleding, scholing en medische
zorg. Stichting ShowerPower is van mening dat er ook aan de hygiënische
omstandigheden gewerkt moet worden en zal zich vooralsnog concentreren op het
inrichten van douches in een veilige omgeving.
Huidige situatie
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De stichting is eind december 2017 gestart. Er is een bestuur gevormd. Een werkgroep
begeleidt het bestuur bij de opzet van de werkzaamheden. Publiciteit wordt gezocht
door middel van social media, pers, radio en televisie. De stichting is voor de
financiering afhankelijk van giften, hiervoor is op korte termijn de ANBI status en een
CBF keurmerk of erkenning van groot belang.
In een zeer kort tijdsbestek is het de stichting gelukt om enige publiciteit te generen
waardoor ook de eerste donaties binnen komen.
Activiteiten stichting
De komende tijd zal de stichting zich vooral richten op
• het verwerven van donaties om het plan minimaal vijf jaar uit te kunnen voeren
• het verbreden van de naamsbekendheid
• het vergroten van haar draagvlak
• Het uitwerken van plannen op technisch vlak
• het werven van vrijwilligers.
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Organisatie
Naam:
KvK:
RISN:
Adres:
email:

ShowerPower stichting
# 70361967
# 858291186
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Dinne van der Vlis, voorzitter
Liesbeth Bloemendal, secretaris
Pieter Wittenberg, penningmeester
vacant
vacant

Verschillende ondersteunende staffuncties (persvoorlichting, financiën, techniek,
vrijwilligers) zijn vacant en zullen in de loop van de tijd ingevuld worden
De stichting werkt bij voorkeur met vrijwilligers. De bestuursleden genieten geen
beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen bij de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.
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