
Beleidsplan 2022 – 2025 “Stichting Krusha” 
 
Werkzaamheden: 
 
Het bieden van hulp aan kansarme kinderen en hun omgeving vanuit een christelijke levensvisie.  De 
werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd voor- en in samenwerking met “Stichting GAiN” gevestigd  
te Driebergen. Dat betekent dat zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt hoe “Stichting GAiN” haar missie, 
visie en beleid heeft opgesteld. 
Het initiëren van hulpreizen, het gericht distribueren van goederen, deelnemen aan netwerken om 
samenwerking met organisaties te bevorderen en het werven van financiële middelen zullen steeds tot de 
speerpunten blijven behoren. 
Actief betrokken te zijn bij de logistieke afdeling van “Stichting GAiN”  door ook beschikbaar te zijn voor het 
uitvoeren van hulptransporten met een vrachtwagencombinatie naar de gebieden waar projecten zich 
bevinden waarmee samengewerkt wordt. 
In Nunspeet is met behulp van “Stichting GAiN” een kringloopwinkel gerealiseerd. De winkel is opgezet als 
fondswervend middel. Aan de winkel zijn ongeveer 70 vrijwilligers verbonden. De komende jaren zal leiding 
gegeven worden aan deze groep en zal er op toegezien worden dat de winkel op een goede en transparante 
manier bestaansrecht heeft. Daarnaast wordt er steeds gewerkt om het bestaande netwerk te 
ondersteunen en uit te bouwen. In samenwerking met Stichting GAiN  worden hulptransporten betaald uit 
de opbrengsten van deze winkel en worden projecten in Oekraïne, Roemenië, Servië, Moldavië en Kenia 
ondersteund.  
 
Wijze van geld werven: 
 
Actief benaderen van particulieren en rechtspersonen door middel van mailingen, het houden van 
presentaties, mond-tot-mondreclame. Ook door het organiseren van activiteiten en het verkopen van 
goederen via  Marktplaats en Bol.com zal geprobeerd worden financiële middelen te verwerven en door 
verkopen vanuit de Kringloopwinkel. 
 
Beheer van het vermogen:  
 
De gelden worden door de penningmeester beheerd en in eerste instantie op de rekening courant 
bijgeschreven. Gelden die niet meteen gebruikt worden, worden op een spaarrekening gereserveerd. 
Er wordt naar gestreefd om zo min mogelijk contant geld onder beheer te hebben. 
 
Besteding van het vermogen: 
 
Ondersteuning bieden aan projecten in eerder genoemde landen en vergoeden van gemaakte onkosten. 
Financieren van hulptransporten naar voornamelijk Oost-Europa.  
 
 

 

 
  

 
 


