Beleidsplan Food For All
Stichting “Food For All” (FFA) heeft als hoofddoelstelling het bieden van hulp en ondersteuning
aan de allerarmsten in Ethiopië.
FFA werkt daartoe in Ethiopië nauw samen met lokale stichtingen en organisaties die dezelfde
doelstelling hebben.
De hulp richt zich op meerdere doelgroepen, zoals alleenstaande moeders en hun kinderen,
verwaarloosde (wees)kinderen, behoeftige bejaarden.
FFA werkt vanuit een Christelijke levensovertuiging, maar biedt hulp onafhankelijk van de
levensovertuiging van de betrokkenen.
De geboden hulp via projecten van de lokale organisaties bestaat uit het voorzien in opleidingen,
vinden van werk, ondersteunen met dagelijkse zorg (ook medische) en het bieden van onderwijs
voor kinderen. In specifieke situaties wordt ook noodhulp verleend.
Fundraising
Behalve het meedenken in het beleid van de projecten is een hoofdtaak voor FFA het verwerven
van de financiën om de projecten mogelijk te maken.
In dat kader heeft FFA subsidies ontvangen van organisaties als b.v. NCDO, Cordaid en
Linkis/Oxfam/Novib, waarbij giften van serviceclubs (Rotary, Innerwheel) in sommige gevallen
door Cordaid verdubbeld zijn.
Ook heeft FFA een vaste kern van donateurs die periodiek een financiële bijdrage geven. De
ANBI status van FFA is daarbij een belangrijk gegeven.
Verder worden er regelmatig activiteiten ontplooid, zoals
- Ethiopiëdagen, met verkoop van Ethiopische artikelen, tentoonstellen van Ethiopische
kunst, informatie over Ethiopië en over de hulpprojecten etc.;
- FFA standjes op verschillende markten in Vlaardingen en daarbuiten, zoals
Vredesmarkten, Lentemarkten en de jaarlijkse Kerstmarkt;
- Organiseren van boeiende filmavonden en huisconcerten, waar de bezoekers entreegeld voor
betalen en die druk bezocht worden.
- Kleinere initiatieven vanuit de vriendenkring van FFA, zoals de verkoop van
zelfgebakken koekjes, tweedehands kleding of zelfgemaakte sieraden, een
oliebollenactie, gehouden collectes, boekverkoop, etc. etc.
Informatie:
Christoffelkruid 29
3137 WR Vlaardingen
tel. 010 – 4750757
e-mail adres : info@food-for-all.org ;
website: www.food-for-all.nl
IBAN: NL24 INGB 000 431 89 98 t.n.v. St. Food For All
Stichting Food For All is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nr. 24355514. Het RSIN nummer is 8128.47.817.
Tevens is FFA door de Belastingdienst aangemerkt als een tot algemeen nut beogende instelling
(ANBI) volgens artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. De bestuursleden van FFA ontvangen
geen beloning, wel kunnen zij onkosten declareren.

