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Korte formulering Beleidsplan
Stichting Landelijk Platform Hulp Tsjernobylkinderen(LPHT) reageert op impulsen vanuit de Wit Russische
samenleving om kindergroepen naar Nederland uit te nodigen. LPHT zoekt plaatselijke werkgroepen die vanuit een
school of kerkgemeenschap gastouders motiveren om één of twee kinderen van een bezoekende groep uit Wit
Rusland op te vangen. Een lokale werkgroep financiert de activiteit en begeleidt de kinderen met een leer- en
ontspanningsprogramma. Er vindt zo een interculturele uitwisseling plaats en de gezondheid van de kinderen krijgt
een goede impuls.
Uitgebreide formulering
Visie en Missie
Het gaat hier ten diepste om de toepassing van de zendingsopdracht als omschreven in Matt. 28:19. Dat komt
kortgezegd neer op het overbrengen van het gedachtengoed van de Evangeliën aan mensen in de hele wereld, eerst
met de daad en daarna ook woordelijk. Jezus doet daarin de uitspraak: de zieken hebben een geneesheer nodig,
maar wie gezond is niet. Een logische vervolggedachte is dus dat gezonde mensen zich des te meer in behoren te
spannen om de zieke medemens te ondersteunen. Door de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 zijn
letterlijk veel mensen ziek geworden. Het heeft veel landen zo laten schrikken dat er een krachtig streven ontstaan is
om kernenergie wereldwijd geheel door de zogenaamde ‘groene’ energieopwekking te vervangen en een gezondere
samenleving tot stand te brengen.
De Tsjernobylramp heeft wereldwijd mensen geïnspireerd om kinderen uit het rampgebied uit te nodigen voor een
kort verblijf om op verhaal te komen en zeker ook voor hun gezondheid. Het gaat bij LPHT en samenwerkende
werkgroepen vooral ook om daarnaast een extra impuls aan deze kinderen te geven vanuit de praktijk waarbij het
onderwijs aangaande de waarden van het evangelie en de toepassing ervan in de praktijk ruime aandacht krijgen.
Naast de al genoemde zendingsopdracht in Matt. 28 waarin onderwijs een belangrijk accent heeft, vinden we in
Matt. 25:35,36 een praktische uitwerking daarvan gericht op de hulp aan medemensen in nood of in moeilijke
omstandigheden.
De samenwerking is interkerkelijk van aard als het gaat om de uitnodigende partijen (doorgaans
protestants/evangelisch) en voor de genodigden uit Wit Rusland geldt dat die doorgaans uit een Russisch orthodoxe
traditie/cultuur afkomstig zijn die sinds de val van het IJzeren Gordijn weer volop erkend is in Wit-Rusland. Het
bestuur onderschrijft de bekende apostolische geloofsbelijdenis die door alle reguliere kerken ondersteund wordt.
Tenslotte is het zeer belangrijk te noemen dat het gaat om een behoefte en vraag vanuit de Wit Russische
samenleving. Dat het gaat om kinderen onderstreept het belang van de activiteiten van LPHT die daarmee ook een
investering worden voor een betere toekomst.
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Werkwijze
De onderstaande werkzaamheden geschieden normaliter via een door het bestuur aangestelde coördinator, een
natuurlijk persoon, doorgaans vrijwilliger, of rechtspersoon.
1. De Stichting LPHT werkt altijd via een partner(NGO)* in Wit Rusland.
2. De Stichting LPHT beheert samen met de Wit Russische NGO een contract waarin selectie, en reis- en
verblijfsvoorwaarden voor kinderen en begeleiders zijn geregeld.
3. De partner organisatie in Wit Rusland selecteert kinderen via een dorp of dorpsschool in Wit Rusland en
verzorgt de reispapieren (visa, etc.), maar maakt ook de afspraken met de Wit Russische ouders en scholen
die de kinderen een lesprogramma meegeven en twee leerkrachten meezenden met de groep.
4. De Stichting LPHT nodigt zelf in principe kinderen uit Wit Rusland uit, maar over het algemeen is de
praktische opvang geregeld in gastgezinnen die zich aansluiten bij een lokale werkgroep.
5. De Stichting LPHT is zelf ooit begonnen als werkgroep en kan beginnende werkgroepen administratief
ondersteunen of dragen en sluit een overeenkomst af met de werkgroep waarin wederzijdse afspraken
worden geformuleerd.
6. De werkgroep verzorgt het vervoer van Wit Rusland naar Nederland en terug en volgt een dag programma in
overleg en in afstemming met de begeleiders van de gastgroep.
7. De Stichting LPHT verzorgt met name het contact met de Wit-Russische partnerorganisatie over alle
praktische voorkomende zaken – doorgaans routine.
8. De Stichting LPHT beheert de planning voor de komst van kindergroepen en binnen een jaarcyclus ontvangt
men bij voorkeur vijf groepen aansluitend zodat de bus die een groep terugbrengt weer. een nieuwe groep
kinderen kan meenemen.
9. De werkgroep werft zelf de financiën en beheert die van begin tot eind en daartussen in. Soms is er aan het
einde van het verblijf een tekort, maar meestal een surplus, wat weer voor de volgende uit te nodige groep
(van de werkgroep zelf) kan worden gebruikt. De meeste werkgroepen hebben zich thans georganiseerd als
Stichting.
10. De Stichting LPHT en de werkgroepen komen jaarlijks bijeen waarbij in feite ook de Wit Russische NGO
aanwezig is als er knellende vragen besproken moeten worden. Dat is ook de meeting waarbij alle
knelpunten in de samenwerking aan de orde komen en waar de Stichting een financiële verantwoording
geeft.
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Verder noemt artikel 2 van de statuten nog een aantal gespecificeerde werkzaamheden:
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1. het instellen in Nederland van plaatselijke werkgroepen en het samenwerken daarmee op basis van een door die
werkgroepen met de Stichting te sluiten samenwerkingsovereenkomst, ingevolge welke een werkgroep gerechtigd
zal zijn te opereren onder de naam van de Stichting onder toevoeging van de plaats van vestiging van de werkgroep;
2. het coördineren van activiteiten van de plaatselijke werkgroepen;
3. het geven van financiële ondersteuning aan plaatselijke werkgroepen;
4. het samenwerken met (rechts-)personen werkzaam op het (soort-)gelijke terrein als de stichting;
5. het geven van voorlichting;
6. het onderhouden van contacten met de Wit-Russische regering en vredesbeweging;
7. al zodanige wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.


NGO staat voor Non Gouvernemental Organisation. Die term wordt vaak gebruikt voor een buitenlandse
stichting, vereniging of liefdadigheidsinstelling. Scholen en Kerken vormen daarnaast altijd een aparte groep
die wel het duidelijkst aansluit bij onze eigen maatschappelijke structuur.

Besluitvorming
De statuten geven die precies aan maar kort geformuleerd is het belangrijk te weten dat
1. Het bestuur bestaat uit minstens drie personen waarvan er ten minste twee samen naar buiten toe
handelingsbevoegd zijn.
2. Voor elke actie of besluit geldt dat die goed wordt doorgesproken met betrokkenen, gewogen en beoordeeld
door de bestuurders die elk inspreken en meespreken.
Financiële bronnen
Volgens artikel 3 van de LPHT statuten gaat het om
- subsidies en andere bijdragen;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

en die worden verkregen door potentiële donateurs aan te spreken, of door mensen die over de activiteiten
anderszins te horen krijgen, maar ook doordat elke werkgroep per groep die ze ontvangt een vaste kosten bijdrage
levert. Die valt dan onder ‘andere bijdragen of verkrijgingen’.
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Vermogen beheren en besteden
In het algemeen is het niet de bedoeling enig vermogen op te bouwen en is het niet gemakkelijk de ‘eindjes aan
elkaar te knopen’, maar als er onverhoopt sprake zou zijn van substantiële vermogensvorming moet die wel zoveel
mogelijk ten goede komen aan de kinderen van Tsjernobyl en de Wit Russische samenleving waar meest nodig.
De stichting LPHT maakt gebruik van vrijwillige inzet en van faciliteiten op verschillende locaties en van
administratieve software die inzichtelijk maakt: Ontvangsten en Uitgaven, met de gegevens van daarbij behorende
personen en rechtspersonen, alsook het oormerken, d.w.z. een nummer code aanbrengen die de
bedoeling/besteding van het geld registreert. Op grond daarvan worden de geldstromen op zo goed mogelijke wijze
beheerd en uitgegeven, door speciaal daartoe door het bestuur aangewezen en gevolmachtigde personen.
De financiële jaarrapporten worden altijd opgemaakt/samengesteld door professionele administratiekantoren of
accountantskantoren.
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