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Inleiding 

 

 

Oost- en Centraal-Europa kenmerkt zich door het 30 jaar achterlopen in de ontwikkeling van 

de gezondheidszorg en het onderwijs. Hierdoor zijn de levensstandaard en 

levensverwachting lager. Veelal wordt er nog veel gehandeld vanuit het communistische 

gedachtegoed zoals die werd gebruikt in de voormalige Sovjet-Unie. Dit leidt helaas vaak tot 

corruptie van mensen in vele lagen van de samenleving. Deze mentaliteit maakt het bereiken 

van de doelen moeilijker maar des te belangrijker deze te behalen. De wens om nauwere 

betrekkingen te krijgen met Europa biedt kansen om dit te behalen, omdat de corruptie 

hierin de weg staat. 

 

Uliana en Jelle hebben elkaar ontmoet in 2013. Uliana zette zich in voor de mensen om zich 

heen, vooral gehandicapte kinderen hadden een speciale plek in haar hart. Ze hielp de 

kinderen door revalidatie therapie te geven met paarden. Ze heeft hierin meerdere 

opleidingen en cursussen gevolgd. Ze leerden elkaar kennen via gezamenlijke vrienden in de 

ontwikkelingshulp. Jelle is meerder jaren naar Oekraïne geweest met World Servants om 

scholen te bouwen. In 2014 zijn ze getrouwd in Oekraine waar ze 8 maanden woonden. In 

2015 is hun huwelijk gezegend met de geboorte van hun dochter, zij woonden ondertussen 

al in Nederland. In mei 2018 komt Uliana om het leven door een tragisch ongeval waarbij 

een dronken bestuurder haar aanrijdt terwijl ze op de stoep loopt. Na 10 dagen op de 

intensive care in Oekraïne en 8 dagen in Nederland moet de behandeling gestaakt worden. 

Omdat ontwikkelingshulp altijd een deel is van hun leven wordt besloten om het goede werk 

voort te zetten onder deze stichting die haar naam draagt zodat het goede werk dat zij 

begonnen door kan gaan. 

 

De Uliana Foundation is opgericht om door te gaan met hulp aan mensen in Oost- en 

Centraal-Europa waarbij te beginnen in Oekraïne. De doelen van de organisatie komen voort 

uit het werk waar Uliana Kelder-Kovach zoveel blijdschap uit haalde. Zij deed wat onze Heer 

ons vraagt te doen: ‘heb de ander lief zoals Ik u lief heb’.  

 

 

De Uliana Foundation zal zich voornamelijk richten op de volgende 4 punten: 

 

• de rehabilitatie van fysiek en mentaal gehandicapte kinderen; 
• de verbetering van- en cultuurverandering in de gezondheidszorg; 
• het geven van onderwijs en het vernieuwen van onderwijsmethoden; 
• het geven van voorlichting over de gevaren van alcoholmisbruik en het treffen van 

preventieve maatregelen. 

 

Het bestrijden van corruptie staat hoog in het vaandel bij de Uliana Foundation en zal zij ook 

alleen samen werken met partner organisaties die hierin hetzelfde gedachtegoed hebben. 

De wens is om hierdoor een bijdrage te leveren aan een eerlijke samenleving met een 

goede gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren, en een gemotiveerde bevolking die 

bouwt aan bewustwording van de kostbaarheid van ieder mens. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• het genereren van financiële middelen door fondsenwerving. 
• Het geven van voorlichting, trainingen, cursussen, ontmoetingen en evenementen 
• het organiseren van verschillende activiteiten. 
• het bieden van organisatorische hulp op afstand. 

 

We zullen ons het eerste jaar vooral richten op het opzetten van de organisatie, het werven 

van fondsen en de ondersteuning van de eerste kleine projecten op gebied van revalidatie 

van gehandicapte jongeren. Hiernaast is het belangrijk om lokale organisaties te vinden en 

hiermee een samenwerkingsverband aan te gaan zodat de organisatie ook lokaal de juiste 

mensen heeft om de vooruitgang van de projecten te bewaken. 

 

Namens het bestuur 

Jelle Kelder 
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1.  Missie/visie 

 

We zien bij veel organisaties dat de reactietijd zeer lang is voordat mensen worden geholpen. 

Omdat hulpgoederen steeds langer bij de grens worden tegen gehouden zullen we vooral 

organisatorische en financiële hulp bieden. Dit heeft ook het voordeel dat de lokale economie 

wordt geholpen. Ook zal voorlichtingsmateriaal vanuit Nederlands vertaald worden naar de 

lokale talen, omdat alcohol veel levens daar negatief beïnvloed.  

De Visie van stichting Uliana foundation is: voor iedereen een eerlijke samenleving met 

goede gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren. 

De Missie van stichting Uliana foundation is: de lokale bevolking in Centraal en Oost Europa 

te ondersteunen in projecten met de focus op één van onze doelstellingen. 

 

1.1  Doelstelling 

 

De stichting heeft ten doel: 
Het ondersteunen van projecten ten behoeve van de lokale bevolking in Centraal en  
Oost Europa, betrekking hebbende op: 
    - de rehabilitatie van fysiek en mentaal gehandicapte kinderen; 
    - de verbetering van- en cultuurverandering in de gezondheidszorg; 
    - het geven van onderwijs en het vernieuwen van onderwijsmethoden;  
    - het geven van voorlichting over de gevaren van alcoholmisbruik en het treffen van  
      preventieve maatregelen.  
  

De wens is om hierdoor een bijdrage te leveren aan een eerlijke samenleving met een  
goede gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren, en een gemotiveerde bevolking die  
bouwt aan bewustwording van de kostbaarheid van ieder mens. 
 

1.2  Strategie 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
       a.    het genereren van financiële middelen door fondsenwerving. 
       b.    het geven van voorlichting, trainingen, cursussen, ontmoetingen en evenementen 
       c.    het organiseren van verschillende activiteiten. 
       d.    het bieden van organisatorische hulp op afstand. 
 

Dit zal in nauwe samenwerking zijn met lokale hulporganisaties waarbij onze activiteiten 

plaatsvinden in Nederland en we ongeveer 4 a 5 keer per jaar de projecten zullen bezoeken 

en controleren. 

 

De doelgroep is de zwakkere in samenleving, hierbij denkend aan; verstandelijk en 

lichamelijk gehandicapte (kinderen), minderheden, armen. Deze dienen geholpen te worden 

ongeacht religie of afkomst. 
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2.  Planning en activiteiten 

 

De stichting is opgericht op 18 Juni 2018 te Amsterdam. Op 19-06-2018 is de stichting 

ingeschreven bij de kamer van koophandel. Momenteel wordt er gewerkt aan de basis van 

deze organisatie zoals contacten met (lokale) organisaties, opzetten en uitwerken van 

marketing en PR en vastleggen van de administratieve organisatie. 

Communicatie zal voornamelijk verlopen via onze website: www.ulianafoundation.org en 

voor onze achterban wordt een nieuwsbrief ontwikkeld die eens per kwartaal verspreid zal 

worden. 

2.1  Activiteiten in een meerjarenplan  

 

Enkele activiteiten die voor de komende jaren gepland staan: 

 

2018 

• Opzetten website, Facebook pagina 
• Administratieve organisatie , AO/IC 
• Fondsenwerving 
• Contact leggen met organisaties in Nederland die bezig zijn met ontwikkeling van 

medische middelen die nodig zijn in Oekraïne. 
• Onderzoeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met lokale organisaties in 

Oost- en Centraal-Europa. 
• Samenwerking met “Stand by Us” met specifieke projectondersteuning om revalidatie 

van gehandicapte kinderen meer mogelijk te maken. 
 

2019 

• Onderzoek naar Nederlands materiaal tbv onderwijs en voorlichting 
• Vertalen en ontwikkelen van materiaal 
• Contact leggen met lokale organisaties in onderwijs en gezondheidszorg 
• Projectondersteuning en verspreiding van materiaal in Zakapattia, Oekraine  

 

2020 en verder 
• Uitbreiden van hulp naar rest van Oekraïne, Roemenië, Moldavië, Slowakije, 

Hongarije en geheel oost- en centraal Europa. 
• Lokale partners trainen om voorlichting verder uit te breiden 
• Verder uitwerken van voorlichting tbv cultuurverandering in gezondheidszorg en het 

onderwijs 
• Hulp bieden waar nodig is, ook gebieden die hulp nodig hebben die buiten ons het 

kerngebied liggen 
 

http://www.ulianafoundation.org/
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3. Organisatie 

 

Stichting Uliana Foundation 

www.ulianafoundation.org 

info@ulianafoundation.org 

 

Postadres: 

Faunastraat 87 

1531 WD Wormer 

 

ANBI (aanvraag in behandeling) 

KvK nummer:   71908021 

RSIN nummer: 858898573 

IBAN: NL88INGB0008801865 

BIC/SWIFT code: INGBNL2 

 

3.1  Bestuur 

 

Het bestuur heeft zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het 

functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken 

zijn verdeeld over de drie bestuursleden. 
Voorzitter: Jelle Kelder (beleid)  
Secretaris: Erika Moerland (communicatie) 
Penningmeester: Wilfred Vos (financiën - organisatie) 

 
3.2 Beloningen- en vergoedingenbeleid 
Stichting Uliana Foundation is een vrijwilligersorganisatie. De financiële middelen komen 

volledig ten goede aan de doelstelling: bestuur en vrijwilligers ontvangen geen salaris en/of 

beloning om de overhead zo klein mogelijk te houden, wordt geen salaris betaald. 

  

3.3 Financiële verantwoording en verantwoording activiteiten 

Stichting Uliana Foundation besteedt het overgrote deel van het geld (+95%) aan directe hulp 

en voert een zorgvuldig en weloverwogen financieel beleid. Het vermogen van de stichting 

wordt gevormd door giften, donaties, schenkingen en zo mogelijk door middel van het 

verkrijgen van subsidies. De financiële situatie van Stichting Uliana Foundation is volledig 

openbaar. Elk jaar wordt er een financieel overzicht samengesteld. 
 
Uit onderzoek door het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) is gebleken dat donateurs de 

meeste waarde hechten aan de volgende drie stellingen voor een  goede doelen stichting : 

- Werkt aan de oplossing voor een probleem dat mij raakt (ziekte, hulp aan kinderen, 

menselijk leed etc.) 

- Laat duidelijk zien hoe het geld wordt besteed 

     -     Geven duidelijk aan wat bereikt wordt met hulp 

 
Stichting Uliana Foundation wil zich hieraan volledig conformeren. Het financieel beleid is 

dan ook transparant met de bijbehorende correcte procedures en boekhouding. Dit 

betekent: 
 
De stichting heeft een ANBI status in aanvraag. Indien deze wordt toegekend zullen giften 

aftrekbaar zijn van de Nederlandse inkomstenbelasting. 
Jaarlijks geven wij inzicht in de financiële stukken tijdens de Algemene Jaarvergadering. Elk 

jaar wordt er voor 1 juni een financieel overzicht gemaakt. De jaarrekening zal conform de 

richtlijnen van de belastingdienst op de website van de stichting worden gepubliceerd. 
Alle donateurs ontvangen op verzoek een jaarlijks overzicht van de door hen gedane giften. 

http://www.ulianafoundation.org/
mailto:Info@ulianafoundation.or
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Voor vragen op financieel vlak kunt u altijd bij ons terecht. De penningmeester beantwoordt 

ze graag! U kunt een e-mail sturen naar info@ulianafoundation.org. 
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