Stichting Ekiko West-Overijssel
Beleidsplan 2020

Inhoud
Over Stichting Ekiko West-Overijssel ........................................................................................3
Werkwijze .........................................................................................................................3
Gegevens .........................................................................................................................3
Begroting 2020 ....................................................................................................................4
Activiteiten voor 2020 ...........................................................................................................4
Toekomst .............................................................................................................................4

Pagina 2 van 4

Over Stichting Ekiko West-Overijssel
Ekiko West-Overijssel heeft als doelstelling dat elk kind dat in onze regio uit huis geplaatst wordt
een eigen koffer krijgt met spulletjes passend bij zijn of haar leeftijd.
Wij zijn gelieerd aan Ekiko Twente dat in 2012 opgericht is en jaarlijks 100 tot 200 gevulde koffers
uitgeeft.
Stichting Ekiko is ontstaan vanuit directe ervaringen met de manier waarop en de spullen waarmee
uit huis geplaatste kinderen - met name in crisissituaties - aankomen in een pleeggezin. Vaak is er
niet meer dan een vuilniszak of plastic tas met een paar dingen. Wat meekomt is soms vies, kapot of
sluit niet aan bij de ontwikkelingsfase van het kind. Wij vinden dat ieder kind dat niet thuis kan
slapen recht heeft op een koffer met eigen spullen.
In de koffer zit alles wat een kind de eerste dagen nodig heeft en een beetje houvast geeft. Dus
behalve kleding en toiletspulletjes ook een knuffel, een boek, speeltje, teken- en schrijfspullen etc.

Werkwijze
We hebben contact gelegd met de verschillende instanties die in onze regio betrokken zijn bij
uithuisplaatsing van kinderen, namelijk:




Gezinscoaches van de Gemeente Deventer
Leger des Heils
William Schrikker Stichting

Het blijkt dat in onze regio de grote meerderheid van de uithuisplaatsingen gebeurt via de
Gezinscoaches (Team Toegang Jeugd) van de gemeente Deventer. Bij deze instelling hebben wij een
vast aanspreekpunt. Op hun kantoor zijn een aantal koffers in voorraad: voor elke leeftijd en
jongen/meisje.
Wanneer er koffers zijn uitgegeven, wordt de voorraad aangevuld. Voorlopig betrekken wij gevulde
koffers van Ekiko Twente, waarbij vrijwilligers uit onze regio met enige regelmaat meehelpen met
vullen.
Naar schatting zijn in de regio Deventer–Raalte minimaal 40 koffers per jaar nodig.

Gegevens
Oprichting Stichting Ekiko West-Overijssel bij notariële akte 06-11-2019.
Bestuursleden: Mw. M. Hertsenberg, voorzitter
Dhr. M. Trompetter, secretaris
Mw. E. Lucassen, penningmeester
Adres:

Dorpsstraat 16, 7431 CK Diepenveen
ekikowestoverijssel@gmail.com

Website:

https://www.ekiko.nl/stichting-ekiko/ekiko-west-overijssel/

Pagina 3 van 4

Begroting 2020
Uitgaven
40 koffers, gevuld, van Ekiko Twente à € 150,-

€

6.000,-

drukwerk, website beheer

€

500,-

bankkosten

€

150,-

diverse onkosten, KvK bijdrage

€

500,-

Inkomsten
Ontvangen donatie

€

2.000,-

Toegezegde sponsoring Rotary

€

2.000,-

Te verkrijgen donaties

€

4.000,-

€

7.150

€

8.000

Activiteiten voor 2020









Plannen evenement lancering Ekiko West-Overijssel, met behulp van krant, huis-aan-huisbladen en Facebook.
Benaderen mogelijke sponsoren: service clubs als Rotary en Lions, scholen.
Stand op Braderie Koningsdag Diepenveen en Lentefair.
Werven vrijwilligers voor PR en koffers vullen.
Aanvragen ANBI status.
Regelmatig overleg Bestuur Ekiko Twente, stroomlijnen PR activiteiten.
Regelmatig contact met contactpersonen bij de Gezinscoaches die koffers uitgeven.
Contacten leggen met pleegouders in onze regio voor feedback.

Toekomst



Uitbreiden activiteiten regio Zwolle
Eigen ruimte voor opslag en koffers vullen, eigen inkoop artikelen voor in de koffer

www.ekiko.nl
Pagina 4 van 4

