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VISIE VAN DE STICHTING “PELICANO”
In de louter door winstbejag gedreven westerse economie is er een in versneld tempo groeiende groep
medeburgers die in stilte verdwijnen in armoede en daardoor vervallen in onvermogen op vele
maatschappelijke vlakken. De meest kwetsbaren onder hen zijn jonge kinderen en jongeren. België is niet
gespaard gebleven van deze harde maar veelal verdoken realiteit.
De individuele stichtende leden hebben elkaar gevonden vanuit hun groeiende bezorgdheid en hun diverse
persoonlijke en professionele ervaringen m.b.t. zowat alle facetten van kansarmoede bij Belgische kinderen
en jongeren.
Kansarmoede is immers een sluimerend gebeuren dat, indien niet vroeg gedetecteerd, duurzaam wordt. Een
aanhoudend ontberen van sociale, medische een andere welzijnswaarborgen brengt opgroeiende kinderen en
jongeren letsels toe die veelal onherstelbaar zijn.
De stichters waren van oordeel dat zij door het oprichten van de Stichting een grote bijdrage kunnen leveren
aan het in kaart brengen en verhelpen van deze nefaste evolutie die de toekomst van ons land, gelegen in de
toekomst van haar kinderen en jongeren, bezwaard. Om deze reden is de Stichting van openbaar nut.
De Stichting is gegrepen door de acute kwetsbaarheid en noden van kansarme kinderen en jongeren op alle
maatschappelijke vlakken: financieel-economisch, pedagogisch, medisch en juridisch.
De Stichting is zich daarbij bewust van haar onmacht om direct in te grijpen op al deze onderscheiden
werkdomeinen terwijl vele profit en non-profit organisaties reeds lang gespecialiseerde en gestructureerde hulp
bieden.
Stichting Pelicano heeft het zich dan ook toegemeten om individuele noden te ontvangen en deze projectmatig
te omkapselen met bestaande zorgverleners die advies zullen verlenen en effectieve hulp zullen bieden.
Het verstrekken van deze hulp kost evenwel handen vol geld terwijl juist daar de nood het hoogst is waar geen
particuliere of officiële budgetten of tegemoetkomingen voorhanden zijn.
Pelicano zal hier haar meest eigen filantropische taak vervullen: zij zal de financiële nood lenigen om haar
pleegprojecten te voeden vanuit eigen middelen dewelke zij zal verzamelen door menige daarop gerichte acties.
Deze tegemoetkomingen hebben een louter subsidiair karakter.
Op die wijze onderschrijft Stichting Pelicano in haar praktijk ten volle de beginselen vervat in het Verdrag inzake
de Rechten van het Kind zoals ondertekend te New York op 20 november 1989 en in België goedgekeurd bij Wet
van 25 november 1991.
De stichting is boven alles een politiek en religieus neutrale instelling. Zij onthoudt zich van het formuleren of
ondersteunen van politieke of religieuze standpunten. Haar bestaan schept geen rechten in hoofde van derden, noch
plichten in hoofde van de stichting die vrijelijk waakt over de besteding van haar gelden.
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Teneinde haar Doel en Visie te kunnen realiseren verwerft de Stichting op continue wijze financiële middelen.
Zij doet daartoe ondermeer een beroep op het door haar ingerichte mecenaat en op sponsoren en schenkers.
Tevens ontwikkelt de Stichting, al dan niet in samenwerking met gespecialiseerde economische en sociale
marktspelers, eenmalige en langdurige activiteiten teneinde het aanhoudend genereren van gelden te kunnen
waarborgen.
De Stichting beschikt op die wijze over een basisbudget hetwelk zij overeenkomstig haar reglementen aanwendt ter
realisatie van door haar aanvaarde projecten.
Als projecten kunnen worden beschouwd individuele dossiers van kansarme kinderen of jongeren alsook dossiers
waarbij de Stichting bestaande publiek of privaat gestructureerde initiatieven op subsidiaire wijze financieel steunt.
De Stichting maakt haar Visie en Missie openbaar met aanwending van alle beschikbare publicitaire middelen en in
overleg en/of met medewerking van de overheid, financiële en sociale organisaties.
Zij waakt over de integriteit van haar dagelijkse werking en bestuur en garandeert een open wijze van bestuur.
De Stichting heeft in haar statuten de oprichting van een adviesraad voorzien. De leden van de adviesraad worden
geselecteerd op basis van hun integriteit en hun professionele kennis. Zij staan borg voor een directe en
gespecialiseerde ondersteuning van de activiteiten van de Stichting.
De Stichting zal haar doel geleidelijk en stapsgewijze realiseren teneinde uiteindelijk zowel medische, sociale ,
pedagogische en juridische hulpverlening te kunnen financieren.

