Beleidsplan 2022

Stichting Podia4People

Hoewel, mede door corona, kleinschalig, waren de activiteiten van de stichting in 2021 waardevol.
Het is zinvol van 2021 te leren en daarop verder te bouwen.
De uiteenlopende samenwerkingsverbanden zijn voor beide partijen nuttig geweest. De promotie
door Joke Wissink van arpilleras en de samenwerking met Marianne Scheepers zijn goede
voorbeelden waardoor we extra fondsen hebben kunnen regelen voor projecten op Bali en in Peru.
Wij streven in 2022 er ook naar om dit soort projecten bij derden aan de man (m/v) te kunnen
brengen.

De stichting streeft voor het jaar 2022 de volgende activiteiten waarbij wij ook nadrukkelijk
verbinding zoeken met andere organisaties, waardoor wij en zij elkaar versterken. De inkoop van
textiel handwerk van Manos Ancashinas in Lima Peru blijft een kernactiviteit, waarbij het goede is dat
het mes aan twee kanten snijdt. Het ambacht in Peru wordt middels opbrengsten uit verkoop
beloond, terwijl aan de Nederlandse kant waardering voor dat handwerk wordt gestimuleerd en er
fondsen ontstaan voor andere projecten.
Hierbij denken wij met name aan de educatieve projecten van Carin Steen, die in Guatemala en
Honduras ‘community’ schilderprojecten organiseert met haar organisatie MuralArte Guate. Onder
andere schoolmuren worden onder haar supervisie worden geschilderd met natuur, milieu en
veiligheid als voor kinderen hele belangrijke thema’s. En het leidt tot extra trots van de bewoners op
hun leefomgeving, met veel positieve spin-off.
We gaan door met de ondersteuning van het kinderopvangcentrum van Lion King op Bali. Dit project
is al jaren succesvol en wij dragen met name bij wanneer de nood het hoogst is.
We zoeken uit of het zinvol en realistisch is om kleine kunst- en cultuurprojecten voor kinderen in
Oekraïne te ondersteunen, maar hoewel de nood hoog is, is de verbinding niet makkelijk te leggen.

Inkomsten
Naast de opbrengst van de verkoop van arpilleras, sponsoring en giften, zullen legaten en erfenissen
een bron van inkomsten zijn.

