Doel
Het doel van de Face2Faith Foundation is:
De christelijke gemeenschap in Karachi – Pakistan- te ondersteunen in hun werkzaamheden, opvang
en hulp te verlenen aan achtergestelde minderheden en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.

De strategie
De strategie die gehandhaafd wordt om dit doel te bereiken is:
•

het landelijk inzamelen van donaties via kerkelijke en andere (christelijke) instellingen en via
bedrijven en particulieren

•

het vormen van een landelijk netwerk van vrijwilligers

•

het in overleg met hulpverleners in Karachi besteden van deze donaties ter plaatse voor het
bieden van hulp aan achtergestelde minderheden in Pakistan, met name in de provincie
Sindh

•

het beoordelen en honoreren van gedetailleerde hulpaanvragen van de hulpverleners

•

het volgen van de ontwikkelingen in het gebied, zodat de wijze van hulpverlening hierop –
indien nodig- kan worden aangepast.

•

om een 100% opbrengst te garanderen worden de onkosten van het bestuur niet vergoed en
worden uitgaven voor de stichting alleen gedaan wanneer hier een sponsor voor beschikbaar
is.
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De activiteiten
De activiteiten die opgezet worden om dit doel te bereiken zijn:
•

het bekendmaken van Face2Faith Foundation en de actie onder kerkelijke en andere
christelijke instellingen, bedrijven en particulieren door

o

schriftelijke en mondelinge berichtgeving aan genoemde groepen

o

het bijhouden van up-to-date informatie op de website www.face2faith.nl

o

het verspreiden van Nieuwsbrieven, flyers/posters

o

het geven van presentaties

•

het ondersteunen van acties door particulieren

•

ondersteuning vragen van (christelijke) zangers, zanggroepen, koren e.d. door het geven van
benefietconcerten en/of het houden van collectes bij deze concerten

•

ondersteuning vragen bij grote christelijke bijeenkomsten door het houden van collectes
onder de deelnemers

•

het onderhouden van contacten met de hulpverleners in Karachi

•

het adviseren van de hulpverleners in Karachi over de besteding van de donaties

•

het bezoeken van de werkgebieden in en rond Karachi voor het verkrijgen van inzicht in de
mogelijkheden tot hulpverlening

•

het inzichtelijk maken / verantwoorden van de uitgaven aan geïnteresseerden
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