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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Impact Nomads voor het jaar 2016. Hopelijk 
inspireert het en geeft het een goed beeld van wat we dit jaar gaan doen. Het is het eerste 
beleidsplan van de stichting en daarom kort, wanneer de stichting de komende jaren groeit 
zal het beleid meerdere terreinen bestrijken en/of verder detailleren. 

Waartoe bestaat de stichting dit jaar? Missie
“Het verbeteren van de leefsituatie in rampgebieden met schone technologie.”
“Het opleiden van jonge mensen tot autonome hulpverleners die in moeilijke situaties een 
positief verschil kunnen maken.”
Rampgebieden kenmerken zich door wederopbouw. De vernietiging van landschap, 
gemeenschap en gebouwde omgeving zijn een kans om iets neer te zetten dat mens- en 
milieuvriendelijker was dan het voorgaande. Dit geldt voor de fysieke wereld, die wordt 
beter door het uitvoeren van technische projecten. De resultaten hiervan blijven zichtbaar 
na de crisis. Daarnaast doen aspirant-hulpverleners vaardigheden en een pro-actieve 
houding op in een onzekere context. Kortom een crisis is een kans om direct te kiezen 
voor milieu- en mensvriendelijke oplossingen, ofwel schone technologie die ook na de 
crisis nog positieve effecten met zich meebrengt.
Als eerste ligt de focus van de stichting op de vluchtelingencrisis in Griekenland.

Hoe ziet de wereld eruit wanneer we hierin slagen? Visie
We hebben een directe positieve impact op de kwaliteit van leven van duizenden 
vluchtelingen en op de vaardigheden van tientallen vrijwilligers. Deze impact wordt 
gestaafd door positieve feedback van de vluchtelingen en vrijwilligers zelf.

Doelen

1. Expertise opbouwen in het verlenen van noodhulp 
We hebben inmiddels wat ervaring met het helpen van vluchtelingen in Griekenland. Dit 
jaar willen we deze basis uitbouwen door te leren van capabele lange-termijn vrijwilligers 
en door zelf succesvolle projecten neer te zetten. Dit geeft ons en onze vrijwilligers het 
(zelf)vertrouwen en de ervaring om ook in andere rampgebieden een verschil te maken.
Kenmerkend aan een noodsituatie is dat deze snel verandert. Om die reden is het 
belangrijk veel ter plaatse te zijn goede relaties aan te gaan met natuurlijke autoriteiten, 
zodat we van hun ervaring te kunnen leren en zo veel mogelijk contextuele informatie op 
te doen. 
Concreet willen we dat minimaal één vrijwilliger minimaal zes maanden van 2016 werkt in 
een vluchtelingengebied in Griekenland.

2. Vrijwilligers ondersteunen
Gelukkig zijn er nog steeds 'gewone mensen' die naar rampgebieden trekken om er te 
helpen. Griekenland is hier een positief voorbeeld van. Veel mensen begrijpen dat de 
financiële crisis het land moeilijker in staat maakt adequaat te reageren op de 
nieuwkomers.
Tevens zijn de Grieken zelf gewend aan vluchtelingen, de afgelopen vier generaties 



hebben er uitgebreid mee te maken gehad, veel Grieken hebben zelf uit Turkije moeten 
vluchten. Ondanks hun eigen uitdagingen staan de meeste Grieken gematigd  positief 
tegenover de nieuwkomers.
Concreet zetten we ons netwerk in om te zorgen dat er dit jaar minimaal 20 vrijwilligers 
naar Griekenland trekken om daar lopende projecten van ons of andere organisaties 
verder te brengen. Tevens ondersteunen we deze vrijwilligers met trainingen in 
crowdfunding en laten we ze gebruik maken van ons netwerk ter plaatse.
De wens is dat deze vrijwilligers na hun inzet geëngageerd blijven, zich ontpoppen tot 
autonome wereldverbeteraars en zonder onze expliciete coordinatie nieuwe plekken 
vinden om zich duurzaam in te zetten.

3. Projecten (laten) realiseren met een component schone technologie
Een eerste voorbeeld is het realiseren van WiFi in vluchtelingenkampen door gebruik te 
maken van afgeschreven straalverbindingen afkomstig van een Nederlandse 
telecomaanbieder.
Voor vluchtelingen is WiFi een levensbehoefte. Het stelt ze in staat:

− informatie in te winnen over de situatie ter plaatse: Zijn de grenzen open? Hoe reis 
ik verder? Hoe vraag ik asiel aan?

− contact met familie en vrienden te onderhouden of die zich nu in Europa bevinden, 
of in een oorlogsgebied,

− contact met de autoriteiten te onderhouden om de asielprocedure mogelijk te 
maken,

− verveling in de kampen tegen te gaan.
Het is voor ons belangrijker dat de projecten worden uitgevoerd dan dat we zelf aan het 
roer staan, een versnellende of mogelijk makende rol past ons ook. Zo maken we optimaal 
gebruik van de aanwezige infrastructuur en partners die mogelijk beter gepositioneerd zijn 
dan wijzelf.
Wanneer we kansen zien om bestaande schone technologieproducten (bijvoorbeeld ACE 
stoves op biomassa) en andere hulpgoederen in te zetten zullen we zorgen dat deze op 
de juiste plek terecht komen en goed worden gebruikt.
Aan dit doel zal het grootste deel van het verworven vermogen worden besteed.

4. Fondsen en hulpgoederen werven
Voor het inzetten van vrijwilligers en het realiseren van projecten zijn fondsen nodig. In de 
kampen zijn verschillende hulpgoederen nodig.
We stimuleren vrijwilligers hun eigen netwerk van familie en vrienden te gebruiken om de 
fondsen te werven die voor hun inzet nodig zijn. Concreet streven we ernaar dat van de 
onder punt 2 genoemde minimaal 20 vrijwilligers kostendekkend is.
Tevens vragen we bedrijven 'in kind' te sponsoren. Door aannemers VolkerWessels 
Telecom en aerea zijn hiervoor al toezeggingen gedaan.
Daarnaast organiseren we minimaal een grootschalige inzamelingsactie voor 
hoogwaardige hulpgoederen. Ook voor het transporteren van deze hulpgoederen naar het 
doelgebied verwachten we wat geld te moeten uitgeven.
De eerste projecten financieren we met crowdfunding.



Het realiseren van gecrowdfunde projecten geeft ons de ervaring om als betrouwbare 
partner financiering aan te vragen bij grotere spelers (Postcodeloterij, Climate KIC, OP-
oost) die kunnen profiteren van onze flexibiliteit.
Fondsen die na de projecten  en het inzetten van vrijwilligers eventueel overblijven zullen 
in nieuwe projecten worden ingezet.
Het beheer van het vermogen is verantwoordelijkheid van de penningmeester, deze wordt 
daarbij onbetaald ondersteund door een operationeel manager. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij het gehele bestuur.

Slot
De stichting zal genoemde doelen naar haar beste kunnen, met hulp van vrijwilligers, 
verwezenlijken en binnen de heersende wet- en regelgeving alle activiteiten ontplooien die 
daarvoor noodzakelijk zijn en/of bij kunnen dragen. 
Namens het bestuur,

Peter Sinia – voorzitter

Bart Linssen – penningmeester

Jonas Sweep – secretaris
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