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‘Do your little bit of good where you
are; it’s those little bits of good put
together that overwhelm the world.’

onze gemeenschap en netwerken. Zuid-Limburg vormt
de basis van deze activiteiten waarbij het voormalige
cluster Terlinden de kern vormt van de activiteiten.

Desmond Tutu

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Rene Graat MHM
ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun
werkzaamheden. Daarnaast worden de beheerskosten o.a.
bankkosten, accountantskosten, vergaderkosten, etc, tot een
minimum gereduceerd.

Kenmerken Stichting
• Goede doelen organisatie
• Verbinden
• Goed willen doen
• Herinnering aan René Graat levend houden

Doelgroep
Iedereen die het levenswerk van René Graat een warm hart
toe wil blijven dragen.
• Iedereen die willen bijdragen om de mensen in het bisdom
Basankusu (Democratische Republiek Congo) te helpen
• Van oud tot jong, in Zuid-Limburg en daarbuiten

Stichting Fasegericht
• Augustus 2020
• 2021
• Mei 2021
• 2022

Opgericht
Kaders gezet voor potentiele projecten
Opstart uitvoering 1e fundraising project
Ondersteuning 1e projecten in Basankusu

Projectenbeleid
De contactpersoon uit de Congo geeft ons de exacte
omschrijving en legt op verzoek en altijd na afloop
verantwoording af middels beeldmateriaal en een korte
omschrijving van het resultaat.
- Elk project wordt in een bestuursvergadering vastgesteld
en aangekondigd op de website van de Stichting;
- Elk project wordt aan bovenstaande criteria getoetst;
- We stellen en maximum van 10.000 euro per project;
- Er wordt afstemming gezocht met andere stichtingen
bij projecten;
- De projecten dienen afgebakend te zijn in tijd en doel;
- De governance code Goede doelen is het uitgangspunt bij
de totstandkoming van de steun.

De Stichting René Graat MHM heeft als doel om het
levenswerk van Pastoor René Graat voort te zetten door op
een structurele manier duurzame en realistische ondersteuning
te verlenen aan de noden van de mensen in het bisdom
Basankusu. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• Zelfredzaamheid
• Verzelfstandelijking
• Gebruik maken van talent
• Mede-eigenaarschap en
• het ons verbindende geloof

Kwaliteit
Als stichting leggen wij de lat hoog. Dit houdt in dat we:
• De governance op orde hebben conform de governance
code Goede Doelen
• Dat we de ANBI status 100% naleven
• Dat we transparant zijn met betrekking tot de financiën
(jaarverslag publicatie)
• Actief en alert zijn met betrekking tot de fondsenwerving
• Dat we geen risico willen lopen bij de uitvoering van ons
werk in de DRC
• Dat we communicatief sterk voor de dag komen middels
een actieve social media presentie, website en nieuwsbrieven
(kwartaal). Hierbij ligt de focus op gerealiseerde doelen en
positionering van de Stichting in Nederland

Hoe doet Stichting René Graat MHM dit?

Waarom doet Stichting René Graat MHM dit?

Transparant en effectief

Noden ledigen op een plek waar het toe doet

De Stichting René Graat MHM is een non-profit organisatie
die als doel heeft om projecten in het bisdom Basankusu
financieel te ondersteunen.

Het is de missie van onze stichting om het levenswerk van
René Graat MHM levend te houden. Hierbij vormt de
financiële steun aan projecten in het bisdom Basankusu
het uitgangspunt van onze stichting.

Wat doet Stichting René Graat MHM?
Fundraisen, Projecten realiseren en Noden ledigen

Bij de keuze voor een te ondersteunen project werken wij
op basis van bepaalde criteria:
• Het project dient duurzaam van aard te zijn;
• Het project dient realistisch in uitvoering en effect te zijn;
• Het project dient financieel haalbaar te zijn;
• Het dient een afgerond project te zijn;
Zelfredzaamheid, verzelfstandelijking en mede-eigenaarschap
zijn hierbij de uitgangspunten.
Om bovenstaande te realiseren werken wij op basis van:
• Transparantie
• Efficiëntie
• Effectiviteit
De gelden worden verzameld door enerzijds open te staan
voor giften door derden en anderzijds door de periodieke
organisatie van nader te bepalen evenementen. Wij vinden
het daarnaast belangrijk om verbindingen te leggen binnen

Stichting René Graat MHM
Secretariaatsadres: Kerkstraat 4, 6367 JE Voerendaal
Website: https://stichtingrenegraatmhm.nl
Mail: info@stichtingrenegraatmhm.nl
Tel: +31 6 30 40 04 53
RSIN nummer: 861565526

De situatie ter plaatse
Basankusu is het bisdom waar René Graat 35 jaar lang heeft
gewerkt. De stad Basankusu telt 23.000 inwoners en ligt in het
Noordwesten van de Democratische Republiek Congo, dichtbij
de Lulonga rivier. Het werkgebied van het bisdom is zo groot
als Nederland, België en Luxemburg samen, met zeer beperkte
infrastructuur.
Een paar cijfers die de situatie in het bisdom schetsen met
betrekking tot de problematiek die pastoor Graat wilde
verbeteren in zijn oude bisdom.
• 80% van de bevolking heeft minder dan 1 $ per dag te
besteden.
• 75% van de bevolking leeft op de rand van de hongersnood
• 54% van de bevolking heeft geen toegang tot enige vorm van
gezondheidszorg
• 1 op de 5 kinderen sterft voor de 5e verjaardag

