Stichting de Pellikaan
We zien dat de wereld steeds meer een “global society” is waarin veel met elkaar samenhangt en
dat Nederland haar rol speelt in interactie met die wereld. Of we nu willen of niet, maar
bijvoorbeeld alleen al de economische crisis laat zien hoeveel verbanden er zijn tussen
gebeurtenissen over de hele wereld. Aan de ene kant wordt in dit verband juist heel veel
gesproken over tolerantie waar het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van menselijke
waarden, maar zien we aan de andere kant een tegenovergestelde beweging m.b.t. tolerantie t.a.v.
verschillende wereld religies.
De tijd is rijp om in “crisistijd” nieuwe initiatieven te nemen die niet alleen gericht zijn op de
wereld, maar ook op de ontwikkeling van het individu hier en op Nederland als onderdeel van die
“global society”, maar ook als een zeer diverse samenleving in zichzelf. Het middel daartoe dat de
Stichting “de Pellikaan” kiest, is het stimuleren van samenwerkingsprojecten voor jongeren uit
diverse culturen in de context van ontwikkelingssamenwerking. De achterliggende gedachte hierbij
is dat interculturele samenwerking intrinsiek meer potentie heeft dan monoculturele
samenwerking, dat interculturele samenwerking leidt tot de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke “nieuwe” cultuur en dat succesvolle interculturele samenwerking als
randvoorwaarde heeft dat de deelnemende individuen zich bewuster worden van hun eigen
culturele identiteit en gedrag en daarmee hun eigen waarde in de context van interculturele
diversiteit. De projecten hebben een beperkte tijdsduur met een helder te realiseren “goed doel”.
De stichting “de Pellikaan” richt zich op het stimuleren van dergelijke projecten, uit te voeren door
jongeren uit diverse culturen, met als doel om hen te laten kennismaken met de waarde van
interculturele samenwerking.
De stichting “de Pellikaan” bemiddelt tussen
jongeren en projecten. De stichting biedt
ondersteuning door het geven van advies, het
begeleiden van projecten en het ter
beschikking stellen van financiële middelen en
haar relatienetwerk. De stichting is daartoe
altijd op zoek naar sponsoren, naar jongeren
op zoek naar een interculturele ervaring en
naar bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar enthousiaste jongeren voor het uitvoeren van
een internationaal project met een ideële doelstelling.
De Stichting “de Pellikaan” is 8 maart 2010 opgericht te Engelen. In 2011 en 2012 heeft de stichting
projecten gefaciliteerd in Kochi, India op het gebied van Waste Management. Beide keren hebben 3
à 4 Nederlandse studenten samengewerkt met 4 Indiase studenten van lokale universiteiten.
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