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Inleiding
De stichting “de Pellikaan” richt zich op het stimuleren van “goede doelen” projecten door
jongeren uit diverse culturen met als doel om hen te laten kennismaken met de waarde van
interculturele samenwerking. De Stichting “de Pellikaan” is 8 maart 2010 opgericht in
Engelen, NB.
In 2012 heeft de Stichting, net als in 2011, samengewerkt met de studievereniging SEFA.
Studenten hebben de Stichting geholpen met het verbeteren van de communicatie, o.a. via
nieuwe media. Bovendien hebben dit jaar hebben vier studenten van de Universiteit van
Amsterdam, samen met studenten van Rajagiri OutREACH college en Sacred Heart College
uit Kochi, India, een vervolgproject gedaan op het gebied van Waste Management. In 2011
hebben studenten onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor verbeterd waste management,
dit jaar was de doelstelling van het project om te helpen twee van die mogelijkheden
daadwerkelijk te helpen organiseren door bedrijven en organisaties actief te betrekken.

Projecten
De Stichting de Pellikaan heeft in 2012 een
project gesteund in nauwe samenwerking
met SEFA, een studievereniging van de
Economie Faculteit van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Jaarlijks organiseert
SEFA projectopdrachten voor groepen
studenten in een buitenland. In 2011 was
dat in India. Het is gebruikelijk dat
dergelijke projecten uitgevoerd worden in
opdracht van en op kosten van bedrijven.
De ervaring van zowel SEFA als De
Pellikaan in 2011 was dermate positief dat
werd afgesproken om samen in 2012 een
vervolg op dit project te realiseren. SEFA
voegt daarbij het doen van “een goede
doelen project” toe aan haar jaarlijks
programma. Dit staat enigszins van de rest
van het programma met bedrijven dat in
2012 in Brazilië werd uitgevoerd. De groep
studenten van de UvA bestond dit jaar uit 4
studenten
die
in
India
hebben
samengewerkt met 4 studenten van
Rajagiri OUTREACH en Sacred Heart
College.
De opdracht was om dit jaar twee van de in het vorige project geïdentificeerde mogelijke
oplossingen uit te kiezen en te helpen bij de totstandkoming van deze oplossingen door

bedrijven en organisaties actief te betrekken. Naast voorbereiding en afronding in Nederland
zijn de studenten gedurende 5 weken in de zomer in India geweest.
De betrokkenen in India waren wederom enthousiast over de bijdragen van de studenten. De
studenten hebben een zeer leerzame ervaring gehad. Bovendien hebben ze zich goed kunnen
verdiepen in wat er nodig is om ideeën op het gebied van waste management te
operationaliseren. Zelf waren de studenten niet helemaal tevreden over de mate waarin hun
project de afval problematiek heeft helpen oplossen omdat ze gehoopt hadden meer te kunnen
bereiken in slechts 4 weken. Het hoofddoel van de Stichting de Pellikaan is echter om
jongeren interculturele ervaringen te bieden. Wat dat betreft geven de betrokken studenten
mondeling en – in hun verslag – schriftelijk aan dat de ervaring van een dergelijk project in
een interculturele context enorm waardevol was. In diverse opzichten was ook dit jaar sprake
van een succesvol project. Een verslag van het project is te vinden op de website van de
Stichting (www.depellikaan.nl).

Relatiemanagement
De Stichting de Pellikaan heeft ook in 2011 diverse activiteiten ontwikkeld t.b.v. het
versterken van haar netwerk dat benodigd is voor het realiseren van haar doelstellingen.
Onderstaande lijst geeft hier een overzicht van:



Het bestuur is – op eigen kosten – van 17 t/m 22 mei op bezoek geweest bij de netwerk
partners in Kochi
De Stichting heeft 1 vriendenbijeenkomst georganiseerd: op 3 juni in Den Bosch

 De Stichting heeft een presentatie gehouden over haar visie en werk op een seminar
georganiseerd door de Ambassade van India op 22 juni in Den Haag (Leveraging India for
Innovation and Partnership)

 De Stichting heeft 1 project mogelijk gemaakt: Waste Management 2012 in Kochi, India






in juli/augustus.
De deelnemers aan het project Waste Management 2012 hebben een seminar
georganiseerd op 14 september in Amsterdam waar ze de resultaten en bevindingen van
het project hebben gepresenteerd.
Het bestuur heeft Mrs Mary David uit Kochi benoemd tot Adviseur van de Stichting
Het bestuur heeft veel steun ondervonden van de inzet van Felix Gras als project
begeleider voor het project Waste Management 2012.
De studenten die hebben deelgenomen aan het project hebben een behoorlijke slag
gemaakt in communicatie: verbeterde versie van de website www.depellikaan.nl, Twitter
(@depellikaan) en Facebook (Pellikaan Foundation).

Financiën
De financiële resultaten van de Stichting over 2011 zijn positief. Er is een batig saldo
gerealiseerd. De details zijn te vinden in het financiële jaarverslag, dat op aanvraag
beschikbaar is.

De bijdragen die zijn ontvangen waren ook dit jaar grotendeels bedoeld als bijdrage specifiek
voor het Waste Management project. De Stichting Schermer Voest heeft €2.500 bijgedragen.
In totaal zijn financiële bijdragen ontvangen t.w.v. €3.910,29, bijeengebracht door X
particuliere en X zakelijke sponsoren. De Stichting de Pellikaan is deze sponsoren zeer
erkentelijk, zowel voor de financiële bijdragen als de bijdragen die in natura zijn geleverd,
waardoor kosten beperkt konden blijven.
XX% van de geworven middelen zijn in 2011 ten gunste gekomen van het project.

Strategische overwegingen t.a.v. de werkwijze van de Stichting
de Pellikaan
Projectbegeleiding
Ook dit jaar heeft de Stichting één project gesponsord en wederom in India, terwijl de ambitie
is om meer projecten te kunnen sponsoren in en met verschillende landen. Het bestuur van de
Stichting constateert dat de projecten veel tijd en aandacht dreigen te vragen van het bestuur
dat haar belemmert om meer fondsen te werven en meer projecten te ontwikkelen. Daarom is
dit jaar geëxperimenteerd met het inzetten van een projectbegeleider. Felix Gras heeft als
vrijwilliger de operationele begeleiding van het Waste Management project. Deze constructie
is alle betrokkenen zeer goed bevallen en zal in de toekomst vaker worden gebruikt.
Diversificatie
Het bestuur constateert dat het verder ontwikkelen van het thema Waste Management in
Kochi vraagt om een ander soort bijdrage dan 3 à 4 studenten uit Nederland die ca 4 weken
per jaar ter plaatse zijn. Dat betekent dat de Stichting komend jaar nieuwe wegen dient te
vinden voor het ontwikkelen van interessante projecten. Het bestuur komt tot de volgende
oplossingsrichtingen:
 Mede obv advies van de studenten van SEFA over hoe verder een verschil te maken
tav het Waste Management project in Kochi wordt bekeken in welke vorm er in de
toekomst bijdragen geleverd kunnen worden aan de ontwikkelingen in Kochi.
 De Stichting verkent met SEFA of een project volgens een vergelijkbare opzet als de
twee Waste Management projecten in een ander deel van de wereld mogelijk is.
 De Stichting zal prioriteit moeten geven aan het verwerven van fondsen om andere
opties geloofwaardig te kunnen verkennen.

