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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.
Begin 2014 heeft de Stichting bijgedragen aan is de Stichting een nieuwe samenwerking
aangegaan, nu met studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam. Er zijn dit jaar
voorbereidingen getroffen voor een project in Zuid Afrika, met als titel South Africa Female
Entrepreneurship (SAFE): het bevorderen van ondernemerschap onder vrouwen in townships
in Zuid Afrika (http://viracsouthafrica.wordpress.com/).

Projecten
De Stichting de Pellikaan heeft 2014 steun
verleend aan een project van de Vrije
Universiteit van Amsterdam (VU). De
samenwerking vond plaats met het
programma Vrije Universiteit International
Research and Consultancy (VIRAC), een
non-profit programma van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde van de VU.
Het programma is gericht op het creëren
van
economische
waarde
met
maatschappelijk nut. Dit project heeft
plaatsgevonden in Zuid Afrika begin 2014
(http://viracsouthafrica.wordpress.com/).. Het
project had tot doel om ideeën te
ontwikkelen hoe vrouwen in townships in
bij
Zuid
Afrikaanse
steden
tot
ondernemerschap gebracht kunnen worden
en
om
zodoende
economische
ontwikkeling te bewerkstelligen in die
townships.
Daarnaast heeft de Stichting de Pellikaan bij HR verantwoordelijken van een aantal grote
ondernemingen in Nederland een plan gepresenteerd voor een programma voor potentials
binnen die ondernemingen. De Stichting is van mening dat interculturele
samenwerkingsprojecten een uitstekende omgeving bieden aan de vorming en ontwikkeling
van potentials. De Stichting beschikt over de kennis en het netwerk om een prima leer- en
ontwikkelervaring te organiseren. Tenslotte verwacht de Stichting de Pellikaan met een
dergelijk programma geld te kunnen genereren dat kan worden ingezet als sponsorgeld van
andere projecten volgens de doelstellingen van de Stichting. Aangezien het idee wel op
positieve initiële reacties kon rekenen, maar nog niet tot concrete afspraken heeft geleid, is het
plan nader besproken tijdens een “Vrienden van de Pellikaan” bijeenkomst.

Relatiemanagement
De Stichting de Pellikaan heeft op 4 oktober 2014 weer een “Vrienden van de Pellikaan”
bijeenkomst georganiseerd. Ditmaal in Den Bosch. Deze bijeenkomst werd ook bezocht door
een aantal alumni van de Stichting: personen die ooit hebben meegedaan aan een door de
Stichting gesponsord project. Gesproken is o.a. over mogelijke toekomstige activiteiten,
waaronder het idee van een intercultureel programma voor potentials van (grote)
ondernemingen.

Financiën
In 2014 is ook financieel een bescheiden jaar geweest. De lasten van de bijdrage aan het
SAFE project zijn al in 2013 genomen. Aan fondsen is er €120,- binnengekomen, terwijl er
€1,70 aan kosten is gemaakt. De balans per 31/12/14 is €525,51.

