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Inleiding 

Stichting United we stand Together is opgericht door een drietal personen die hulp willen 

verlenen aan de Oekraïense vluchtelingen in Krakau en in Lviv.  

De oprichters hebben vanuit het verleden een netwerk opgebouwd in Krakau, Polen.  

 

Vanuit dit netwerk werd een oproep gedaan om hulp te verlenen. De oprichters hebben 

zodoende ook een oproep gedaan bij vrienden en familie om pakketten met hulpmiddelen 

te versturen. Toen deze middelen te veel werden om te versturen zijn de oprichters van 

Stichting United we stand Together zelf naar Krakau, Polen gaan rijden om de middelen te 

brengen. Na terugkomst hebben de oprichters besloten door te willen gaan met 

hulpverlenen en zijn dan ook doorgegaan met inzamelen van financiële middelen en 

goederen. De oprichters zijn hierna een tweede keer naar Krakau, Polen vertrokken om 

met financiële middelen goederen te kopen en hulp te verlenen. Hierna zijn de oprichters 

ook een derde keer naar Krakau, Polen geweest met een gesponsorde bakwagen vol met 

goederen voor de hulpbehoevenden in Krakau, Polen, maar ook in Lviv, Oekraïne. Door 

deze acties en projecten is er contact gelegd met verschillende personen en stichtingen in 

Krakau, Polen. 

Ondertussen is er dan ook door de Stichting een netwerk opgebouwd van Krakau, Polen, 

naar Lviv, Oekraïne. Zo kan er snel gehandeld worden en geanticipeerd worden op waar 

vraag naar is, maar is er vanuit de Stichting ook controle op waar middelen terecht komen. 

Er wordt snel gehandeld in een dynamische tijd.  

 

Stichting United we stand Together zet zich in op het genereren van financiële middelen 

zodat hiermee de leefsituatie van hulpbehoevenden ter plekke verbeterd kan worden. De 

middelen worden door de Stichting aangeschaft in Polen.  

In Krakau, Polen, maar ook in Lviv, Oekraïne is de vraag naar middelen en hulp hoog. Hier 

zal de Stichting dan ook de komende tijd de focus op leggen. Wanneer de vraag minder zal 

worden op de ene plek, maar nog blijft op een andere plek zal de Stichting hierin mee 

bewegen.  

De Stichting zal zich voor zo lang nodig blijven inzetten voor de Oekraïne, aangezien na de 

oorlog ook het land opnieuw opgebouwd zal moeten worden. 

 

Stichting United we stand Together wil de leefomstandigheden verbeteren van de 

getroffenen, dit door snel te handelen in deze dynamische tijd. De stichting zal zelf naar de 

plek gaan waar de vraag naar middelen en hulp is en kan zodoende hier ook snel op 

handelen. 
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Missie, visie en strategie 

Huidige situatie  
In februari 2022 viel Rusland de Oekraïne binnen, hierdoor ontstond een grote 

vluchtelingenstroom binnen de Oekraïne en naar buiten de Oekraïne. Heel veel mensen 

raakten ontheemd en raakten alles kwijt. De leefomstandigheden van deze vluchtelingen is 

erbarmelijk. Vanuit contacten uit het verleden werden de oprichters van de stichting United 

we stand Together gevraagd hulp te bieden bij het helpen van vluchtelingen uit de 

Oekraïne in Krakau, Polen. Daar de oprichters zich het lot van de getroffenen aan trokken 

zijn zij begonnen met hulp verlenen. Echter de vraag naar hulp bleek dermate groot dat het 

niet meer mogelijk was om dit alleen en als privé personen te doen, vandaar dat er voor 

gekozen is om de stichting United we stand Together op te richten. Door deze stichting op 

te richten wordt de mogelijkheid gecreëerd om meer hulp te bieden. Daar er in de wereld 

meerdere conflicten zijn en zullen zijn, is er voor gekozen om niet alleen de Oekraïne als 

aandachtsgebied te hebben, maar een bredere kijk te hebben op slachtoffers van oorlogen 

en (natuur)rampen. Voor 2022 worden de activiteiten specifiek georganiseerd voor 

Oekraïners op de vlucht in de Oekraïne en in Polen. 

Missie 
Stichting United we stand Together is opgericht ten behoeve van het bevorderen en 

ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn van mensen in de samenleving. 

Hiertoe initieert, realiseert en ondersteunt Stichting United we stand Together projecten 

om de leefomstandigheden van door oorlog en/of grote armoede getroffen substantieel te 

verbeteren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar getroffenen in Nederland, maar is met 

name aandacht voor de mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende en 

door oorlog en/of natuurrampen getroffenen in landen aan de randen van Europa en 

daarbuiten, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke overtuiging.  

Tevens wordt het publiek bewust gemaakt van de leefsituatie waarin getroffenen leven. 

Om de genoemde projecten te kunnen realiseren en ondersteuning richt stichting United 

we stand Together op het genereren van financiële middelen in Nederland en overige 

westerse landen. 
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Visie 
Voor de komende 3 jaar richt Stichting United we stand Together zich op Oekraïners in 

Polen en in de Oekraïne. Dit doet zij in het bijzonder in samenwerking met Fundacja Wolno 

Nam. Fundacja Wolno Nam heeft een hostel in Krakau Polen, waar zijn 200 vluchtelingen 

uit de Oekraïne opvangen en zij hebben een logistieke organisatie opgezet richting Lviv en 

omstreken in de Oekraïne. Stichting United we stand Together levert financiële middelen 

en goederen om dit werk te kunnen doen. De uitvoering van het project ligt bij Fundacja 

Wolno Nam. Stichting United we stand Together zorgt voor een adequaat toezicht op de 

beschikbaar gestelde financiën en middelen.  

Daarnaast zullen de komende drie jaar in het teken staan van het verwerven van financiële 

middelen om bovengenoemd project en nieuwe projecten te kunnen financieren. 

Strategie 
Ten einde financiële middelen te generen worden allerlei fondsenwervende activiteiten 

georganiseerd of deelgenomen aan (jaar)markten. Dit laatste wordt tevens gedaan om 

bekendheid te geven aan de leefsituatie van de vluchtelingen in Polen en de bewoners van 

de Oekraïne. 

In 2022 zullen we een bingo organiseren in Nijverdal. Dit zal gebeuren in samenwerking 

met één of meerdere lokale ondernemers. 

Tevens zal er een benefiet diner worden georganiseerd. 

Vanaf 6 juni t/m 10 juni wordt er hands-on hulp geboden in Krakau en van 11 t/m 13 

gebeurt dat in Lviv. Tevens worden dan goederen meegenomen vanuit Krakau naar Lviv. 

Later in het jaar zal dit nog vaker worden gerealiseerd. 
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Organisatie 

KvK nummer: 86411381 

Fiscaal nummer:  

ANBI-status: In aanvraag 

Info@stichtingunitedwestand.nl 

Veldsweg 92 

7441CN Nijverdal 

stichtingunitedwestand.nl 

Mijlpalen 

Ondanks dat de stichting pas heel recent is opgericht zijn er reeds een paar mijlpalen te 

noemen: 

• In 2022 is er driemaal hands-on ondersteuning geboden in Krakau; 

• Op 27 mei is er een rondzwervende actie geweest in Nijverdal, waarbij tevens aandacht is 

gevraagd voor de leefsituatie van Oekraïners in Oekraïne en daarbuiten. 

Bestuur 

Een bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste 5 personen. De bestuursfuncties 

zijn onbezoldigd. Na goedkeuring door het bestuur kunnen de bestuursleden eventueel in 

aanmerking komen voor een vergoeding van de door hen, in de uitvoering van hun functie 

gemaakt kosten.  

Bestuursleden 
Vincent Ravenhorst, Voorzitter 

Alwin van Munster, Secretaris 

Gerard van de Riet, Penningmeester 
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Werknemers 

Stichting United we stand Together maakt gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers 

ontvangen geen vergoeding. 

Financiën 

Activiteiten worden slechts geïnitieerd, gerealiseerd of gefinancierd wanneer er voldoende 

financiële middelen in kas zijn. Stichting United we stand Together gaat geen leningen aan 

om haar activiteiten te financieren. Jaarlijks wordt in het jaarverslag toelichting gegeven op 

de baten en de lasten van de stichting. 

Het werven van gelden  

Stichting United we stand Together organiseert activiteiten om fondsen te werven. Hierbij 

wordt altijd gekeken naar de baten en de lasten en daarover wordt in het jaarverslag 

verslag van gedaan. In eerste instantie richten de activiteiten zich met name op de lokale 

omgeving van de stichting. Mocht er een enorme groei ontstaan van de activiteiten van de 

stichting zal gekeken worden naar een uitbreiding van het gebied waar fondsen worden 

geworven. Acties zullen relatief klein zijn van aard. 

Beheer en besteding van het vermogen  

Momenteel beschikt stichting United we stand Together niet over vermogen. Het doel is 

om op termijn wel vermogen op te bouwen. Dit vermogen zal ten alle tijden ingezet 

worden voor het initiëren, realiseren en ondersteunen van projecten, die direct ten goede 

komen aan getroffenen door oorlog, armoede of (natuur)rampen. 


