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Inleiding

De stichting Wesselmann richt zich principieel en statutair op het ondersteunen van
slachtoffers van een oorlog.
Het is een gegeven dat een oorlogsslachtoffer bijna altijd onder moeilijke omstandigheden
de draad van zijn of haar verstoorde leven probeert op te pakken. Dat moet vaak in een
ander land, een land waar hij of zij als vluchteling binnen is gekomen. Als oorlogsslachtoffer
heb je in je nieuwe land -nog- geen of nauwelijks vrienden en/of familie. Ook kun je met
een – vaak traumatisch - verleden kampen dat op de een of andere manier een plaats moet
krijgen.
Daar waar een kleine bijdrage een teken van hoop kan zijn, een tegemoetkoming in
financiële problemen waarin een slachtoffer van een oorlog terecht kan komen, kan de
Stichting Wesselmann een helpende hand bieden. Dat bescheiden gebaar kan betekenen
dat je ‘gezien’ wordt. Het gaat bijna altijd om kleine bedragen en ze worden eenmalig per
persoon uitgekeerd. Het betreffen altijd kosten die bij bestaande voorzieningen niet
gedeclareerd kunnen worden. Het kan bestemd zijn voor kleding voor de kinderen,
reiskosten om de nodige visa te bemachtigen en noodzakelijke huishoudelijke
voorzieningen zoals b.v. een wasmachine . Ook kunnen bijdragen worden gegeven om een
cursus te volgen om trauma’s te verwerken.
Werkwijze en doelstelling
De Stichting Wesselmann is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en
beantwoordt derhalve aan de voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid.
Een uit drie personen bestaand bestuur en een adviseur zijn in 2003 begonnen met de
praktische uitvoering van de hulp. Ook nu, 12 jaar later , is hun inzet vrijwillig en deze wordt
volledig uit eigen middelen betaald. Door privé donaties is er een werkkapitaal , dit komt
derhalve geheel ten goede aan de oorlogsslachtoffers.
In de inleiding is al aangegeven voor wie de Stichting wil werken. Door middel van
tussenpersonen, die werken bij bekende en vertrouwde instellingen1 of door personen uit
het eigen netwerk worden middelen aan individuele aanvragers toegekend. Anonimiteit is
hierdoor gewaarborgd. Altijd wordt een officieel document (rekening, vervoersbewijs o.i.d.)
als verantwoording overlegd.
Logischerwijs spelen maatschappelijke ontwikkelingen een rol bij de populatie, die in
aanmerking komt voor een toekenning op basis van het uitgangspunt van de Stichting. Zo
zijn b.v. landelijke bezuinigingen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg direct van
invloed op de financiële positie van oorlogsslachtoffers . In een ‘participatiemaatschappij’
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MST, Stichting de Vuurdoop, Geef Asielzoekers een Toevlucht (GAST), Nijmegen.

die zelfredzaamheid van burgers veronderstelt is het veroveren van een plaats daarin niet
eenvoudig.
Er is een werkbare structuur met vaste contactpersonen en instellingen, deze behoeft
uitbreiding en onderhoud. Het is duidelijk dat er meer aan naamsbekendheid moet worden
gedaan. Verbeteren van de P.R. is dan ook de eerste prioriteit. Dat gebeurt door middel van
nieuwe contactinstellingen en –personen, door een bij de tijd passende website met
verbindingen naar de moderne media als facebook en twitter.
Meer potentiele instellingen en personen kunnen dan een beroep doen op
ondersteuning. Er is een aantal vaste donateurs, maar ook dat aantal zou uitgebreid
kunnen worden. Incidentele giften zijn uiteraard ook meer dan welkom.
Naast deze plannen op kortere termijn, is een beleidsdiscussie , gericht op de toekomst
onderdeel van het werkplan . Bezinning op de omvang en mate waarin hulp wordt verleend
aan individuen zal uitwijzen of de huidige kleinschalige werkwijze voor verandering naar
meer financiële steun, in andere landen dan in Nederland, aan andere dan alleen
individuen, aanpassing behoeft.
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