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1. Stichting Kokai: Achtergrond en doelstellingen 

Achtergrond 

Stichting Kokai is ontstaan in de aanloop naar het uitbrengen van een boek.  Coördinator van het Project 
Nieuwkomers  Skȗle Welzijn, Marjan van der Heide,  heeft dagelijks te maken met negatieve beeldvorming 
rondom vluchtelingen.  Zij bundelde 12 verhalen van vluchtelingen met een status, ‘’ nieuwkomers’’ , die 
recentelijk in de gemeentes het Bildt en Menameradiel zijn komen wonen. Het boek heet ‘altijd de gordijnen 
dicht’ en is 21 december 2016 uitgekomen. Het boek heeft als doel vluchtelingen een gezicht te geven en 
hierdoor meer begrip te bewerkstelligen voor de redenen van hun vlucht. Het boek is te koop in alle 
boekenwinkels in Nederland en te bestellen op Bol.com. Ook is het boek te bestellen via de website van de 
Stichting Kokai. De opbrengsten van het boek gaat naar Stichting Kokai en worden ingezet voor om de doelen 
van de stichting te verwezenlijken (zie doelstellingen). 

 
Doelstelling 
Daadkracht en vlotte actie staan centraal. Korte lijnen en meedenken in creatieve oplossingen. De stichting 
heeft als doel het bieden van hulp en ondersteuning aan kwetsbare personen in onze maatschappij en met 
name gezinnen en minderjarige vluchtelingen. 
 
Stichting Kokai biedt financiële ondersteuning aan gezinnen om, bijvoorbeeld, de kosten te dekken voor 
vertaalwerkzaamheden die nodig zijn voor gezinshereniging en alle andere mogelijke kosten die zich kunnen 
voordoen bij de totstandkoming van gezinshereniging van nieuwkomers (vluchtelingen die een 
verblijfsvergunning hebben verkregen) waarop geen beroep kan worden gedaan op ondersteuning door 
overheidsinstellingen of andere organisaties. Er wordt nauwe samengewerkt met instellingen, organisaties op 
een soortgelijk gebied als dat van de stichting. De meeste vluchtelingen, die in onze gemeenten komen wonen, 
hebben hun partner en/of kinderen achtergelaten.  Vanaf het moment dat de vluchteling een 
verblijfsvergunning heeft gekregen, wordt gewerkt aan de gezinshereniging. Dit kan een lange procedure zijn. 
Heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst de overkomst van gezinsleden goedgekeurd, dan moet de hier 
reeds wonende partner/ ouder nog veel regelen. Soms moet de partner in het verre land of in Nederland extra 
uitgaven doen aan het vertalen van documenten nodig voor de gezinshereniging. Deze kosten komen 
tegenwoordig meestal voor rekening van de vluchteling hier, die gewoonlijk van zijn bijstandsuitkering voor 
één persoon zijn hele familie onderhoudt. We streven naar het geven van ondersteuning aan 30 
gezinsherenigingen per jaar. 

 

 

 

 

http://www.stichtingkokai.nl/


 

                              Stichting Kokai           Kwartelstraat 28, 8916 BN Leeuwarden         www.stichtingkokai.nl/   

KvK :67403611       Anbi gecertificeerd          RSINnr: 856971091                                        IBAN NL 04 RABO 0314518118        

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting Kokai bestaat uit:  

 M. van der Heide (voorzitter) 

 A. Laws 

 P. Barkman  

 Doetie Van der Meij (penningmeester) 

 http://www.stichtingkokai.nl  

Secretariaat M.S van der Heide  

Kwartelstraat 28 8916 BN  

Tevens bezoekadres                                                                     

KvK :67403611 RSINnr: 856971091  

De stichting is opgericht op 2 december 2016 en heeft geen winstoogmerk 

Het bestuur van de stichting verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor geen 

beloning. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste een bestuursvergadering gehouden en verder zo vaak als 

een van de bestuursleden dit nodig acht en de andere bestuursleden daartoe met vermelding van motivatie 

oproept. Van  de gemaakte afspraken wordt verslag gedaan.  
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2. Strategie en Activiteiten 

2.1 Algemene strategie 

Hoe gaat de stichting te werk? In essentie door activiteiten uit te voeren die kunnen bijdragen aan het 

realiseren van de doelstelling van de stichting, namelijk het bieden van hulp en ondersteuning aan kwetsbare 

personen in onze maatschappij en met name vluchtelingen die status hebben gekregen met gezinnen en 

minderjarigen (kinderen) . In de praktijk betekent dat een focus op activiteiten die fondsen kunnen werven. Er 

zal flexibel worden ingespeeld en proactief ingezet op kansen om fondsen te werven. Dat kan door een beroep 

te doen op fondsen, uitvoering van eigen activiteiten of samenwerking met andere organisaties.  

Activiteiten die opbrengsten levert door de verkoop van het boek ‘altijd de gordijnen dicht’ zullen, naar 

verwachting, een belangrijke bijdrage leveren aan het doel om fondsen te werven.  De opbrengsten van het 

boek gaat naar Stichting. Het boek is in 2016 uitgekomen.  

Het boek is te koop via de website van de Stichting Kokai.  

Voorbeelden van ondersteunende activiteiten die moeten bijdrage aan fondsenwerving zijn het publiceren 

over het wel en wee van de vluchtelingen/ statushouders. Informatieve artikelen zullen worden aangeboden 

aan relevante instanties en instellingen maar ook kerkelijke bladen als aan andere bestaande bladen van 

dorpen en verenigingen. Daarnaast is het de bedoeling om regelmatig naar buiten te treden d.m.v. presentaties 

waar de gelegenheid zich voordoet. 

Het betrekken van de dorp- en kerkgemeenschappen wordt een belangrijk focuspunt maar ook de 

informatieverstrekking over de nieuwe dorpelingen en inzicht geven in problematiek rondom nieuwkomers. Dit 

zijnde o.a. participatie en integratieproblemen, worstelingen met een traumatisch verleden. Uitleg over de 

slopende procedures rondom gezinshereniging.  

De stichting is gevestigd en werkt vanuit een basis in de toekomstige gemeente "Waadhoeke".  De besteding 

van de middelen aan gezinnen en minderjarige kinderen beperkt zicht niet alleen tot gevallen binnen de 

gemeente Waadhoeke. 

Het is van belang, dat fondsen met vergelijkbare doelen van elkaars bestaan op de hoogte zijn. De stichting 

Kokai streeft ernaar om deze fondsen op de hoogte te stellen van zijn bestaan.    
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2.2 Activiteiten  

Korte terugblik tot nov 2017 

Na oprichting van de stichting eind 2016 zijn in 2017 de volgende activiteiten uitgevoerd: 

Begin periode: 

- Uitbreiding en inwerking van het bestuur. 

- Toekenning van ANBO status. 

- Inrichting van de website. 

Gerichte activiteiten 

- De werkzaamheden van de stichting was vooral gericht op publiciteit rondom het boek via het 

benaderen van media: dagbladen en radio, gemeentes, instellingen en stichtingen met als doel 

publiciteit rondom het boek en de stichting te genereren. Er zijn twee interviews op Omrop Fryslân 

gegeven. Diverse artikelen zijn geplaatst in dagbladen en plaatselijke dorpskranten.  Er is een 

voorlichting gegeven aan de Raderaad in de gemeente het Bildt. Op 23 november werd een 

presentatie gegeven d.m.v. een lezing over de vluchtelingen/nieuwkomers in eigen gemeente op een 

bijeenkomst van de organisatie “Vrouwen van nu” Menameradiel.  De Stichting heeft ook meegedaan 

aan bijeenkomsten en evenementen waar kansen bestond om het verhaal te vertellen en fondsen te 

werven, bijvoorbeeld het ‘Welkom Hier’ evenement in september 2017 

(https://welkomhier.nl/edities/welkom-hier-fryslan/). 

- Er is €500 aan financiële hulp  verleend n.a.v. verzoeken. 

Activiteiten eind 2017 tot eind 2018 

In 2018 zijn de volgende actie en activiteiten uitgevoerd: 

- Financiële steun 

o Er zijn verzoeken binnengekomen voor ruim €3.000 aan financiële hulp en €260 verleend. 

Voor de aanvragers waarvan een verzoek voor financiering is gevraagd en uiteindelijke niet 

verleend is via begeleiding en advies een alternatieve financiering gevonden. 

- De volgende acties zijn uitgevoerd om fondsen te werven: 

o Kokai heeft in samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp in de collecte week in april 

gecollecteerd met hulp van ongeveer 40 vrijwilligers. De opbrengsten ware in totaal 

€2.380,64.  

o Meer dan 30 organisatie zijn aangeschreven voor de aanschaf van boeken. 

http://www.stichtingkokai.nl/
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- Samenwerking 

o Met Stichting Irenefonds is de samenwerking over doorverwijzing statushouders 

geoptimaliseerd. 

o Met ‘WE Organization’ vond overleg plaats over samenwerking met een ‘Boekazine’.  

- Organisatie 

o Hein Koelemans is gestopt als penningmeester en is vervangen door Doetie Van der Meij. 

o Standaard aanvraagformulieren, bevestigingsbrieven  en leningscontracten zijn opgesteld  

o In Oktober heeft de voorzitter Marjan van der Heide de ‘bruggenbouwersbokaal’ ontvangen 

van Stichting Present als erkenning voor haar werk met statushouders 

Vooruitblik 2019/2020 

De stichting zal de komende jaren doorgaan met aandacht vragen en middelen werven voor financiële steun 

aan de doelgroep. Dit d.m.v. het voortzetten van soortgelijke activiteiten van voorgaande jaren zijn uitgevoerd.  

3. Financiën  

Belangstellenden die meer willen weten over de voorlopige financiën kunnen contact opnemen met de 

penningmeester.  
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