
 

Beleidsplan Stichting Nao Veure 
 
In de huidige tijd hebben mensen om tal van redenen financiële zorgen. In 
toenemende mate zien we mensen met uitkeringen, maar ook mensen met 
een bescheiden inkomen door tal van redenen zoals bijvoorbeeld 
werkeloosheid, in de problemen komen. Ook gezinnen met een klein 
inkomen hebben het vaak moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De 
schuldenproblematiek onder deze mensen is groot.  
 
Vaak zien we dat deze mensen zich noodgedwongen van de samenleving 
afkeren omdat men niet kan participeren door geldproblemen. Ook 
schaamte speelt daarbij een rol.  
Het gevolg is dat een steeds grotere groep mensen in een isolement raken. 
Extra schrijnend is dat als er kinderen in zo’n gezin leven. Al vroeg raken ze 
gestigmatiseerd en voelen ze het verdriet van niet kunnen wat vriendjes 
kunnen. Het is uitermate zorgelijk dat momenteel dat honderdduizenden 
kinderen in Nederland onder de armoedegrens leven.  
 
De Stichting Nao Veure heeft geen enkel oordeel over de reden waarom 
mensen in de problemen zijn geraakt. De Stichting wil iedereen helpen die 
hulp nodig heeft en bereid is de schouders eronder te zetten. Gezinnen met 
kinderen hebben daarbij voorrang. De Stichting mikt vooral op gezinnen 
waar nog een klein inkomen is en mede daardoor deze mensen buiten 
allerlei regelingen vallen. 
 
Doel is om mensen weer meer te laten participeren in de samenleving 
zonder ze te stigmatiseren. Dat kan op vele manieren. De Stichting zal 
geen geld geven. De Stichting stelt zich ten doel concrete zaken te 
realiseren en te organiseren die het de doelgroep mogelijk maakt om meer 
bij de samenleving betrokken te raken. 
 
Alles wat daartoe bijdraagt, vindt de Stichting tot haar werkterrein behoren. 
Van een abonnement op de krant tot het kunnen deelnemen aan een 
sportclub door kinderen geeft de reikwijdte van de Stichting aan. Jaarlijks 
wordt een kerstdiner voor 280 mensen georganiseerd. 
De Stichting is een particulier initiatief en probeert constructief samen te 
werken met stichtingen die hetzelfde oogmerk hebben. De financiering 
komt uit materiële en immateriële particuliere giften. Het bestuur werkt 
volledig om niet. 


