STICH TING VAN OPENB AAR NUT
Onder de hoge bescherming van H are Koninklijke H oogheid Prinses Astrid

Missie van de Stichting Pelicano
Iedere mens heeft het fundamentele recht om een waardig en comfortabel bestaan te leiden.
In het bijzonder onze kinderen. We stellen vast dat deze basisgedachte nog geen realiteit is.
Voor de Stichting Pelicano zijn gelijke kansen voor kinderen in onze maatschappij het ultieme
doel.
Daarom willen wij als organisatie ertoe bijdragen dat deze doelgroep binnen onze natie
onbezorgd mag opgroeien, met gelijke kansen en mogelijkheden.

Visie van de Stichting Pelicano
Zich verbindend aan het Verdrag Inzake De Rechten Van Het Kind alsmede aan het Europees
Verdrag Voor de Rechten Van De Mens, in het bijzonder artikel 14 – verbod van discriminatie
– stelt de Stichting Pelicano zich tot algemeen doel om Belgische kinderen, die in
gedwongen maatschappelijk onaanvaardbare situaties moeten opgroeien, financieel bij te
staan.
Het effect dat daarmee beoogd wordt, is tweeledig:
Enerzijds elk kind dat zich in deze leefomgeving bevindt de zekerheid bieden op een beter
gewaarborgde opgroeisituatie en een maatschappijgerichte toekomst.
Anderzijds op korte, middellange en lange termijn het Belgisch sociaal zekerheidsmodel
versterken door aantoonbaar en meetbaar het gedefinieerd fenomeen actief en duurzaam te
bestrijden.

Waarden van de Stichting Pelicano
De Stichting Pelicano samen met haar Filantropisch Centrum staat voor:
De permanente en transparante waakzaamheid over haar bestuursintegriteit en
eerlijkheid binnen haar totale werking.
De in tijd effectieve bescherming van, door onrechtvaardigheid getroffen kinderen in
België en daarbinnen het aanbieden van een performante en duurzame inzet ter
bestrijding van dit groot onrecht.
Op een wettelijke en legitieme manier samen te werken met elkeen die het belang
ervan inziet en die daartoe wil bijdragen aan de ontwikkeling en uitbouw van de
noodzakelijke geldstroom om het project blijvend te financieren. Wij zijn met ons
allen Pelicano.
Het bieden van langdurige garanties door de bewaking van haar middelen, aan
gedefinieerde Pelicanokinderen zodat zij net als iedereen volwaardig deel mogen
uitmaken van de samenleving.
De ontlasting van de federale, gewestelijke en lokale autoriteiten door aantoonbaar en
meetbaar Pelicanokinderen in hun groeiproces bij te staan, tot deze zelf de
individuele garanties opleveren om actief deel te kunnen nemen aan hun verwachte
rol in de maatschappij.

