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Inleiding
De Stichting Vrienden van Karakter heeft het ‘kleine geluk’ van kinderen en jongeren met
een psychiatrische stoornis als doel.
Dit kleine geluk staat voor de dagelijkse dingen en zaken die voor de meeste kinderen heel
gewoon zijn, maar voor de kinderen in behandeling bij Karakter juist niet: van meedoen op
de voetbalclub, lid zijn van een dansvereniging, zonder angst de straat op en buitenspelen,
of vrienden en vriendinnen hebben, tot gewoon naar school gaan.
Kinderen die psychiatrisch kwetsbaar zijn lopen het gewone nog vaak mis. De Vrienden van
Karakter zetten zich daarom extra in voor het gewone geluk in hun dagelijks bestaan, zowel
tijdens de behandeling, als daarna.
Organisatie
De Vrienden van Karakter zijn georganiseerd in een eigenstandige stichting en werken
zonder enige vorm van bezoldiging of winstoogmerk.
Alle werkzaamheden die door het bestuur ten behoeve van de Vrienden van Karakter
worden verricht vinden volledig op vrijwillige basis plaats. Het bestuur ontvangt geen salaris
of andere financiële genoegdoening. Zij komen slechts in aanmerking voor een reis- en
onkostenvergoeding.
De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en doen hun werk uit verbondenheid met Karakter.
De bestuursleden hebben bijvoorbeeld zelf een kind of familielid uit haar doelgroep, of
hebben er gewerkt, of zijn verbonden aan een netwerk dat juist deze kinderen van dienst
kan zijn.
De Vrienden voelen zich bovendien thuis bij de werkwijze en visie van Karakter, die
respectvol en inlevend is en op wetenschappelijk onderzoek gestoeld, wat de beste kansen
voor kwetsbare kinderen geeft.
Strategie
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Karakter is in 2017 volledig vernieuwd. Toen is
besloten de missie en visie van de Vrienden iets uit te breiden. Het kleine geluk en het
opwekken van geldstormen blijft natuurlijk centraal staan, maar de Vrienden werken nu
vanuit een ander perspectief dan een uitsluitend ‘liefdadigheidsperspectief.’
Kort geformuleerd: de Vrienden halen geen geld op voor ‘behoeftige of trieste kinderen’
maar organiseren activiteiten die participatie en de-stigmatisering bevorderen én geld
genereren die het kleine geluk maken. Vanuit een actuele tijdsgeest dus, die aansluit op de
participatiesamenleving en een normaliserende aanpak.

De-stigmatisering begint met een gewone benadering en nauwe samenwerking met de
ouderraad, maar ook in afstemming op scholen, bedrijven en gemeenten, die samen de
samenleving zijn. Wij wijzen hen graag op wat de kinderen te bieden hebben, wat hun
krachten en talenten zijn en hoe we de aansluiting kunnen leggen.

Missie en visie
Vanuit deze ambitie werken we aan het kleine en dagelijkse geluk van kinderen met een
psychiatrische kwetsbaarheid, door geldstromen op te wekken die dagelijkse activiteiten en
aansluiting met de reguliere samenleving mogelijk maken.
Zo bevorderen we participatie, de kinderen en jongeren doen (weer) mee en we maken dit
mogelijk in contact met gemeenten, scholen, sportclubs en bedrijven, vanuit een gewoon
vriendenkader.
Om mee te doen is het nodig dat je geen buitenbeentje bent, dat mensen begrijpen dat
sommige kinderen en jongeren anders zijn of een bijzondere uitdaging met zich meedragen,
zonder dat dit raar of gek wordt gevonden. De-stigmatisering is daarom heel belangrijk:
meedoen is natuurlijk in de eerste plaats een kwestie van begrip en ontvankelijkheid, van
acceptatie en kennismaken.
Participatie loopt zodoende langs een continuüm, dat start vanuit een behandeling bij
Karakter, maar doorloopt in een geslaagde re-integratie thuis, in de buurt en op school en
uiteindelijk in een volwaardige plaats in de maatschappij.
De Vrienden van Karakter richten zich op het gewone op de start van dit continuüm (tijdens
de behandeling) en leggen als vrienden de verbinding met de regionale omgeving om destigmatisering en duurzame participatie van psychiatrisch kwetsbare kinderen te
bevorderen, ook na de behandeling.
Doelstellingen
-

Opwekken van geldstromen voor gewone activiteiten, die het leven van kinderen
verrijken;
Samen met reguliere partners vanuit een vriendenkader activiteiten ontwikkelen die
de-stigmatisering en participatie bevorderen;
Samen met ouders en met steun van professionals uit Karakter verbinding leggen
met de samenleving in en rond het werkgebied van Karakter;
Inspelen op de gewone behoeften van kinderen en jongeren die in behandeling zijn.

Positionering en samenwerking
De stichting Vrienden van Karakter is een eigenstandige stichting met een eigen jaarrekening
en activiteitenkalender. Zij is gelieerd aan Karakter, maar maakt daar geen deel van uit.

De leden van het bestuur van de Vriendenstichting zijn vrijwilligers. Er is een voorzitter en
een penningmeester.
In de dagelijkse verrekening van kleine kosten die samenhangen met activiteiten ontvangt
de penningmeester steun van een financieel medewerker van Karakter.
Werving & beheer van gelden
Donaties, fondsenwerving, activiteiten met derden tegen betaling in natura en
geldverwerving bij evenementen vormen de grootste bronnen van inkomsten. Maar ook
subsidieverwerving behoort tot de mogelijkheden, nu participatie en de-stigmatisering tot
de doelstellingen van de vriendenstichting horen, vanuit een niet-professioneel kader en in
samenwerking met de ouderraad en familieleden.
De stichting heeft een rekening bij de ABN AMRO. De jaarrekening en accountantscontrole
worden in samenwerking met Karakter uitgevoerd.
Naamsbekendheid
Drukwerk, website en bezoek door bestuursleden aan relevante bijeenkomsten in de regio’s
van Karakter geven naamsbekendheid.
Maar ook de mogelijkheid vriend van Karakter te worden door te doneren is belangrijk,
zowel voor particulieren als bedrijven.
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