HOOFDLIJNEN VAN BELEID VAN DE STICHTING ENGELENTAFEL
Doelstelling (volgens de statuten)
Het gedachtegoed van de EngelenTafel gaat in de kern over het openen van harten en creëren van
nieuwe verbindingen tussen mensen. Het gaat om bewustzijn van de omgeving en mensen voor wie
samenzijn niet vanzelfsprekend is. Omzien naar elkaar en de kracht van de verbinding staan
centraal.
- initiëren van nieuwe contacten en (blijvende) verbindingen tussen diverse verschillende mensen
- inspireren voor aangaan van verbindingen en het creëren van ontmoetingen
- inspireren van initiatieven in de geest van dit gedachtegoed
- nieuwe vormen van invulling en zingeving bieden (in beginsel voor de kerstdagen/periode)
- creëren van kleine geluksmomenten (door bijvoorbeeld samen te eten)
Onze werkzaamheden
De EngelenTafel is met kerst (kerstavond, 1e of 2e kerstdag). In voorbereiding zijn de belangrijkste
opgaven:
• Zoveel mogelijk potentiele gasten bereiken om samen kerst te vieren en ergens te gast te zijn.
Het blijkt dat er heel veel potentiele gasten zijn, maar hen bereiken is lastig. Onze ervaring de
afgelopen twee jaar is dat warme en vertrouwde contacten met mensen die ‘achter de
voordeur’ komen cruciaal zijn (de zogenaamde ‘spotters’). Daar richten we ons de komende
maanden in het bijzonder op. Zo organiseren we bijeenkomsten en maken we een folder met
specifieke informatie voor hen.
• Gastvrouwen en -heren bereiken die graag gasten aan laten sluiten om bij hen thuis samen kerst
te vieren. Hierin is veel publiciteit nodig. Via diverse media. Daarvoor hebben we folders met
informatie beschikbaar en dit jaar willen we een korte film maken met ervaringsverhalen. Om
zo te inspireren en info te geven over hoe het werkt (er blijkt nog veel onzekerheid te zijn over
het ontvangen van (onbekende) mensen).
• TafelGidsen vinden om het gedachtengoed in diverse buurten, dorpen en steden op de kaart te
zetten. En om de EngelenTafel lokaal een gezicht te geven. We werven via lokale media en
warme contacten. Absolute voorwaarde voor de gids is ‘het hart op de juiste plek’ en het
gedachtengoed doorleven. Zo kan het goed overgedragen worden.
• Inspireren tot omzien naar elkaar en nieuwe verbindingen maken: de EngelenTafel inspireert
om in actie te komen op een manier die bij eigen talenten, manieren en tijd past. Zo ontstaat
bewustzijn én helpen en inspireren we mensen om in actie te komen. Het delen van het
gedachtegoed oa middels verhalen en ervaringen werkt hierin.

Onze doelgroepen
De doelgroep van potentiele gasten (250.000 mensen in heel Nederland die ongewild alleen kerst
vieren). Diverse mensen die als gastheer/vrouw mensen thuis ontvangen en een EngelenTafel
organiseren.
De verwerving van inkomsten en besteding van vermogen
Het idee van de EngelenTafel is dat mensen thuis gasten ontvangen en dat gratis aanbieden. De
kosten van de stichting betreffen vooral materiaal en momenten om het idee te verspreiden en
informatie te verstrekken. De kosten worden gedekt door bijdragen van diverse fondsen,
serviceclubs, bijdragen in natura voor de benodigde producten en diensten. Het uitgangspunt is dat
inkomsten en bestedingen per jaar in balans zijn.

