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Oprichting en doelstelling 

Stichting PanBi, voor anderen in nood is opgericht op 7 januari 1999 met als doelstellingen: 
1. het verlenen van financiële, materiële en persoonlijke hulp aan kansarme kinderen in Zuidoost-Azië. 

2. het verlenen van financiële, materiële en persoonlijke hulp aan mensen in de minderheids-

bevolkingsgroepen die in Zuidoost-Azië leven. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

1. het ondersteunen van de lokaal werkende mensen die zich inzetten om deze doelstellingen te 
verwezenlijken. 

2. het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, terwijl dit alles geschiedt op christelijke grondslag. 
Stichting PanBi is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24289829. 

Het fiscale nummer van de stichting is 8076 59 514. 
 

Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door ten minste drie leden. In de huidige situatie heeft de stichting vijf 
bestuursleden: 

- Dhr. J.W. Embregts - voorzitter 
- Mevr. M.J. Embregts-van Tol - penningmeester/secretaris 

- Mevr. B. de Reuver-Boon  
- Dhr. R.W.D. de Vries 

- Mevr. A. de Waal-Pos 

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor 
gemaakte onkosten. 

 
Werkzaamheden van Stichting PanBi 

De kernactiviteiten van de stichting zijn ondergebracht in een tweetal projecten: 

1. Het Hoop Voor Kinderen Project (HVK):  
Vanuit dit project worden diverse activiteiten ondersteund die de situatie van kansarme kinderen 

verbeteren. Speerpunten zijn momenteel: de scholing van kinderen, persoonlijke verzorging, bijdrage 
aan schoolkosten, aandacht voor hygiëne en voeding. 

In 2008 is in dit kader een project (Rehoboth) opgestart in Yunnan, waar met name persoonlijke 
aandacht wordt geboden aan kansarme kinderen. Als onderdeel van dit project zijn er sport en spel 

activiteiten opgezet.  

Met de financiële middelen vanuit dit project ontvangen tevens de Chinese medewerksters een 
vergoeding voor hun aandeel in de hulpverlening aan de kinderen. Hierbij gaat het om begeleiding in 

medische zorg en ondersteuning t.b.v. gezondheid, hygiëne en communicatie. 
2. Het Familie In Nood Project (FIN):  

Vanuit dit fonds worden met name bouwprojecten uitgevoerd en middelen verstrekt die gericht zijn 

op het verbeteren van de leefomstandigheden van dorpelingen uit etnische groeperingen in de 
bergachtige streken van Yunnan. 

 
Daarnaast voorziet de stichting in het levensonderhoud van het Nederlands-Chinese gezin dat is aangesteld 

als projectleiders van de stichting in Zuidwest-China en aangrenzende buurlanden. Voor het werk in deze 

regio, is het project Car-for-China in het leven geroepen: een spaarfonds waaruit het onderhoud en de 
afschrijving van de auto wordt bekostigd, die de projectleiders en medewerkers bij de uitvoering van hun 

werkzaamheden nodig hebben.  
 

 
 

 

 
 

 



Financiële middelen 

De beschikbare financiën van Stichting PanBi komen in zijn geheel voort uit persoonlijke giften die voornamelijk 

worden ontvangen van een vaste “vriendenkring”. Daarnaast worden er giften ontvangen van diverse, 
bedrijven, instellingen, kerkelijke gemeentes of stichtingen die het werk van Stichting PanBi ondersteunen.  

Alle giften met een projectbestemming komen rechtstreeks en volledig ten goede aan de uitvoering van het 
desbetreffende project in China. Algemene giften worden o.a. besteed aan het levensonderhoud van de 

projectleiders. Uit de algemene giften worden ook de administratiekosten van de stichting betaald. 

Overschotten worden tijdelijk op een spaarrekening gezet om toekomstige uitgaven te kunnen bekostigen 
(bijvoorbeeld: vervanging auto, vergoeding Chinese medewerkers, levensonderhoud projectleiders en om de 

continuïteit van het werk van de stichting te waarborgen). 
 

Publiciteit 

Er is een algemene informatiefolder beschikbaar en er is een website die zowel Nederlandstalig als Engelstalig 
is (www.panbi.nl). Vier keer per jaar wordt er een (digitale) nieuwsbrief uitgebracht, die wordt toegezonden 

aan mensen die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van het werk van stichting PanBi. Daarnaast 
worden er af en toe presentaties gegeven voor groepen mensen. Incidenteel worden landelijke organisaties 

benaderd met het verzoek één van onze projecten te ondersteunen.  
 
Doelstellingen voor 2022: 

Gedurende het jaar 2022 hopen we de volgende doelstellingen te kunnen bereiken: 
 

Hoop Voor Kinderen Project (HVK): 

- Bijstaan en adviseren van ouders of verzorgers van kinderen uit etnische groeperingen (hulp bij het 
invullen van officiële documenten). 

- Plaatsen van kinderen op erkende scholen, van wie de ouders of verzorgers zich niet in de Chinese 

taal kunnen uitdrukken. 
- Verlenen van medische, hygiënische en praktische zorg aan kinderen. 

- Het realiseren van nieuwe sport en spel locaties. 
- Aanschaf van kinder-/leesboeken en het onderhouden van het leesprogramma. 

- Vergoeding voor Chinese medewerksters ter ondersteuning van project Rehoboth. 

- Verbetering van de woonsituatie van kansarme kinderen. 
- Financieel bijstaan van leerlingen in het middelbaar en hoger onderwijs. 

- Het verlenen van persoonlijke hulp aan leerlingen in het middelbaar onderwijs. 
- Onderhoud en aanschaf van spelmateriaal in accommodaties waar buitenactiviteiten gerealiseerd 

worden. 
 
Familie In Nood Project (FIN): 

- Verbetering van de woon- en leefsituatie van kansarme gezinnen. 

- Advies en financiële ondersteuning aan kansarme gezinnen. 
- Ter beschikking stellen van renteloze leningen om bovengenoemde doelen te realiseren. 

- Projectbegeleiding (bezoeken van eerdere bouwprojecten). 
 

Algemeen: 

- Uitbreiding van financiële ondersteuning van de stichting. 

- De auto van de stichting in China in goede conditie houden. 
- Actueel houden van de website. 

 


