
Hillegom, April 2017, 

Beleidsplan Stichting Gizeh 
 

1. Geldigheidsduur: 
a. Ingangsdatum:  April 2017 
b. Termijn: 2 jaar 

2. Missie: 
Stichting Gizeh helpt personen in geestelijke nood daar waar (in sommige gevallen) een 
behandeling door o.a. een psychiater geen baat meer heeft. 
Tevens behandelen personen die aan bepaalde angsten lijden. 

3. Ambitie: 
Onze ambitie is om personen die noodzakelijke hulp nodig hebben zodanig te helpen en 
ondersteunen dat zij het leven weer zien zitten en na behandeling weer op eigen benen 
kunnen staan. In bepaalde gevallen zijn personen uitbehandeld bij bv. Psychiaters of komen 
hier simpelweg niet verder mee. Wij treden dan op als laatste strohalm en niet zonder 
succes. 
Onze bekendheid komt voornamelijk door zg. “mond op mond reclame”. Wij maken geen 
gebruik van radio of tv reclame noch het verspreiden van flyers o.i.d. 
Wij zijn volledig afhankelijk van sponsoring en vrijwillige bijdragen van de personen die door 
ons geholpen willen worden. 

4. Sterkten en Zwakten: 
Ons sterke punt ligt in het feit dat wij al jaren lang met zeer veel succes personen kunnen 
helpen die in geestelijke nood verkeren, soms tot wanhoop gedreven met 
zelfmoordpogingen. 
Daarnaast blijven wij personen, daar waar nodig, ondersteunen. 
Tot op heden vinden wij dat er geen zwakke punten aanwezig zijn. 

5. Stappenplan: 
Wij zijn een kleine stichting waarbij geen uitgebreid stappenplan noodzakelijk is. 
Wij blijven: 

a. Ons inzetten voor diegenen die onze hulp hard nodig hebben 
b. Vasthouden aan de mond op mond reclame. 
c. Afhankelijk van sponsoring en vrije bijdragen en zullen nooit een vast bedrag voor 

behandeling eisen. 
 

 
Activiteiten 
 
Onze activiteiten zijn doorlopend en in principe gelijk over een bepaalde periode. 
Deze bestaan uit: 

1. Hulp bieden aan personen in geestelijke nood, 
2. Financiële steun bieden indien personen, die bij ons in behandeling zijn, geen noodzakelijke 

medicatie kunnen aanschaffen. Dit kan bestaan uit het aanschaffen en gratis verstrekken van 
medicatie of het deels financieren van deze medicatie. 

3. Het aanschaffen van boeken ter uitbreiding van onze bibliotheek. De bibliotheek bestaat uit 
boeken van Jozef Rulof en worden gratis ter beschikking gesteld. De ervaring leert dat het 
lezen van deze boeken voor de meesten van de personen die wij behandelen veel baat heeft. 

4. Het aanschaffen van artikelen noodzakelijk voor behandeling daar waar de persoon in 
kwestie niet de financiële middelen voor heeft. 

 


