Hoe we impactvol kiezen
Bij Kansfonds geloven we in een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Vanuit die
rotsvaste overtuiging kijken we naar de wereld om ons heen. En beslissen we welke projecten
we financieren. Hoe zit dat? En wat levert dat op?
Kansfonds wil de uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen. We willen daarom projecten
steunen die echt aan onze missie bijdragen. Maar hoe weten we van tevoren welke projecten
dat doen? Om dit te toetsen, hebben we een verandertheorie ontwikkeld. Die helpt ons
voorspellen hoe we als fonds de meeste impact kunnen bereiken. Zo hebben we meer zekerheid
dat we ons geld goed besteden. In die verandertheorie komt ook het katholiek sociaal denken
tot uitdrukking. Dat bestaat uit 4 pijlers en vormt het kompas van Kansfonds:
1. Ieder mens telt (menselijke waardigheid)
Iedereen is het waard om naar om te zien. Ook kwetsbare mensen die vastlopen in hun bestaan
- om welke reden ook. Toch is het niet vanzelfsprekend om juist naar hen om te zien. Vanwege
vooroordelen bijvoorbeeld, of onwetendheid. Ze raken daardoor uit beeld, worden vergeten en
raken aan de rand van de samenleving. Daarom kiezen we alleen voor projecten die opkomen
voor kwetsbare mensen die het zonder hulp niet redden. Want ieder mens is het waard om naar
om te zien.
2. Meebouwen vanuit eigen kracht (subsidiariteit)
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de samenleving. Kansfonds neemt mensen die
verantwoordelijkheid niet uit handen. We versterken die juist door lokale initiatieven te
ondersteunen die bijdragen aan de zelfregie, eigen kracht en waardigheid van kwetsbare
mensen. Dergelijke hulp die dichtbij en persoonlijk is, heeft het meeste effect. Daarom is deze
aanpak krachtiger dan wanneer we zelf rechtstreeks hulp zouden bieden.
3. Zorg voor elkaar (solidariteit)
Zonder de ander zijn we niemand. Dat diepe gevoel van verbondenheid willen we als fonds
voeden. Daarom kiezen we alleen voor projecten waarin vrijwilligers zich inzetten. Of je nou hulp
geeft of hulp krijgt: in beide gevallen krijg je er veel voor terug. Zoals de kans om jezelf verder te
ontwikkelen, het gevoel dat je leven zin heeft, weer mee kunnen doen en een ruimer blikveld.
Vrijwilligers werken bovendien als een hefboom. Zij inspireren mensen in hun omgeving om zich
ook voor anderen in te zetten. En vaak wordt de geholpene zelf ook vrijwilliger. Gaandeweg
vervaagt zelfs het onderscheid tussen wie nu wie helpt. We zorgen voor elkaar.
4. Niemand leeft voor zichzelf (bonum commune)
Niemand leeft voor zichzelf. Daarom brengen we bewust mensen samen via de projecten die we steunen.
Mensen raken zo op een bijzondere manier met elkaar verbonden. Ze houden elkaar vast en vormen een
vangnet voor elkaar in de samenleving. Een samenleving waarin niemand leeft voor zichzelf. Maar waar
we met elkaar, naar elkaar omzien. En waar een plek is voor iedereen.

