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Aanleiding 
De betrokkenen bij de stichting Mariposa zijn geraakt door een noodlottige gebeurtenis, het 
plotseling overlijden van een 17-jarige jongen, Raul Onink, en de persoon die hij is, willen we 
blijvend herinneren en omzetten in iets positief blijvends middels de stichting Mariposa. 
 
De Mariposa (Spaans voor vlinder) symboliseert vaak de kortstondigheid van het leven en 
wordt in verschillende culturen gebruikt als symbool voor de ziel van een overledene. Tevens 
heeft de vlinder associaties met, Vrolijkheid, Geluk en Vrijheid. 
In deze associaties wil de stichting Raul Onink “de Kleine R.O.” blijven herdenken en uit zijn 
naam en wie hij was, Vrolijk, Muzikaal en Trots met eigenwaarde een bijdrage leveren aan 
Vrolijkheid, Geluk en Vrijheid” van mensen en dieren. 
 
Zoals het zien van een vlinder je dag kan beïnvloeden zo willen wij voor mensen en dieren 
mooie momenten creëren met een ervaring van “Vrolijkheid, Geluk en Vrijheid”. Hiermee 
leveren wij een bijdrage aan een betere wereld. 
 
Missie 
“Wij creëren momenten van duurzame positieve impact voor kinderen uit 
achterstandsgezinnen en voor dieren met dierenleed” 
 
Visie 
Wij zien een wereld waarin veel mensen en bedrijven bereid zijn om een maatschappelijke 
bijdrage te willen leveren. Door het aanspreken van deze mensen en bedrijven maken we de 
latente behoefte actief en genereren we middelen. Deze middelen die we genereren zetten 
we om in eigen activiteiten vanuit de stichting Mariposa gericht op onze doelgroepen. Of we 
koppelen de gegenereerde middelen aan bestaande activiteiten of initiatieven van anderen 
die aansluiten bij de missie van onze stichting.  
Door deze activiteiten uit te voeren en de resultaten terug te koppelen aan de bedrijven en 
mensen creëren we met betrokkenheid een duurzame keten die waarde levert voor kinderen 
uit achterstandsgezinnen/wijken en dieren met dierenleed. 
 
Doelstelling 
De stichting heeft ten doel kinderen te ondersteunen uit achterstandsgezinnen / bijstands-
gezinnen en het bewustmaken over, het voorkomen en tegengaan van dierenleed. 
 
Beleid om doelstelling te behalen  
Het beleid om de doelstelling ‘kinderen te ondersteunen uit 
achterstandsgezinnen/bijstandsgezinnen’ te behalen, behalen we d.m.v. een samenwerking 
aan te gaan met bijvoorbeeld de voedselbank, kringloopwinkel en gemeenten. 
Het beleid om de doelstelling ‘het voorkomen en tegengaan van dierenleed’ te behalen, 
behalen we d.m.v. een samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld AROS Foundation en de 
dierenbescherming en/of de dierenambulance.  
 
Doelgroep  

1. Kinderen uit achterstandsgezinnen/bijstandsgezinnen. 
Kinderen die in een achterstandswijk wonen en/of onder de gemiddelde levensstandaard 
leven. Of kinderen die door hun sociaal economische situatie minder mogelijkheden hebben. 
Met een regionale scope op Zuidoost Brabant (Nederland). 

2. Dieren die lijden in Europa. 
Hieronder verstaan we alle dieren die dierenleed ondergaan en/of hebben ondergaan. 
 



 
Stichting &  Governance 
Stichting Mariposa wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, 
penningmeester en bestuursleden. Er zullen regelmatige vergaderingen worden gehouden 
om de voortgang van de stichting te bespreken en de verantwoording van de stichting te 
waarborgen. 
 
Het bestuur bestaat uit vijf onbezoldigde bestuurders. Per ultimo 2021 is de samenstelling 
van het bestuur als volgt:  
Naam     Functie 
Faith Onink   Voorzitter 
Esmee Onink   Penningmeester 
Kristel van Vlijmen   Secretaris 
Marc Burgers   Bestuurslid 
Eric Karsemakers  Bestuurslid 
 
Het bestuur komt minimaal één keer per kwartaal bijeen voor een bestuursvergadering.  
Hierbij evalueren we de inkomsten, geplande uitgaven en de activiteiten die gedaan zijn. 
 
Verwerving van gelden  
Stichting Mariposa zal financiële middelen werven door middel van donaties, subsidies en 
fondsenwerving. Ons beleid is om de middelen verantwoord en transparant te beheren en te 
besteden aan programma's en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van onze missie 
en doelstellingen. Daarbij zal er geen beloning worden toegekend aan het bestuur voor haar 
werkzaamheden. 
 
Via promotie o.a. via de website communiceren we onze doelstellingen en stellen we 
mensen in de gelegenheid te doneren. Tevens zullen we mensen persoonlijk benaderen 
vanuit de missie en visie van de stichting om hen te betrekken bij de goede initiatieven en 
hen aanbieden om een financiële bijdrage te doen. De stichting organiseert o.a. ééns per 
jaar een besloten avond samen met de Founding Father om donateurs en aspirant 
donateurs te verwelkomen. 
 
Communicatie met doelgroepen 
Via de website wordt alle relevante informatie gedeeld en is het beleidsplan, de 
activiteitenplanning, een overzicht van gedane activiteiten en de financiële situatie zichtbaar. 
 
Verzoeken die via het bestuur binnenkomen worden besproken in het bestuur waarna 
terugkoppeling zal plaatsvinden. Pers en Media communicatie verloopt altijd via een officieel 
verzoek via de website.  
 
Activiteitenverslag 
In het voorjaar van 2023 zal er een activiteitenkalender worden opgesteld die op de website 
gecommuniceerd zal worden. 
 
Enkele richtingen waaruit de activiteiten gaan bestaan met thema’s Vrolijkheid, Geluk en 
Vrijheid: 
1. Plezier en ontspanning, sportief, recreatief, educatieve- en ontwikkelingsprogramma's 
voor kinderen uit achterstandsgezinnen. Een dagje uit met ontspanning of  hulp bij 
schoolwerk, cursussen en workshops gericht op het verbeteren van sociale en emotionele 
vaardigheden. 
2. Dierenbeschermings- en verzorgingsprogramma's, waaronder opvang en verzorging 
van dieren die slachtoffer zijn of geweest zijn van dierenleed, en educatieve programma's 
voor het bewustmaken van dierenwelzijn. 



3. Gemeenschap ondersteuningsprogramma's, waaronder de organisatie van 
evenementen en activiteiten waarbij kinderen uit achterstandsgezinnen en dieren 
samenwerken en van elkaar leren. 
 
Financiële verantwoording 
De financiële verantwoording van de stichting bestaat uit de volgende onderdelen: 

• De balans 
• De staat van baten en lasten 
• Risico analyse 
• Een toelichting  

 
 
Contact 
Stichting Mariposa  
KvK  : 85618195 
ANBI RSIN : 863685390 
De Maas 20 
5684 PL Best  
E-mail: info@stichtingmariposa.nl  
 
IBAN   : NL98 RABO 0319 2867 89 
t.n.v. Stichting Mariposa  
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