Beleidsplan 2020 - 2022
Stichting Hands4HOME
Stichting Hands4HOME wil ook de komende 3 jaar (2020-2022) blijven
(mee)werken aan veranderingen in ontwikkelingslanden. Levens
veranderen, jongeren weer hoop voor de toekomst bieden. Graag lopen we
'een stukje met hen mee' zodat ze daarna op eigen kracht verder kunnen.
Dit doen we door projecten concreet te ondersteunen. De projecten worden
uitgevoerd door onze mensen in ontwikkelingsgebieden waarbij we uitgaan
van inzet van juist ook de lokale bevolking. Dit motiveert en stimuleert
mensen om zichzelf verder te ontwikkelen. We volgen (en waar mogelijk
steunen) de gerealiseerde projecten meerdere jaren.
Visie
De visie van stichting Hands4HOME is:
Kwetsbare en/of achtergestelde kinderen in ontwikkelingsgebieden zullen op
sociaal- emotioneel, cognitief, economisch, geestelijk en fysiek vlak
opgroeien tot volwassenen met een toekomstperspectief en zo van positieve
invloed zijn op hun leefomgeving.

Missie
Dit wil de stichting Hands4HOME bewerkstelligen met de missie:
Het vaderhart van God laten zien aan kinderen en hun huisgezinnen in
achtergestelde situaties. We willen Jezus' handen zijn door deze kostbare
mensen op te vangen, toe te rusten en te begeleiden. Dit doen we door te
faciliteren in voedsel en kookgelegenheden, educatie en werkgelegenheid,
(para)medische zorg, (na)zorg op sociaal en emotioneel gebied. Kortom; een
thuis bieden voor wie dat nodig heeft.
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Doelen
1. Verandering brengen in de situatie van mensen (kinderen) met een
beperking en of een lagere sociale status opdat zij meer kansen
krijgen in de maatschappij. Het gaat hierbij om:
 kinderen / jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking
 straatkinderen
 (jonge) moeders met een lagere sociale status en hun kind
2. Doorbreken van de schaamtecultuur bij die gezinnen waarbij sprake
is van kinderen met een (verstandelijke) beperking opdat deze
gezinsleden een volwaardige plek innemen in het gezin.
3. Huiswerkbegeleiding bieden opdat er meer kans is op afronden van
de opleiding en het vinden van werk en dus eigen levensonderhoud
4. Zelfredzaamheid aanleren aan bovenstaande groepen opdat zij zo
zelfstandig mogelijk aan de maatschappij deel kunnen nemen.
5. Voorlichting geven over (preventieve) gezondheidszorg opdat
deelnemers adequaat omgaan met hun (eigen) verzorging en hierop
anticiperen.
We willen deze doelen bereiken door:
-

-

Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan een lokale Non
Gouvernement Organisatie (NGO) House Of Mercy Holistic
Development Organization (HMHDO) in Addis Ababa, Ethiopië
Man- / vrouwkracht ter plekke ter beschikking stellen
Het aanbieden van een leeromgeving voor verstandelijk beperkten
Het ondersteunen van de opstart van kleine en medium inkomsten
genererende activiteiten (IGA – Icome Generating Activities)

In toewijzing van hulp wordt geen onderscheid gemaakt naar religie, ras,
herkomst of politieke gezindheid.
Stichting Hands4HOME wil kinderen en hun families in Ethiopië helpen en
steunt daartoe projecten die verandering brengen in de situatie voor de
armste bevolkingsgroepen. Alle mensen zijn verschillend. Veel van die
verschillen krijgen mensen mee bij hun geboorte. Toch zijn er ook
gebeurtenissen en/of omstandigheden in het leven van mensen die een grote
invloed hebben op hun ontwikkeling en hun toekomst. Zeker in een land als
Ethiopië waar mensen met een beperking en/of lagere sociale status
moeizaam een plek in de maatschappij verwerven. In Ethiopië bestaat nog
steeds een schaamtecultuur. Wanneer Ethiopiërs een kind krijgen met een
(verstandelijke) beperking worden deze kinderen vaak voor de buitenwereld
verstopt en in een verborgen hoekje aan hun lot overgelaten.
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In Ethiopië zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
vaak een vergeten en kwetsbare doelgroep. Stichting Hands4HOME tracht
deze doelen te bereiken door het ondersteunen van kwetsbare groepen in
Ethiopië door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen aan
een lokale NGO (Non Gouvernement Organisatie) House Of Mercy Holisitic
Development Organization (HMHDO) en man- / vrouwkracht ter plekke ter
beschikking te stellen. De thematiek wordt bepaald door de actualiteit maar
de definitie van kwetsbare groepen heeft tot nu toe vooral geleid tot
ondersteuning van projecten gericht op (verstandelijk gehandicapte)
kinderen, vrouwen (meest ongehuwde jonge moeders met hun kind),
(kansarme) jongeren en aan gezondheidszorg (met name preventieve
voorlichting), onderwijs (huiswerkbegeleiding van kansarme studenten),
dagverblijven (het aanbieden van een leer omgeving voor verstandelijk
beperkte) en/of kleine ondernemingen ( opstarten van small en medium
Income Generating Activities (IGA). Met name op het gebied van inkomen
genererende projecten willen we in de nabije toekomst meer stimuleren en
ondersteunen.
In de toewijzing van hulp wordt geen onderscheid gemaakt naar religie, ras,
herkomst of politieke gezindheid.
Werkzaamheden
Het werk van de stichting bestaat uit de volgende hoofdtaken:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

het identificeren van actuele problematiek
het selecteren van projectaanvragen
het verifiëren van de lokale organisatie
het overdragen van (financiële) middelen
het toetsen van resultaten en evalueren van de projecten (in het veld)
fondsenwerving
dossiervorming
verantwoording van bestedingen d.m.v. publicaties

Fondsenwerving
De stichting werft fondsen via:
-

particuliere donateurs
institutionele sponsors
legaten
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-

cofinanciering door andere stichtingen
bedrijven

De kosten van de fondsenwerving zijn beperkt tot de publicatie en
drukkosten van flyer materiaal, het verzenden van nieuwsbrieven en het
onderhoud van de website.
Beheren, besteden en uitkeren van het vermogen
Bij het overmaken van de middelen worden afdrachten altijd via de officiële
kanalen (bankrekeningen of via cash opname bij een pin automaat) gedaan
met het oog op het traceren van de daadwerkelijke transfer. Periodiek
ontvangt de penningmeester van de stichting de verantwoording van de
bestedingen. De lokale werkers in het veld houden toezicht op de juiste
besteding van de gelden. Idealiter ontvangt de stichting een verantwoording
van de besteding terwijl in incidentele gevallen, afhankelijk van het tijdspad
van het project. De lokale organisatie stuurt een ondertekende
ontvangstbevestiging naar het bestuur.
Stichting Hands4HOME hanteert 3 bankrekeningen (2 lopende en 1 spaarrekening) en publiceert jaarlijks haar financiële verantwoording op de
website. Giften via het rekeningnummer voor de "Projecten" kunnen een
specifieke omschrijving (oormerk) meekrijgen. Giften via het
rekeningnummer "ondersteuning" wordt besteed aan algemene
ondersteuning voor werkzaamheden en verblijf vrijwilligers in Ethiopië. Het
jaarlijks te besteden budget bedraagt ongeveer 45.000 euro waarbij
gestreefd wordt dat 95% rechtstreeks ten goede komt aan de te
ondersteunen projecten. Getracht wordt om de resterende 5% te besteden
aan overheadkosten. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op
vrijwillige basis.
Toekomst
Stichting Hands4HOME streeft ernaar om bij toewijzing van middelen het
accent te verleggen naar de actuele economische situatie waarin de mensen
zich bevinden. Dat betekent dat donaties in het verleden gericht waren op
de infrastructuur en dat er van nu af aan meer aandacht komt voor
kleinschalige commerciële initiatieven die zelfredzaamheid van de
deelnemers aan projecten, empowerment van kwetsbare groepen,
verhogen.
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Bestuur
Het bestuur van Hands4HOME bestaat sinds 1 juni 2020 uit de volgende
personen:




Marco Maarseveen
Thijme Last
Wilfred Vos

– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester

Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de
interne en externe communicatie. Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse
gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt
voor uitvoering van bestuursbesluiten. De taken zijn verdeeld over de vier
bestuursleden. De organisatie is klein, maar sterk en slagvaardig. Voor het
bestuur staat integriteit hoog in het vaandel.
Ter ondersteuning van de communicatie wordt er minimaal 4x per jaar een
nieuwsbrief uitgebracht via de mail of post verstuurd aan de achterban.
Daarnaast wordt er jaarlijks verslag gedaan van de financiële uitgaven. Dit
verslag inclusief de financiële verantwoording verschijnt jaarlijks op de
website : www.hands4home.nl. Deze website geeft verder ook informatie
over de lopende projecten.
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OVERZICHT VAN UITGEVOERDE ACTIVITEITEN UIT HET VERLEDEN (2016 - 2019)
Mede dankzij uw financiële bijdrage kon Hands4HOME van betekenis zijn in
het leven van een groot aantal kinderen en hun families in Ethiopië. Door uw
steun heeft het project HOME (House Of Mercy Ethiopia) in de afgelopen
jaren wederom goed gefunctioneerd. In de afgelopen drie jaar hebben ruim
320 hulpbehoevende kinderen (en hun moeders) profijt gehad van de
programma’s die HOME aanbiedt.
• 40 kinderen met een verstandelijke beperking - zij worden vijf dagen
per week opgevangen in een voor hen uitdagende leeromgeving waar ze
lessen op hun eigen niveau volgen.
• 90 moeders met hun ondervoede baby’s en peuters - de kinderen
ontvangen vijf dagen per week een gezonde maaltijd, terwijl hun moeders
de gelegenheid krijgen basale kennis te verwerven.
• 40 kansarme schoolkinderen - door te voorzien in schoolmaterialen,
lesgeld en huiswerkbegeleiding, kunnen deze kinderen succesvol hun
schoolloopbaan afronden.
Namens al deze kinderen willen we u bedanken voor uw steun in de
afgelopen jaren. We hopen dat u ons ook in de komende blijft volgen en
ondersteunen, want de programma’s zullen uiteraard voortgezet worden en
waar mogelijk uitgebreid!
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