STICHTING ‘BREAD FOR THE HUNGRY’ MINISTRIES
BELEIDSPLAN - 2020
WAT IS HET DOEL VAN DE STICHTING?
De stichting heeft als doel: een bron van inspiratie te zijn op het gebied van geestelijke en praktische
ondersteuning aan mensen in de armste regionen in deze wereld en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het doel van de stichting zal worden nagestreefd door het volgen van vier grondbeginselen:
1. Het bekend maken van Gods liefde door het verkondigen van het volbrachte werk van Jezus
waardoor elk mens op aarde gerechtvaardigd kan worden door geloof in Hem.
2. Het toerusten van de mensen tot krachtige discipelen van Jezus en een bestendig leven hierop
aarde zodat zij dit verder kunnen doorgegeven in hun gezin, familie en gemeenschap.
3. Het bieden van praktische betrokkenheid op het gebied van voorziening van de eerste
levensbehoeftes en op het gebied van de medische voorziening.
4. Het streven is om de doelen te verwezenlijken met grote betrokkenheid van de lokale
gemeenschap zodat er een duurzame verandering kan worden bewerkstelligd.
WAT DOET DE STICHTING?
De stichting heeft als focus het ondersteunen van een NGO (non-gouvernementele organisatie) in
Kenia: Nehemia Ministries Kenya. Deze NGO is tot stand gekomen door giften vanuit Nederland en is
voor haar voortbestaan en ontwikkeling afhankelijk van donaties.
Nehemia Ministries Kenya bezit en beheerd land met daarom gebouwen in Webuye gelegen in West
Kenia. Op het omheinde terrein is een bijbelschool en er zijn bijeenkomsten van de lokale kerk. Er is een
zondagschool waarin veel aandacht is voor de vele kinderen. Wij sponsoren de medewerkers van
Nehemia Ministries Kenya en ook voor het beheer van de gebouwen en het terrein is sponsorgeld
nodig. Ook wordt de bijbelschool gesponsord door de stichting en worden jaarlijks studenten getraind
en gevormd.
In het schooljaar 2019/2020 wordt de schoolopleiding gevolgd door 33 potentiele pastors, die na het
afronden van de training een begin maken aan het oprichten en stichten van een nieuwe kerk. Met deze
groep leiders, inclusief de getrainde leiders van de afgelopen jaren worden in 2019 en 2020 in totaal 7
vervolg seminar weken georganiseerd waar vanuit diverse landen mannen en vrouwen vanuit de
vijfvoudige bediening hen zullen toerusten. Ook in het schooljaar 2019/2020 hopen we opnieuw
minimaal 30 potentiele pastors te mogen opleiden en met hen aan de wieg te staan van een nieuwe
kerk. De roep om potentiele pastors te trainen is enorm daar dit de beste manier is om de opmars van
radicaliserende moslimgroepen tegen te gaan. Alle potentiele pastors worden vooraf geselecteerd door
leiders van geestelijke netwerken over geheel Kenia. Zo zijn wij gewaarborgd dat de school telkens
weer de beste potentiele kandidaten in huis krijgt en de sponsoren verzekerd zijn dat hun investering in
de juiste personen gedaan wordt.

BELEIDSPLAN STICHTING ‘BREAD FOR THE HUNGRY’ MINISTRIES 2019

1/3

Buiten de poort van het terrein is een waterput geslagen en dit is een hele belangrijke voorziening voor
de lokale bevolking. Hier kunnen zij gratis de hele dag waterputten en dit helpt de samenleving kleine
agrarische projecten te bevloeien. Op onze campus wordt op een gedeelte van het land gewassen
verbouwd met als doel om voor een deel zelfvoorzienend te zijn. We hebben in 2018 geparticipeerd in
het slaan van een nieuwe waterput bij onze buren die een hospitaal hebben gebouwd en daardoor
beschikken we nu over ruim voldoende bevloeiing voor de gehele campus. Hierdoor kan ook in het
droge seizoen het land bevloeid worden. Ook is er geïnvesteerd in een upgrade van de
elektriciteitsvoorziening. Dit project is afgerond in het eerste halfjaar van 2019.
Op de campus is inmiddels een gezonde gemeente ontstaan waar steeds meer jongeren de weg naar
toe weten te vinden. De kerk bestaat inmiddels uit ruim 100 zielen.
Het bestuur van de stichting is direct betrokken bij het werk in Kenia. Twee van de bestuursleden zijn in
het bestuur van Nehemia Ministries Kenya. Een aantal malen per jaar vindt een reis plaats van het
bestuur naar Kenia met als doel zendingswerk en praktische ondersteuning. Ook vrijwilligers kunnen
mee naar Kenia om daar lokaal een bijdrage aan het werk te leveren.
Nehemia Ministries Kenya is de kern van een groter netwerk van lokale kerken die nauw met elkaar
verbonden zijn over heel Kenia. Uit dit netwerk komen de bijbelschool leraren. In de afgelopen jaren
heeft de stichting één keer per jaar een meerdaagse conferentie georganiseerd in Webuye. De
conferentie wordt bezocht door voorgangers en kerkelijke leiders uit Kenia en naburige landen zoals
Oeganda. Deze conferentie kan alleen plaats vinden door sponsoring van de verblijfkosten van de
deelnemers en de huur van de locatie. Voor 2019 hebben wij besloten om een meer gerichte en kleinere
conferentie te organiseren op de campus van Nehemia Ministries Kenya. Hier worden met name leiders
van meerdere kerken uitgenodigd die daarna hun netwerk weer kunnen inspireren met de door hun
opgedane kennis. Dit heeft als voordeel dat de kosten beperkt zijn maar de kwaliteit en diepgang
omhooggaat. Dit kan nu op de eigen campus plaatsvinden aangezien de faciliteiten de afgelopen twee
jaar zijn opgeknapt. Daarnaast is in augustus 2019 een mini pastorconferentie georganiseerd in
Oeganda als verlengstuk van de zomerconferentie. Besloten is om in 2020 geen pastorconferentie te
houden in Webuye maar een conferentie te houden in Mount Kenia. Een enorm netwerk van kerken
bevindt zich in die regio en we ervaren het als een geopende deur waaruit weer nieuwe potentiele
pastors onze training kunnen gaan volgen. Ook zal onderzocht worden in hoeverre we de leiders daar
kunnen ondersteunen met ons onderwijsmateriaal.
Voor de directe ondersteuning van Nehemia Ministries Kenya voor zowel de bijbelschool als het beheer
van het land en de gebouwen is een bedrag nodig van € 40.000 per jaar. Voor een conferentie is een
bedrag nodig van € 5.000 inclusief de noodzakelijk reisgelden.
Op termijn is het verlangen van de stichting om ons ook te richten op ondersteuning van organisaties in
andere arme delen van Afrika en de wereld. Naast de activiteiten in Kenia en Oeganda verwachten we
dat ook de komende jaren andere deuren zullen opengaan. We zullen telkens onderzoeken wanneer
een roep naar onderwijs naar ons toe komt en deze past binnen de visie en doelstelling van de stichting.
Op termijn is het verlangen van de stichting om ons ook te richten op ondersteuning van organisaties in
andere arme delen van Afrika en de wereld. Naast de activiteiten in Kenia en Oeganda verwachten we
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dat ook de komende jaren andere deuren zullen opengaan. We zullen telkens onderzoeken wanneer
een roep naar onderwijs naar ons toe komt en deze past binnen de visie en doelstelling van de stichting.
HOE WERFT DE STICHTING GELD?
De stichting is afhankelijk van giften en legaten. Wij streven ernaar om op onze website een duidelijk
beeld te geven van het ondersteunde werk. In 2019 is de website vernieuwd en dit helpt om een
duidelijk beeld te geven van onze activiteiten in Kenia. Het is telkens de bedoeling om dit persoonlijk te
maken met foto’s en video’s. Medewerkers van Nehemia Ministries Kenya, bijbelschool studenten en
leraren zullen zich op onze website voorstellen om zo ook een persoonlijke band te kunnen creëren met
de sponsoren. Zo wordt het heel duidelijk waar en naar wie de giften aan de stichting uiteindelijk gaan.
Het bestuur werft giften via hun persoonlijke netwerken. Sponsoren zijn over het algemeen natuurlijke
personen maar de stichting ontvangt ook donaties van andere stichtingen en bedrijven.
HOE WORDT HET VERMOGEN VAN DE STICHTING BEHEERD EN BESTEED?
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Het streven is om ten minste 90%
van de sponsorgelden te besteden aan sponsoring van het buitenlandse werk. Jaarlijks zal er een
verantwoording worden afgelegd door het publiceren van een financieel overzicht en een verslag van
de uitgevoerde activiteiten. De publicatie zal plaats vinden op de website van de stichting.
Werkzaamheden van het bestuur zijn zonder beloning. Zij kunnen wel een vergoeding krijgen van
(reis)kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Eventuele vrijwilligers zullen hun werkzaamheden
zonder beloning verrichten.
Verdere details rondom het beheer van de stichting zijn te vinden in de statuten welke zijn op te vragen
via de kamer van koophandel (KVK 68179901 en RSIN 857334591).
WIE ZIT IN HET BESTUUR VAN DE STICHTING?
Het bestuur bestaat uit drie bestuurders. Op dit moment zijn dat:
1. Bert de Haan - voorzitter
2. Sijbrandt Kroeske - secretaris
3. Vincent van Geerestein - penningmeester
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