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1. Missie/visie 

 

De stichting heeft ten doel:  

− het verlenen van financiële en/of materiële hulp aan kinderen afkomstig uit dan wel 

wonende in het Tsjernobyl-gebied in Wit Rusland. 

− het verschaffen van de mogelijkheid tot geestelijke en/of lichamelijke aansterking van 

die kinderen bij gastgezinnen in de gemeente Midden-Groningen. 

− het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting gaat hierbij uit van de bijbel als Gods woord en wil de kinderen dan ook in 

aanraking brengen met het evangelie. 

 

1.2 Doelstelling 

 

Om de missie/visie te realiseren stelt de stichting zich tot doel om elke 3 jaar een groep 

kinderen uit het genoemde gebied naar gastgezinnen in de gemeente Midden-Groningen te 

laten komen. 

 

1.3 Strategie 

 

Om de doelstelling te kunnen bereiken c.q. bekostigen houdt de stichting zich bezig met het 

werven van fondsen, sponsoren en subsidies. Daarnaast zoekt de stichting vrijwilligers en 

gastgezinnen voor het welslagen van een goed en gezond verblijf van de kinderen in de 

gemeente Slochteren.  

 

 

2. Huidige situatie 

 

Op dit moment (maart 2023) is de stichting niet in staat om te werken aan de eerdergenoemde 

missie en doelen. Enerzijds heeft de stichting te maken gehad met allerlei beperkende  

maatregelen m.b.t. de Coronapandemie en vanaf voorjaar 2022 is er een oorlog gaande in 

landen rondom het gebied waar de kinderen tot nu toe vandaan kwamen. 

 

De stichting was op financieel vlak al volledig voorbereid op de komst van een groep kinderen 

voor het voorjaar 2022. Hier aan voorafgaand zijn er succesvolle projecten afgerond in de 

jaren 2000, 2003, 2006, 2010, 2013, 2016 en 2019.  

 

2.1 Activiteiten van de organisatie 

 

Tot aan de komst van de groep kinderen zullen er acties gehouden worden om geld te 

genereren [1].  

 

Er zullen gastgezinnen worden gezocht die hun huis en gezin open willen stellen voor één of 

meerdere kinderen tijdens de periode van hun verblijf (7 weken). 

 

Er wordt een geschikte locatie gezocht voor het geven van onderwijs en lichamelijke opvoeding 

aan de kinderen tijdens hun verblijf.  

 

Er zullen activiteiten worden bedacht die voor en door de kinderen uitgevoerd kunnen worden 

[2]. 
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2.2 Voorbeeld van activiteiten  

 

[1] Hierbij kan gedacht worden aan rommelmarkten, eigen (verkoop)acties, sponsorloop, 

fondsenwerving, etc. 

[2] Verkeerslessen, uitstapjes naar brandweer, pretpark, bakkerij, zwembad, musea e.d. 

3. Organisatie 

 

Hier worden de gegevens van de stichting overzichtelijk weergegeven. Denk hierbij aan het 

KvK nummer, het fiscale nummer, of uw organisatie een ANBI-status heeft, is uw organisatie 

in het bezit van keurmerken of lidmaatschappen, hoe mensen in contact kunnen komen met 

uw organisatie (email- en postadres), wie de bestuursleden zijn en wat hun werkzaamheden 

zijn/hoe is de taakverdeling. 

 

3.1 Bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit 5 leden. 3 leden zitten in het dagelijks bestuur (db), 1 is de 

vertegenwoordiger van de werkgroep gastgezinnen (wg) en 1 is de vertegenwoordiger van de 

werkgroep activiteiten (wa). Alle bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting. Het 

bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter. 

 

Voorzitter:   dhr. Jan Willem van der Steege 

Penningmeester: dhr. Eddy Muntendam 

Secretaris:   dhr. Kees Mollema 

Bestuurslid:  mevr. Ina Folkersma (wg) 

Bestuurslid:  mevr. Tineke Boneschansker (wa) 

 

3.2 Vrijwilligers 

De organisatie maakt veel gebruik van vrijwilligers. Zowel in de aanloop naar een project 

(binnen de werkgroepen) als ook tijdens de voortgang van een project: bijbellessen, activiteiten 

op school, chauffeurs naar diverse activiteiten en uitjes, verkeerslessen, toezicht bij diverse 

uitjes, kledingbeurs e.d.  

 

4. Financiën  

 

Per project is er tussen de € 18.000,- en € 20.000,- nodig. Alle 7 voorgaande afgeronde 

projecten zijn financieel positief afgesloten. Het eventueel resterende bedrag wordt 

gereserveerd voor een volgend project. Op dit moment (maart 2023) is er bijna € 18.000,-, 

dus bijna het volledige bedrag van de begroting, gespaard.  

 

In het jaar voorafgaande van een project worden er diverse acties gehouden om het resterende 

bedrag te verwerven. Het bestuur en de werkgroepleden helpen met het bedenken en uitvoeren 

van de verschillende acties en projectjes. Hierbij wordt ook vaak de hulp ingeroepen van 

kerken en scholen binnen de gemeente Slochteren.  

 

Omdat het ‘tekort’ soms nog een aanzienlijk bedrag betreft, worden ook sponsoren gezocht, 

fondsen en subsidies aangevraagd.  

 

 

 

Siddeburen, maart 2023 
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J.W. van der Steege      E.J. Muntendam 

voorzitter       penningmeester 


