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Voorwoord
In mei en juni 2007 was er een grote groep cursisten uit de tweede en derde wereld te gast
in Dalfsen om daar een kerkelijke opbouwcursus te doen. De meeste broeders uit Afrika
noemden het echtpaar waar ze te gast waren hun vader en moeder. Zo zijn wij ook de
ouders geworden van enkele cursisten.
In de maand dat ze bij ons logeerden hebben we veel met elkaar gepraat en veel van elkaar
geleerd. Deze mensen moeten dagelijks de strijd aangaan met de honger en veel andere
problemen. Toen ze weg waren hielden we contact. We voelden we ons beschaamd. Omdat
wij elke dag letterlijk meer dan genoeg hebben. Overal van.
We hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of we gezamenlijk structureler
zouden kunnen helpen. Hieruit werd ‘WWH’ geboren. Want wij kunnen en willen deze
oproepen niet naast ons neerleggen!
Waarom gingen we niet via een hulpverlenende instantie aan het werk? Dit nam heel veel
tijd in beslag en intussen gebeurde er eigenlijk niks. En omdat de nood met name in
Zimbabwe opeens zo hoog steeg, hadden we er geen vrede mee om niks te doen. Daarom
namen we dit initiatief en konden snel iets voor hen doen. Deze mensen kennen en
vertrouwen wij, zodat het geld wel goed terecht komt. We hebben daar met hen ook
afspraken overgemaakt.
In mei 2008 zijn we onze activiteiten gestart waarbij we de uitgangspunten kleinschalig en
daadkracht hebben genomen. We willen gewoon iets doen en kunnen onze ogen niet
sluiten voor de nood van anderen die op onze weggeplaatst worden.
We zijn onze activiteiten gestart met drie projecten in Afrika, maar ook andere projecten die
op onze weggeplaatst worden kunnen en willen we ondersteuning bieden wanneer we
hiervoor de mogelijkheden hebben. Hierbij is ons uitgangspunt dat deze “nieuwe projecten”
aansluiten bij ons doel en uitgangspunten.
Intussen zijn we bijna tien jaar verder. Wat hebben we veel dankbaarheid ervaren van onze
Afrikaanse medemensen. Ook hebben we veel positieve reacties van onze achterban gehad
en kregen we van hen financiële middelen om ons werk voort te kunnen zetten. We zijn God
dankbaar voor alle mogelijkheden die Hij geeft. We bidden dat Hij ons werk blijft zegenen.
Wim en Gerda Holtrust
Robert en Melanie van der Wal
Bernhard en Annet Jonker
Dalfsen, 12 december 2016

Beleidsplan - Stichting Wij willen helpen – december 2016

Pagina 2

Inhoudsopgave
1.
1.1.
1.2.
1.3

Wij willen helpen
Wat is WWH
Motto
Beleidsplan heeft meerledig doel

2.
2.1
2.2
2.3

Missie Visie en Doelstellingen
Missie
Visie
Doelstellingen

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Werkwijze
Organisatie van de Stichting
Hoe gaan we deze doelstellingen realiseren
Communicatie
Verantwoording

4.
4.1
4.2
4.3

De projecten
Lopende projecten
Nieuwe projectaanvragen
Beëindigen van projecten

5.

Tijdpad

6.

Bestuur

7.

Praktische gegevens

Beleidsplan - Stichting Wij willen helpen – december 2016

Pagina 3

1. Wij willen helpen
1.1

Wat is WWH

WWH is een internationale hulporganisatie die voornamelijk actief is in Afrika. WWH werkt bij
voorkeur samen met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties of personen.
WWH financiert lokale initiatieven en biedt zo op drie manieren hulp.
Ø Noodhulp
Als de mensen achter WWH ergens in de wereld met armoede in aanraking komen,
komt WWH in actie met noodhulp. WWH helpt direct met de financiering van voedsel,
kleding en medicijnen.
Ø Structurele hulp
Duurzame hulp zodat de mensen op eigen benen verder kunnen, dat is structurele
hulp. WWH werkt in de wereld aan blijvende verbetering van de leefomstandigheden.
Ø Financiële adoptie
Sponsors ondersteunen een oudere, kind, gezin of student op basis van een vast
maandbedrag. Met deze vorm van financiële adoptie helpt WWH de allerarmsten in
de vorm van voedsel, kleding, scholing en gezondheidszorg. Ook op langere termijn.
1.2

Motto van de mensen achter stichting WWH

Wij willen helpen, omdat we zoveel hebben !
Dat is ons motto.
Er is zoveel ellende en armoe in de wereld,
en wij zijn zo rijk en hebben een goede woning en kleren
wij hebben elke dag volop te eten en te drinken
wij hebben toegang tot goede medische voorzieningen en goed onderwijs
Dan mogen we toch niet stil blijven zitten?
We kunnen vanzelfsprekend niet alle armoede lenigen.
Onze hulp moeten we voorlopig beperken tot de mensen die wij hebben leren kennen en op
dit moment nood lijden. Zij delen uit van wat ze krijgen, geven soms alles weg.
Wij willen hen helpen en gul geven.
Omdat we zoveel hebben!
1.3

Beleidsplan heeft meerledig doel

Onze fondsenwervingsacties hebben tot doel om lokale ondersteuning te bieden in
ontwikkelingslanden. Dit beleidsplan geeft dan ook:
• Duidelijkheid en inzicht in de beweegredenen en het oogmerk van de van de
Stichting;
• Informatie over het type projecten dat de Stichting wil ondersteunen;
• Informatie over de organisatie en de werkwijze van de Stichting en rondom de
geselecteerde projecten;
• Duidelijkheid over de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de
besteding van de middelen.
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2. Missie, Visie en Doelstellingen
2.1

Missie

Stichting WWH is een hulpverleningsorganisatie die hulp wil bieden aan mensen die in hun
eerste levensbehoeften bedreigd worden. WWH ondersteunt lokale kerken en christelijke
organisaties, zodat zij in staat worden gesteld de liefde van Christus in praktijk te brengen.
Dat doet ze vanuit de overtuiging dat er een christelijke opdracht is om te zien naar de
medemens. WWH realiseert zich de ongerechtigheid van weelde in de westerse wereld en
zoveel ellende en armoe elders in de wereld. WWH stelt dat ze dan niet stil mag en wil
blijven zitten. Bij het verwezenlijken van deze opdracht richt Stichting WWH zich op de
verzelfstandiging van de doelgroep door het ondersteunen van verschillende projecten.
2.2

Visie

Vanuit het besef dat er zo veel ongerechtigheid is wil stichting WWH mensen bereiken met
de liefde van Jezus Christus. Dankbaar en bescheiden is ons gebed:
“Heer, nu wij u bidden,
zien wij de spiegels staan,
de welvaart in ons leven.
Wat heeft het met ons gedaan?
Sterk ons in gerichte strijd
tegen ongerechtigheid
Geef dat ik mijn naasten, die
achter spiegels staan, weer zie!
Ontferm u Heer, ontferm u over ons.”

2.3

Statutaire doelstelling
1. De stichting heeft ten doel: het elders in de wereld bestrijden van de gevolgen van
armoede op individueel niveau.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van
financiële ondersteuning aan mensen en groepen van mensen in het werkgebied van
de stichting met geld dat voor dat doel wordt ingezameld.
3. De stichting verricht haar werkzaamheden vanuit de Bijbelse opdracht om Christelijke
barmhartigheid te tonen aan hen die in armoede en verdrukking leven.
4. Tot het doel van de vereniging behoren ook alle activiteiten die in de ruimste zin van
het woord bevorderlijk kunnen zijn voor of verband houden met het in lid 1 genoemde
doel.
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3. Werkwijze
3.1

Organisatie van de stichting

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08219490.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Er zijn geen termijnen
afgesproken voor de duur van een zittingsperiode in het bestuur. Wanneer daar behoefte
voor is zal dit in een volgend beleidsplan alsnog vastgelegd worden.
Verder zijn er een aantal leden die ieder verbonden zijn als contactpersoon aan een van de
te ondersteunen projecten. Deze contactpersonen leggen verantwoording af over hun
handelen aan het bestuur van de stichting.
Een van de sterke punten van de vereniging is het werken zonder overhead. In de huidige
omvang is het mogelijk om de administratie van de stichting zelf te verzorgen. Alle
betrokkenen, bestuur en leden, van de stichting doen dit op vrijwillige basis. De vrijwilligers
ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden of activiteiten.
3.2

3.3

Hoe gaan we deze doelstellingen realiseren
1.

Gebed
God heeft alles in zijn hand, Hij zet ons aan het werk met onze gaven en
mogelijkheden, om zo om te zien naar onze naaste wereldwijd of dichtbij. Door
individueel of gezamenlijk gebed vragen wij God om te helpen in situaties waar
grote zorgen, armoede of nood is.

2.

Particuliere donaties
Mensen kunnen donateur worden van onze stichting door middel van een gift of
door regelmatig een vast bedrag op de rekening te storten.
De stichting heeft al een behoorlijk aantal vaste donateurs. De meesten daarvan
zijn al vanaf het beging donateur. Ze zijn vaak bekenden van de mensen achter
WWH of bekenden van bekenden.

3.

Eenmalige acties,
Hierbij kun je denken aan het organiseren van lokale inzamelingsacties in de
lokale kerken in Nederland. Bijvoorbeeld op gemeentedagen, initiatieven en
plaatselijke verenigingsverband.

4.

Groepen of verenigingen
Er zijn verschillende Bijbelstudie clubs of verenigingen die het initiatief van WWH
ondersteunen. De leden van de vereniging doneren periodiek en de vereniging
draagt dit periodiek af aan de vereniging.
Communicatie

De communicatie naar onze donateurs en andere belangstellenden gaat vooral door middel
van onze website www.wijwillenhelpen.nl.
Hier wordt uitgelegd wat we doen en wat onze beweegredenen zijn, maar ook hoe mensen
ons kunnen steunen. Daarnaast gebruiken we het om onze achterban/donateurs op de
hoogte te houden hoe het gaat met onze projecten en of er verandering in de situatie van
deze mensen is. Op de website staat regelmatig een update.
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Onze website is ook een middel om potentiële donateurs bekend te maken met het werk van
onze stichting.
Daarnaast sturen we van tijd tot tijd een digitale nieuwsbrief rond. Mensen kunnen zich
hiervoor inschrijven door een mailtje te sturen naar nieuwsbrief@wijwillenhelpen.nl.
3.4

Verantwoording

In de eerste maanden van ieder jaar schrijven we over het afgelopen jaar een jaarverslag
van de activiteiten en stellen we een jaarrekening op met betrekking tot de financiën. Deze
beide jaarstukken publiceren we op de website. Daarnaast publiceren we deze op het
platform Geef.nl met betrekking tot de eisen van de belastingdienst voor ANBI.

4. De Projecten
Een overzicht van onze projecten publiceren we op de website. Deze lijst updaten we
regelmatig, zodat iedereen op de hoogte kan zijn wat er gebeurd. We willen op deze wijze
heel transparant omgaan met het geld dat we van onze donateurs krijgen.
4.1

Lopende projecten

De contactpersonen ter plaatse leggen ieder kwartaal verantwoording af over de te
beschikking gestelde middelen. Hierbij proberen we zo goed als mogelijk is op afstand
betrokken te blijven bij de voortgang van het project. In haar kwartaalvergadering toetst het
bestuur de rapportages aan de doelstelling van de stichting.
4.2

Nieuwe projectaanvragen

Er kan een nieuwe aanvraag gedaan worden voor een project. Dat kan schriftelijk door een
omschrijving van het project te geven. In deze omschrijving moet de werkwijze staat, het
doel en zo mogelijk ook een verwacht resultaat. Daarnaast dient er een begroting opgesteld
te worden. In haar kwartaalvergadering toetst het bestuur deze aanvraag aan de doelstelling
van de stichting. Daarna zal de aanvrager zo spoedig mogelijk bericht krijgen en kan een
goed aanvang moment gekozen worden.
Nieuwe aanvragen kunnen ook mondeling gedaan worden tijdens een werkbezoek. De
delegatie kan namens het bestuur ter plekke afspraken maken en gelden toezeggen. Deze
mandatering wordt steeds weer voor ieder werkbezoek in een bestuursvergadering specifiek
vastgelegd.
4.3

Beëindigen van projecten

Projecten kunnen eindigen doordat de doelstelling is gehaald. Deze constatering willen we in
goed overleg met betrokkenen doen. Indien we daarover van mening verschillen heeft het
WWH-bestuur de plicht dit schriftelijk beargumenteerd aan de betrokkenen mee te delen.
Het kan ook nodig zijn projecten eenzijdig te beëindigen omdat betrokkenen binnen het
project zich niet aan de afspraken houden. Ook dan heeft het WWH-bestuur de plicht dit
schriftelijk beargumenteerd aan de betrokkenen mee te delen.
Besluitvorming is deze zullen we maximaal zorgvuldig doen, met zowel oog voor
betrokkenen als de verantwoordelijkheid die we hebben tegenover onze donateurs van de
stichting.
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5. Tijdpad
Omdat veel activiteiten sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden hebben we geen tijdpad
uitgezet waarin we zaken gerealiseerd willen hebben. Jaarlijks in maart zullen we activiteiten
en financiën evalueren en dit beleidsplan eventueel bij stellen.

6. Bestuur
Op dit moment staan bij de Kamer van Koophandel de volgende personen officieel
ingeschreven:
- Bernhard Jonker als voorzitter
- Wim Holtrust als secretaris
- Robert van der Wal als penningmeester

7. Praktische gegevens
Giften kunnen gestort worden op
IBAN-nummer NL54RABO0106596748 ten name van stichting Wij willen helpen te Dalfsen.
Voor meer informatie of vragen, bel of mail gerust met één van ons:
Ø Robert en Melanie van der Wal
Boskerserf 15, 7722 AE Dalfsen
tel. 0529-431450, email: vdwal@wijwillenhelpen.nl
Ø Wim en Gerda Holtrust
Barbierlaan 68, 7721 KT Dalfsen
tel. 0529-433990, email: holtrust@wijwillenhelpen.nl
Ø Bernhard en Annet Jonker
Waanderskamp 24, 7721 VA Dalfsen
tel. 0529-432103, email: jonker@wijwllenhelpen.nl
Het centrale email-adres is: info@wijwillenhelpen.nl
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