
Beleidsplan 2018-2021 

Hierna volgt het beleidsplan van “Stichting Iemand geeft om mij”. Het beleidsplan omvat de volgende 

onderwerpen: 

1. Kern van de projecten in Sri Lanka. 

2. Aandachtsgebieden en visie. 

3. Toekomst. 

4. Financiën 

 

Onderdeel 1: Kern van de projecten 

De kern van onze projecten zijn de kinderen in Sri Lanka. Wij willen een ruimte bieden aan meisjes 

die door hun omstandigheden, veelal misbruik, uit hun thuissituatie gehaald worden. Wij willen hen 

ondersteunen, begeleiden en stimuleren bij hun ontwikkeling. Door het geven van aandacht en liefde 

willen wij de kinderen een veilige omgeving bieden. Dit gebeurt vanuit een meisjeshuis in de 

omgeving van Kandy(girlshome Jeevana Kanda Nirvasa, Teldenya) 

 

Onderdeel 2: Aandachtsgebieden en visie 

Onze visie voor de projecten in Kandy bestaat uit vier aandachtsgebieden, namelijk: 

1. de kinderen: 

De aandacht en de verzorging van de kinderen (maar ook van het personeel dat op de projecten 

werkt). De stichting maakt hiervoor één keer per drie maanden een geldbedrag over. 

2. de gebouwen: 

Het onderhoud van het meisjeshuis en de andere gebouwen op het project. 

3. de ontwikkeling en zelfvoorziening: 

Naast het feit dat de stichting voor de kinderen wil zorgen en voor het onderhoud van de gebouwen, 

wordt ook nagedacht over de ontwikkeling voor de langere termijn. Niet alleen geld geven, maar de 

mensen ook leren om in hun eigen onderhoud te voorzien(zelfvoorziening). Om dit te verwezenlijken 

zijn er verschillende vormen van ontwikkeling:  

-landbouw(groenten, fruit en planten) 

-watertanks met vissen  

-plantage met kokospalmen.  

-een kas(met idee voor een 2e kas in nabije toekomst) 

-ondersteuning bij onderwijs en training o.a. Engels, Excel e.d. 



Naast de werknemers hebben ook de  oudere kinderen een actieve bijdrage in het project. Het zijn 

kinderen die niet meer op school zitten, maar hun bijdrage leveren in het project. 

4. evangelisatie 

We geloven dat we door onze houding, gesprekken en daden de liefde van Jezus kunnen laten zien. 

We zien de verschillende projecten niet als losse onderdelen, maar als verschillende delen van een 

geheel! 

Onderdeel 3: Toekomst 

De kinderen blijven de kern van onze aanwezigheid in Sri Lanka. Op dit moment worden in het huis 

ongeveer 25 meisjes opgevangen. Daarnaast zijn er ca. 6 werknemers/gezinnen bij 

betrokken.  

DoeIen: 

Vanuit onze visie tot en met 2021 willen we voor deze kinderen, de werknemers en de staf zorgen. 

We verplichten ons om te zorgen voor levensonderhoud, salarissen e.d. Daarnaast zijn we 

verantwoordelijk voor alle gebouwen. Dat zijn naast het meisjeshuis zelf nog 3 andere gebouwen. 

Ook willen we op korte termijn het interieur van het meisjeshuis vervangen. We onderhouden een 

kas en kijken op termijn wat mogelijk is om een 2e kas te realiseren. Daarnaast willen we blijvend 

investeren in onderwijs en training van zowel de staf als de meisjes. Hiervoor zijn extra financiën 

nodig. 

Onderdeel 4: Financiën 

De inkomsten van de stichting zijn als volgt onder te verdelen : 

1. Donateurs en giftgevers. 

2. Verkoop bijbelhoezen. 

3. Andere acties rond Moerkapelle en Veenendaal. 

Per kwartaal maakt de stichting een bedrag van ca. € 4.400 over aan Sri Lanka voor vaste lasten 
(eten, drinken, kleding, elektriciteit, salarissen). Daarnaast vinden extra overboekingen plaats als 
daartoe aanleiding is (incidentele en onverwachte uitgaven, onderhoud gebouwen, etc.). 

Het is onze doelstelling, dat de vaste periodieke bijdrage in 2021 € 5.000 per kwartaal bedraagt. Om 
dit te realiseren zijn extra inkomsten nodig 

Dit willen we als volgt bereiken: 

1. Groei donateurs die voortkomen uit evenementen. 

2. Toename verkooppunten van de bijbelhoezen. 

3. Naast bestaande acties kijken naar andere vormen van acties 2.0 

4. Het onderzoek van de mogelijkheid voor “Vrienden van IGOM”, een groep bedrijven die we aan 

ons kunnen binden. 

Medewerkers van onze stichting krijgen geen geldelijke beloning n.a.v. gedane acties en 

handelingen! 



 

Namens het bestuur van “Iemand geeft om mij”,  

Dick van Noort, voorzitter 


