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Stichting Child of Hope 

 
 

 

BELEIDSPLAN   2022 - 2025 

     Hoop in het leven van kinderen 
 

Naam 

De naam van de stichting Child of Hope is opgericht in 2018 en we vallen statutair onder Stichting 

Child of Uganda. 

Doelstelling 

HOOP DOET LEVEN… WIJ WILLEN DIT UITSTRALEN! 

We willen kinderen in landen als Uganda en Roemenië hoop bieden in omstandigheden waar de 

hoop verdwenen is. We richten ons op educatie omdat we geloven dat door onderwijs levens 

structureel veranderd kunnen worden. We werken vanuit de overtuiging dat onze hoop in 

Christus ligt.                 

Hij, de zoon van God die ons gered heeft van alle ellende en hoop gegeven heeft op een eeuwige 

toekomst. Door deze hoop willen we uitstralen dat er voor ieder kind hoop is op een zinvolle en 

mooie toekomst die hier op aarde al mag beginnen. 

Deze stichting is een voortzetting van Child of Uganda, wat vele jaren veel en effectieve steun 

heeft verleend aan diverse projecten in Uganda. In 2018 is deze stichting op gegaan in Child of 

Hope en heeft daarbij Roemenië als doelland toegevoegd.                           

Bij het bestuur leeft sterk de wens om de armoede en het onrecht in de wereld te bestrijden en 

hulpverlening te ondersteunen. In de keuze voor de doelen zoeken we projecten primair in 

Uganda en Roemenië.                                    

We sluiten niet uit dat in de toekomst ook andere ontwikkelingslanden hierbij betrokken 

worden. We zien het als een meerwaarde als de projecten een verbinding hebben met lokaal of 

regionaal onderwijs in Nederland en jongeren, die vanuit de zelfde levensovertuiging zich willen 

inzetten voor hun ( verre) naasten.  

De ondersteuning moet daadwerkelijk impact hebben, we proberen die impact te vergroten door 

als bestuurders zo mogelijk ook zelf projectbezoeken af te leggen en gebruik te maken van lokale 

structuren voor het verlenen van de hulp. 

 

 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8d27e16e6be1fae73174a51b8f5a2975f24102cdceb7d780c4808654a63bd4b4JmltdHM9MTY1NTkyNTgwMyZpZ3VpZD03NDg5ZmMzMS04YWY3LTRmNjktYWVlOS1lMmM1YjhlMjFkMjcmaW5zaWQ9NTE0OQ&ptn=3&fclid=c7f41f25-f260-11ec-9d99-abca54664a9f&u=a1aHR0cHM6Ly9jaGlsZG9maG9wZS5ubC8&ntb=1
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Statuten 

De statuten van de stichting geven aan: 

• Het werven van fondsen t.b.v. kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, 
wetenschappelijke en/of algemeen nut beoogde instellingen in of buiten Nederland. 

• De bestrijding van onrecht en armoede in deze wereld te ondersteunen en zoveel 
mogelijk samen te werken met (lokale) instanties 

• Alles wat met e.e.a. rechtstreeks of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, dit in de ruimste zin van het woord. 

 

Werkwijze  

De stichting heeft een taak in werving van financiële middelen, het beheer van de fondsen en 

toekenning van of inzet bij ( nieuwe) projecten en steun per plaatse. 

       De uitwerking richt zich op de volgende gebieden: 

a. binnen Nederland. Jongeren te motiveren om via scholen en kerken betrokken te 
raken bij dit werk o.a. door het verzamelen van geld, het ter plaatse projecten 
bezoeken en waar mogelijke daadwerkelijk hulp te bieden 

b. Buiten Nederland   Projecten in Afrika, Oost Europa en vervolgens elders in de 
wereld. 

c. Overige projecten  Hiertoe wordt op termijn naar samenwerking gezocht met 
regionale charitatieve instellingen, die het zelfde doel na streven. 
 

Aan de hand van onze beoordelingscriteria worden aangeboden projecten getoetst en wel of niet 

toegekend. Gelet op de meerjaren betrokkenheid zoeken we vooral structurele projecten, die 

wezenlijk verandering ter plaatse kunnen bewerken. Daartoe wordt er een periodiek te 

actualiseren meerjarenplan opgesteld.  

Fondsen 

Fondswerving vindt als volgt plaats: Een groot aantal donateurs steunt periodiek onze stichting. 

Daarnaast worden via scholen acties op touw gezet en reizen met jongeren georganiseerd met 

als doel geld te werven en ter plaatse hulp te bieden bij de opbouw en ondersteuning van de 

doelgroep.                                     

Ook incidentele wervingsacties leveren mooie bijdrage aan de fondsvorming. Jaarlijks wordt 

verantwoording afgelegd van de ontvangen en bestede middelen. Structurele sponsors worden 

schriftelijk bedankt door de Stichting.                      

Daarnaast kunnen vanuit privé, lijfrente via een notaris of op andere wijze gelden beschikbaar 

komen en hiervoor worden aangewend.                                 

Het beschikbare vermogen zal doeltreffend worden belegd en beheerd.  

Organisatie 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van hun taak. Wel worden – op 

basis van een bestuursbesluit - onkosten en projectbezoeken van betrokkenen bij de stichting 

vergoed.                                   

Voor promotie komt een flyer/ document beschikbaar en is er een website ontwikkeld. 
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Aanvragen om ondersteuning worden op basis van de beoordelingscriteria getoetst en 

afhankelijk van het beschikbare vermogen wel/niet toegekend:  

1) Deze afweging vindt plaats tijdens periodiek bestuurlijk overleg en wordt d.m.v. een 
besluitdocument vastgelegd ( bedragen > € 1.000,-). 

2) Bedragen < € 1.000,- worden in onderling overleg via mail of App besloten. 
3) Aan de hand van een meerjarenoverzicht wordt gezocht naar meer structurele bijdrage aan de 

hand van een principe toekenning van 3 jaren. Jaarlijks wordt na evaluatie de bijdrage 
toegekend. De stichting zoekt projecten die aan educatie gerelateerd zijn, passen bij de visie van 
de stichting. een ‘vliegwiel effect’ creëren en aansluiten bij de inbreng en belangstelling van 
relaties, kerken, scholen en familie. Wij vinden het belangrijk op een transparante wijze en op 
basis van vertrouwen met partners samen te werken. 
In principe wordt 50% van het beschikbare budget toegekend aan structurele meerjaren    

projecten, 25% is bestemd voor projecten “dicht bij huis” en 25% voor ad hoc situaties. 

Eventuele overschotten op jaarbasis vormen een reserve fonds. Eventuele tekorten op 

jaarbasis worden afhankelijk van de situatie afzonderlijk besloten of uit de reserves geput. 

De huidige bestuursleden hebben een netwerk, waardoor een groeiend aantal mensen 

worden benaderd en betrokken bij ons werk. 

4 keer p/jaar vergadert het bestuur. Vooraf wordt de agenda vastgesteld en via notulen verslag 

van de vergadering gedaan.                      

Tevens wordt er periodiek een Nieuwbrief verspreid onder donateurs en belangstellenden, 

waarin o.a. verslag wordt gedaan van de voortgang van de projecten, de voorgenomen 

activiteiten, de financiële stand van zaken en overige relevante factoren. 

Projecten 

Roemenië; Stichting Emanuel Ministry Romania                                                                                       

Hierbij richten we ons via deze stichting vooral op hulp aan de Roma’s, een achtergebleven 

bevolkingsgroep, die door armoede en verwaarlozing het moeilijk heeft in dit land.                      

De Elimkerk Roemenië heeft inmiddels een nieuw onderkomen. Het Anker een GKv-NGK kerk in 

Sliedrecht betaalt de huur.                                

Door diverse bezoeken aan Zigeuners ( Roma’s)/gemeenteleden wordt de nood sterk gevoeld. 

Zeker m.b.t. de stijgende prijzen. Daarom wordt er door het Anker speciaal gecollecteerd en 

bewaken wij de aanwending van de gelden. 

Het bijbelproject is een mooie actie om een relatie te leggen tussen de ontvangers en gevers uit 

Nederland. 

Bezoek aan het Trojakamp is laatste keren niet meer mogelijke geweest i.v.m. veiligheid. Om 

ongelijkheid te voorkomen, zullen we als Stichting niet meer spullen uitdelen op dit kamp. 

 

De persoonlijke ondersteuning van de familie Fedor zal worden voortgezet. De mentale en 

fysieke gezondheid van het gezin, maar met name van ds. Cornel heeft stevig geleden/te lijden 

onder de crisissen van afgelopen tijd. Wij proberen daarom ook zeker in deze tijd er toch voor 

hem te zijn. Met name gebaseerd op onze jarenlange samenwerking voor hen die het veel 

minder hebben dan wij en zijn grote inzet voor deze groep. 

 

 



4 
 

Uganda; Stichting Karamoja-Arts 
In oktober 2022 zullen we een bezoek brengen aan dit project. Doel van de reis is om te kijken 

hoe we op langere termijn van betekenis kunnen zijn. Tegelijk willen we na bijna drie jaar 

afwezigheid weer een goede indruk krijgen van de gesteunde projecten in de afgelopen tijd. De 

resultaten hiervan worden verwerkt in het meerjarenplan. 

Visie voor de toekomst 

Stichting Child of Hope wil gaan voor structurele hulp en ontwikkelingswerk-in-relatie. We willen 

daadwerkelijke ondersteuning ter plaatse geven( doen) en direct betrokken zijn. 

Wij willen er zijn voor kinderen, hen hoop geven. We willen dit doen door  jongeren uit onze 

eigen omgeving in hun kracht te zetten en van betekenis te laten zijn op plekken in de wereld   

waar hun hulp goed gebruikt kan worden. Op deze manier laten we het mes aan twee kanten 

snijden.                                  

Verder gaan we contact leggen met Leon de Rover. Een Hardinxvelder van oorsprong, maar 

volledig geïntegreerd in de Roemeense gemeenschap. Hij wordt vanuit ‘de bron, kerk van hoop’,  

gesteund. Mogelijk ligt hier een mooie samenwerking met zowel deze kerk, stichting Laleaua in 

Roemenië (Leon) en met Cornel Fedor van de stichting Emanuel Ministry Romania in het 

verschiet. Allerlei kansen waar we over in gesprek willen. We nodigen Leon voor het najaar uit, 

fysiek of in Teams om e.e.a. verder te bespreken en ons te oriënteren op het vervolg. 

Overige zaken 

De financiële administratie wordt op dit moment uitgevoerd door een financieel adviesbureau. 

Dit beleidsplan is vastgesteld op 12 oktober 2022. 

 


