
 

Beleidsplan Godanaw-Holland 

 

Inhoudsopgave 
 

1.  Inleiding 

2.    Missie en doelen 

2.1  Missie en visie 

2.2  Uitgangspunten voor het project 

2.3  Overige waarden en overtuigingen 

3.   Doelen en projecten 

4.   Realisatie doelstellingen 

4.1  Werving van financiële middelen 

4.2  Communicatie en promotie 

4.3  Activiteiten 2013  

   5     Organisatie 

   5.1  Stichtingsgegevens 

   5.2  Bestuur en taakverdeling 

   5.3  Vrijwilligers 

   5.4  Contact 

 

1. Inleiding 
Ondanks de mondiale economische groei de afgelopen decennia leven miljoenen mensen in veel 

delen van Afrika nog steeds onder de armoedegrens en worstelen ze dagelijks om in hun eerste 

levensbehoeften te voorzien. Veel Afrikaanse landen worden gekenmerkt door machtsmisbruik, 

wanbeleid, onevenredige verdeling van inkomsten en corruptie, is het vaak moeilijk om structureel, 

economische vooruitgang te realiseren waarvan de gehele samenleving kan profiteren. Naast 

armoede zijn er dan vaak ook veel problemen ten aanzien van de gezondheidszorg, infrastructuur en 

lokale leefomstandigheden zoals schoon drinkwater. 

Stichting Godanaw–Holland is 16 nov. 2011 opgericht vanuit de wens iets te kunnen betekenen voor 

de aan hun lot overgelaten ouderen in Ethiopië. 

Wij willen de ouderen een onderkomen bieden met maaltijden en medische verzorging. 

Op dit moment leven veel ouderen op straat en proberen ze met bedelen in leven te blijven. 

In Ethiopië is er minimaal opvang voor ouderen en worden ze aan hun lot overgelaten. 

De Stichting Godanaw-Holland wil via projecten de mogelijkheden bieden voor een menswaardige 

oudedag. 

Dit beleidsplan is bedoeld om de uitgangspunten van de Stichting Godanaw-Holland voor 2013 weer 

te geven en heeft als functie informatie te verschaffen aan haar vrijwilligers, donateurs en andere 

belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en 

activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt ieder 

jaar vastgesteld. 

 

2. Missie en doelen 

2.1 Missie en visie 
De missie van Godanaw-Holland is om voor ouderen in Ethiopië een onderkomen te verzorgen, een 

plaats waar ze opgevangen kunnen worden, een maaltijd aangeboden krijgen en eventueel medische 

zorg, kleding en hygiënische voorziening kunnen ontvangen. 



 Onze visie is om vanuit een christelijke levensbeschouwing naast het voedsel voor het lichaam de 

ouderen ook het woord van God brengen. (Psalm 92:15 en 16; In den grijzen ouderdom zullen zij 

nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn 

Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen; en in Hem is geen onrecht).  

 

Godanaw-Holland wil de financiering van het project op zich nemen zodat de ouderen een 

menswaardige oudedag kunnen hebben. 

 

2.2 Uitgangspunten voor het project 
De volgende uitgangspunten hanteert Godanaw-Holland voor het project: 

- Godanaw-Holland richt zich primair op de dakloze ouderen 

- Het project zal gefaseerd uitgevoerd worden waarbij gestart wordt met een 6-tal ouderen met 

een uitgroei naar ongeveer 20 ouderen 

- Voor de toekomst wordt er ook gedacht aan de inrichting van een maaltijd voorziening voor 

dakloze ouderen van buiten het project 

- Om de betrokkenheid van de lokale gemeenschap te vergroten en de continuïteit van het 

project te waarborgen, kan de bijdrage van de lokale bevolking zijn, de inzet van mensen. 

 

2.3 Overige waarden en overtuigingen 

Overige waarden welke Godanaw-Holland hanteert in haar uitvoering van activiteiten zijn: 

- Godanaw-Holland neemt kennis van en heeft respect voor de lokale normen en waarden en 

gebruiken; 

- Transparantie in de financiële middelen en bestedingen. De boekhouding van Godanaw-

Holland moet transparant zijn voor donateurs, sponsors en fondsen om hen inzicht te geven 

hoe de middelen worden ingezet. 

- Dit betekent onder meer publicatie van de voortgang van de projecten en activiteiten op haar 

website en jaarlijks een financieel verslag inclusief evaluatie van de activiteiten en 

gebeurtenissen.  

 

- 3 Doelen en projecten  
Het huren van een onderkomen voor een 6-tal ouderen. 

Het doel van het project is de ouderen onderdak, verzorging en een dagelijkse maaltijd aan te bieden. 

Als optie hebben wij tevens als doel om op termijn een maaltijdvoorziening aan te bieden voor dakloze 

ouderen van buiten het project.  

Zie ook www.godanaw-holland.nl voor het projectplan. 

 

4 Realisatie doelstellingen 

4.1 Werving van financiële middelen 

Godanaw-Holland richt zich op de volgende bronnen ten aanzien van de werving van financiële 

middelen: 

1. Fondsen; 

2. Particuliere donateurs; 

3. Bedrijven; 

4. Millennium gemeenten; 

5. Overige sponsoren; 

6. Kerken; 

7. Verpleeg- en verzorgingshuizen 

8. Evenementen; 

De belastingdienst heeft Godanaw-Holland aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

http://www.godanaw-holland.nl/


Dat betekent dat giften van donateurs onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van het belastbaar 

inkomen. 

 

4.2 Communicatie en promotie 
Voor communicatie over en promotie van Godanaw-Holland, haar project, doelen en activiteiten 

worden de volgende middelen ingezet: 

1. Flyers met algemene informatie over Godanaw-Holland; 

2. De website van Godanaw-Holland, www.godanaw-holland.nl, wordt onder meer gebruikt voor 

nieuws over de projecten en de voortgang, sponsoren en informatie over Godanaw-Holland in 

z`n algemeenheid. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor donaties op diverse manieren; 

3. In het beleidsplan worden de uitgangspunten van de stichting voor het betreffende jaar 

weergegeven en heeft als functie informatie te verschaffen aan zijn donateurs en sponsoren 

over Godanaw-Holland. Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van 

haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het 

beleidsplan wordt jaarlijks herzien en vastgesteld. 

4. Voor het project wordt projectplan gemaakt met een begroting. 

5. De nieuwsbrief geeft informatie over Godanaw-Holland, het project en over algemene 

ontwikkelingen. Doelgroepen zijn donateurs, sponsors en andere belangstellenden. De 

nieuwsbrief wordt minimaal twee keer per jaar verstuurd. 

 

4.3 Activiteiten 2013   
De belangrijkste beoogde activiteiten voor 2013 zijn; 

- Realisatie van een onderkomen voor de ouderen in Ethiopië.( Debre Zeit}; 

- Voorlichting in o.a. verpleeghuizen en vrouwenverenigingen; 

- Inspanningen voor het werven van geld; 

- Het zoeken van sponsoren; 

- Het steeds vernieuwen en voeden van de website; 

- Initiatieven ontplooien voor het houden van acties; 

- Het werven van fondsen; 

 

5 Organisatie 

5.1 Stichtingsgegevens 
- Naam: Stichting Godanaw-Holland 

- Ingeschreven in stichtingsregister van de Kamer van Koophandel Zeeland op: 16 november 2011 

- Nummer Kamer van Koophandel: 

 

5.2 Bestuur en taakverdeling 

- Jaap Verbruggen: voorzitter 

- Wim van Vossen: secretaris 

- Adrie Wouters:      penningmeester 

- Rinus Snoep:        beheerder website 

- Flip Potter:             bestuurslid 

- Rinus de Vos:        bestuurslid 

- Jaap Elenbaas:      bestuurslid 

 

5.3 Vrijwilligers 
Godanaw-Holland heeft vrijwilligers nodig ten behoeve van menskracht en creativiteit om het project 

van de grond te krijgen. 

http://www.godanaw-holland.nl/


5.4 Partnerorganisatie          

Voor het ouderen project in Debre Zeit werkt Godanaw-Holland samen met de ter plaatse gevestigde 

Stichting New Creation. 

New Creation begeleid en houd toezicht op het ouderen project. 

 

5.5 Contact        

Stichting Godanaw-Holland 

Meanderlaan 210 

4691LJ THOLEN 

Tel: 0166-603503 

Info@godanaw-holland.nl 

www.godanaw-holland.nl 

 

 

 

Tholen, 21 aug. 2013 

 

Namens het bestuur van de Stichting Godanaw-Holland, 

 

De voorzitter:   De secretaris: 

 

Jaap Verbruggen  Wim van Vossen 

 

 

 

mailto:Info@godanaw-holland.nl
http://www.godanaw-holland.nl/

