
Beleidsplan 
Van 2022 t/m 2025 

1. Inleiding: 
Dit is het beleidsplan van Stichting Hoop & Toekomst voor een kind. In de inleiding laten we 
je graag kennis maken met onze uitgangspunten: 
- Bekrachtigen tot autonomie. Het bekrachtigen van de doelgroep staat centraal in al onze 

projecten. We willen geen afhankelijkheid creëren, maar juist de potentie van mensen 
ontwikkelen. Kinderen zijn van nature veerkrachtig en leergierig. Door ruimte te scheppen 
voor ontwikkeling op het fysieke-, emotionele- en educatieve vlak, wordt de basis gelegd 
voor een hoopvolle toekomst van ieder kind. Dus niet lukraak dingen aanreiken, maar de 
tools en begeleiding bieden die gezonde ontwikkeling stimuleren. 

- Het kind binnen zijn community: het antwoord voor kinderen in nood is te vinden binnen 
hun eigen cultuur. Een kind groeit op binnen zijn eigen specifieke cultuur en daarbinnen 
weer in zijn eigen subcultuur/ leefgemeenschap. We willen niet alleen naar het kind zelf 
kijken maar het kind binnen zijn context zien. Zodat kinderen zich weer veilig voelen en hun 
eigen plek ontdekken binnen hun leefgemeenschap. 
- Kinderen in nood zijn kinderen die bedreigd worden in hun basisbehoeften door 
verschillende factoren, denk hierbij aan; een onveilige omgeving, armoede, sociale 
dreiging, geen toegang tot goede scholing en of gezond eten/ schoon drinkwater. 
 
2. Het doel van de instelling: 
De voornaamste doelgroep van de stichting zijn kwetsbare en kansarme kinderen en hun 
gezinnen in conflictgebieden. Alsmede het doorbreken van vicieuze patronen van armoede 
in een gemeenschap. Zo helpen we de kinderen om vandaag aan een hoopvolle toekomst 
voor morgen te bouwen. Dit doen we vanuit een christelijke identiteit. 

3. Werkzaamheden van de instelling: 
De manier waarop we ons doel uitwerken is onder te verdelen in twee gebieden:  
1. Het veldwerk vindt voornamelijk plaats in het Oosten van de Democratische Republiek 
van Congo, daarnaast voor een klein deel in Oeganda. 
2. Het ondersteunde werk vanuit Nederland, hieronder valt fondsenwerving en het netwerk 
van relaties onderhouden en uitbreiden. 

3.1 Het veldwerk:  
Stichting Hoop & Toekomst heeft betrouwbare partner-organisaties in het Oosten van 
Congo. 
Samen met Un Jour Nouveau, wordt het Tumaini project gerund. Hieronder vallen het 
Tumaini Huis en het Tumaini Voedselprogramma voor straatkinderen. 
Samen met Nouvelle Communauté de l’Espérance wordt Basisschool de Hoop en het 
Esther Project gerund.  

De zendelingen/veldwerkers zijn geschoold in de taal en cultuur van het land. Zij zijn dan 
ook de experts  in het veldwerk en hebben vanuit die rol een grote invloed op de planning 
en financiële kant van projecten. Zij richten zich op het duidelijk in kaart brengen van de 

http://unjournouveau.org/


verschillende factoren die een kind kwetsbaar maken binnen hun leefgemeenschap. 
Vervolgens definiëren  en zetten zij de tools en juiste begeleiding in om weer veiligheid en 
ruimte voor  gezonde ontwikkeling te creëren. De culturele context waarbinnen een kind 
opgroeit is hierbij voor ons van groot belang. Wij geloven dat elk kind zich moet kunnen 
ontplooien in zijn eigen cultuur. Dat betekend dat we oplossingsgericht nadenken binnen 
de context, door ons vragen te stellen als;  
- Wat is de kern van de problematiek die voor onveiligheid en kwetsbaarheid zorgt? 
- Hoe gaat de gemeenschap om met deze problematiek?  
- Hoe speelt de gezinssituatie van het kind een rol in de problematiek?  
- Wat is de ideaalsituatie in deze cultuur? 
- Hoe kan het gezin (of de gezinsleden) een rol spelen in het oplossen van deze 

problematiek? 

3.2 Het ondersteunende werk in Nederland: 
Het team in Nederland vergadert vier keer per jaar over de projecten die de stichting 
ondersteund. De huidige situatie van projecten wordt besproken en er wordt een lijn 
uitgezet naar toekomstige doelen, op korte en lange termijn. Doelen van projecten worden 
geëvalueerd en bijgesteld mede als de financiële kant ervan. 
De veldwerkers hebben hierin de rol van experts op het veld en zetten de lijn van de 
projecten grotendeels uit. Het bestuur staat de veldwerkers hierin ondersteunend en kritisch 
meedenkend bij. De rol en draagcapaciteit van de veldwerkers binnen projecten wordt 
tevens geëvalueerd. 

4. Projecten en plannen: 
4.1 Projecten 
Basisschool de Hoop 
Basisschool de Hoop is een school die zijn leerlingen kwaliteitsbasisonderwijs geeft. Dit 
biedt stabiliteit en hoop temidden van een vaak onzeker bestaan. 
De school bevindt zich namelijk in Mugunga, een gebied zo’n 12 km van Goma. Mugunga is 
een plek met veel geschiedenis. De meeste inwoners van Mugunga zijn voormalige 
vluchteling die zich uiteindelijk daar gevestigd. Dit zijn dus veelal gezinnen die hun bestaan 
vanaf nul moesten opbouwen. Basisonderwijs kunnen betalen voor hun kinderen is in veel 
gevallen niet mogelijk of geen prioriteit met alle noden die er zijn. Doordat we deze school 
ondersteunen met salaris voor vijf van hun leraren, kunnen zij doen waar zij het beste in zijn; 
kwaliteitsonderwijs leveren aan hun leerlingen. Basisschool de Hoop heeft gemiddeld 
tussen 350- 400 studenten per jaar die ze voorzien in gratis basisonderwijs van goede 
kwaliteit.  

Het Esther Project  
Het Esther project is een naaischool voor kwetsbare vrouwen die weinig tot geen inkomen 
verdienen en over het algemeen weinig scholing hebben ontvangen. Sporadisch is er ook 
een man die de training volgt.  
      In zeven maanden leren de studenten patroontekenen, meten en kledingstukken naaien. 
Na de training krijgen de geslaagde studenten een diploma en een naaimachine. Dat helpt 
ze om hun eigen inkomen te kunnen verdienen.  



Het Tumaini voedselprogramma voor straatkinderen in Goma 
In Goma leven er naar schatting ruim 1000 kinderen op straat. Het waarschijnlijke aantal ligt 
veel hoger. De factoren die een push creëren om op straat te gaan leven zijn variërend van 
vluchten voor rebellengroepen, ontsnappen aan de armoede van het gezin of het 
dorpsleven tot misbruik/mishandeling binnen het gezin ontvluchten.    
     Tumaini betekend Hoop in het Swahili en het Voedselprogramma (VP) bestaat om deze 
kinderen weer hoop te geven voor een betere toekomst.  
       Maandag t/m vrijdag komen de kinderen van 11.00-15.00uur. Ze krijgen een maaltijd, 
basis medische zorg en psychosociale ondersteuning. Ook worden er leuke activiteiten met 
hen gedaan, zoals danslessen, spelletjes en sport activiteiten. De nadruk ligt erop dat we 
het hart en verstand van de kinderen veranderen door liefde en de boodschap dat ze 
waardevol zijn en het straatleven geen goed bestaan voor hen is. Velen van hen vertellen 
dat ze door het onderwijs wat ze krijgen bij het VP stoppen met middelengebruik zoals, lijm 
snuiven, alcohol, wiet roken en of zelfs benzine drinken! Een aantal van hen heeft zelfs 
besloten om weer terug te gaan en bij hun familie te gaan wonen! 

Het Tumaini Rehabilitatie Huis voor straatkinderen 
Dit is een plek waar “straat”kinderen weer kind kunnen zijn en hun gezonde ontwikkeling 
centraal staat in alles wat er gebeurd. In het Tumaini Rehabilitatie Huis wonen ongeveer 
vijftien jongens die daar ong. een jaar zijn. In dat jaar ontwikkelen ze zich tot gezonde 
jongens die weer een waardige plek in de maatschappij kunnen innemen. Deze 
ontwikkeling komt doordat ze een intensief programma doorlopen van een jaar waarin de 
volgende activiteiten plaatsvinden:  
- Alfabetisering 
- Groeps- en individuele counseling 
- Sociaal, psycho- en emotionele educatie programma’s 
- Vaklessen zoals bijv. houtbewerking, kappersvak, bakken, elektrotechniek, solderen etc. 
- Creatieve therapie 
- Bijbelse lessen 
- Recreatie activiteiten zoals; danslessen, sport en verschillende uitjes 

Jeugdgevangenis in Goma 
De centrale gevangenis van Goma heeft een jeugdafdeling waar voornamelijk jongens 
opgesloten zitten. Er is een klein binnenplein, een aantal lokalen die als klaslokaal 
functioneren, een slaapzaal, met name bij de jongens zijn de slaap-faciliteiten nog verre van 
wat het zijn moet. Deze jongens en meiden die qua leeftijd tussen de 12-20 jaar zijn zitten 
opgesloten voor weken tot maanden. Sommigen hebben ernstige misdrijven gepleegd en 
anderen zijn vals beschuldigd. Elke week gaat er een team naar de jeugdgevangenis om 
een boodschap van hoop met hen te delen. Ze delen het evangelie met praktische 
toepassingen voor de jongeren om hen te inspireren hun leven te beteren. Naast het 
onderwijs voorzien we ook in een simpel Congolees ontbijt: de Congolese oliebol oftewel 
beignet. Er worden ook Bijbels uitgedeeld zodat de gevangenen onderling de Bijbel 
kunnen bestuderen en aan elkaar kunnen voorlezen. 

Deze projecten zullen bij voldoende inzet van menskracht en/of financiële middelen de 
jaren 2022 - 2025 worden gecontinueerd. 



4.2 Nieuwbouwplannen 
Nieuwbouw voor Tumaini Huis 
Het idee voor nieuwbouwplannen van het Tumaini huis ontstond in de loop van 2021 en 
begonnen in de loop van 2022 een meer concretere vorm aan te nemen. Door te werken 
met voormalige straatkinderen is de noodzaak van een eigen huis en goede faciliteiten 
meer duidelijk geworden. Samen met Un Jour Nouveau en een architect is er 
gebrainstormd over hoe het land, het huis en de faciliteiten eruit moeten zien. Het eerste 
plan van de architect was in september 2022 gerealiseerd. Mits de financiën beschikbaar 
zijn zal de aankoop van het land in de eerste helft van 2023 plaatsvinden, waarna de bouw 
zo snel mogelijk begint. Binnen zes maanden na de start van de bouw, zal de eerste fase 
van het bouwplan gerealiseerd zijn. Dan wordt het huis met meubels ingericht en kan de 
eerste groep jongens daar gaan wonen.  

5. Gegevens organisatie: 
5.1 Algemene gegevens: 
Stichting Hoop en Toekomst voor een Kind 
Hamseweg 60G, 
3828 AE te Hoogland 
W: https://hoopentoekomst.nl 
@: info@hoopentoekomst.nl 
IBAN: NL02 RABO 0149 260 806  
Kvk nr.: 32145954 
RSIN / ANBI nr.: 820367163 
T: 06 16 061 570 

5.2 Organisatiestructuur 
Voorzitter: Christopher Blake (sinds 15/7/2014) 
Penningmeester: Matthijs van Gijssel (sinds 15/7/2014) 
Secretaris: Lars Wolfswinkel (sinds 05/07/2014) 
Vanwege het termijn van ruim 8 jaar dat de voorzitter en penningmeester hebben gediend, 
wordt er gestreefd eind 2022 / begin 2023 hen te vervangen door nieuwe bestuursleden. 
Ook de huidige secretaris wil qua bestuur een stapje terug doen om zich meer te kunnen 
richten op zijn taken als zendeling. 

https://hoopentoekomst.nl
mailto:info@hoopentoekomst.nl


6. Financiën: 
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van 
bijdragen van anderen. 

6.1. Werving van gelden 
De Stichting werft zijn gelden door middel van: 
sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten, 
fondsenwerving. 
Bestuur en medewerkers nemen hiervoor een actieve wervende houding in - 
fondsenwerving - en mobiliseren nieuwe partners en ambassadeurs. 

6.2 Besteding van gelden 
De besteding van gelden is steeds in lijn met de doelstelling van de stichting zoals 
opgenomen in de statuten / akte van oprichting. Het bestuur ziet erop toe dat de kosten 
voor de werving van gelden in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van 
het doel van de stichting. 

6.3. Bestaande tekst Beloningsbeleid. 
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg kunnen 
bestuurders (eventueel) een onkostenvergoeding ontvangen voor de redelijkerwijs 
gemaakte onkosten. 

6.4 Beheer van vermogen 
Het bestuur zorgt ervoor dat er niet meer vermogen aangehouden wordt dan nodig is voor 
de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de 
stichting. 

Het beleidsplan 2022 - 2025 is vastgesteld en goedgekeurd te Hoogland, april 2022.
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