
Hoofdlijnen van ons beleidsplan: 

Doel en werkzaamheden: 

Ons doel is het herstel van de mens naar geest, ziel en lichaam, gebaseerd op de bijbel, Gods 

geïnspireerde Woord. 

Wij bieden hulp en begeleiding aan mensen met een hulpvraag en zullen zonodig mensen 

doorverwijzen. Dit doen we in Nederland maar ook in het buitenland, oa Oeganda. 

Ook organiseren wij activiteiten om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en te helpen. Al onze 

activiteiten, hulp en begeleiding bieden wij gratis aan. 

Om ons doel te verwezenlijken, organiseren wij o.a. de volgende activiteiten:   

• Hulp bieden aan mensen in nood. 
• Jongerenavonden 
• Celebrate healing huisfeesten 
• Vrouwenochtenden 
• Pastorale hulpverlening (o.a. bevrijdingspastoraat) 
• Het samenbrengen van mensen zodat we voor elkaar een hand en een voet kunnen zijn. 
•  Het uitdragen van de blijde boodschap met toewijding en passie, dmv evangelisatieacties 
• Verdere hulpverlening , zowel in Nederland als buitenland, die met deze dingen verband houden en 

hieraan ondersteunend of aanvullend zijn.  
  

Wij houden maandelijks een huisfeest. Dit is altijd de 3e vrijdagavond van de maand. 
Op deze avonden ontvangen wij gasten op een plek waar we samen eten, zingen en onze 
harten met elkaar delen. 
Deze avonden zijn gratis, en iedereen neemt naar vermogen wat te eten mee, en de 
eventuele kosten worden vanuit de stichting betaald. 
 
Verder organiseren we de eerste vrijdagavond van de maand, een clubavond voor jongens 
van 9-12 jaar. Deze club wordt de Gideonsbende genoemd. Op deze club wordt er 
bijbelonderwijs gegeven op een praktische en aansprekende manier. Deze avonden worden 
o.a. geleid door Henk Vedder. Deze avonden zijn voor de deelnemers gratis. 
 
Naast deze activiteiten, leiden Henk en Jeanet mensen door een bevrijdingsproces. Dit 
gebeurt door een aantal coachende/pastorale gesprekken en een afsluitend gebed. Deze 
counceling wordt gratis aangeboden. 
  
Ook organiseren we vrouwenochtenden, door samen te ontbijten en elkaar te ontmoeten. 
Deze ochtenden worden door Jeanet Vedder gehost, en zijn voor de andere vrouwen vrij 
toegankelijk. 
 
Naast Nederland zijn we ook in Oeganda als stichting actief. We helpen twee dorpen, in de 
nabijheid van Soroti , namelijk Lalle en Agule. 
We hebben daar al veel mooie dingen mogen doen.  
O.a. een dak op een kerk in Lalle geplaats,in Agule een waterput geslagen, een geitenproject 
opgestart , irrigatiesystemen aangelegd, medische outreaches, opstarten van savinggroups, 



verspreiden van het Evangelie in de dorpen in de bush. Ons doel is om juist de armsten te 
helpen, dit zijn vaak de weduwen en wezen. Bij het geitenproject geven wij een geit aan een 
weduwe of wees, en bij dit project is de werkwijze, dat zij de 1e worp mogen houden, 2e 
weg moeten geven aan een andere weduwe of wees, de 3e worp gaat naar het project en de 
4e en volgende worpen mogen ze houden. 
Dit project loopt al enkele jaren en wordt zo steeds groter. 
 .   
Ook hebben we op advies van twee studenten van de Landbouw Hogeschool uit 
Wageningen, die er 4 maanden hebben gewoond en voor ons onderzoek hebben gedaan, 
het Storehouse project opgestart.  Dit storehouse is inmiddels gebouwd en we zijn op dit 
moment bezig het team te vormen wat dit project aldaar gaat runnen.  Dit team zal 
producten gaan inkopen als er geoogst is. Dit wordt dan 3-4 maanden opgeslagen en met 
winst verkocht wat weer ten goede komt aan de boeren die met dit project meedoen.  Nu 
wordt de oogst gelijk verkocht tegen een lage prijs terwijl dit na opslag veel meer waard is 
door de hogere prijs die er dan voor gekregen wordt.  De boeren en team regelen dit met 
elkaar en als stichting geven we advies en financiele middelen om dit project op te starten 
 
Zo hebben wij ook in ieder dorp een span ossen met ossenkar en ploeg gegeven. Op deze 
manier kunnen zij zich laten verhuren en geld maken. 
Steeds opnieuw kijken we met de mensen aldaar op welke manier we hen kunnen helpen 
om meer selfsupporting te worden. 
 
We gaan er meestal ook 1 keer per jaar met een groep naar toe om te helpen met de 
projecten en o.a. een mediche outreach te doen. Mensen krijgen dan een gratis consult en 
medicijnen. Ook bezoeken we dan altijd het ziekenhuis en de gevangenis. 
 
Inkomsten: 
 
Onze inkomsten komen binnen door giften van mensen die ons project een warm hart 
toedragen. We houden een ieder op de hoogte van onze activiteiten dmv nieuwsbrieven en 
en artikelen in de plaatselijke krant. 
  
De stichting beheert haar vermogen op een bankrekening en reserveert niet meer dan nodig 
is.  
 
Besteding: 
 
Het grootste deel wordt geinvesteerd in het project in Oeganda en een klein gedeelte voor 
onze activiteiten in Nederland. 
 
 
 


