Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba
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Hoofdstuk 1 Inleiding
In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de
Shelter Ministries. Gedurende de tijd dat ze daar woonde, is Hetty meer en meer getroffen door
de nood in de townships en begon ze zorg te bieden aan de hulpbehoevenden. Het werk van
kindertehuis is verschoven naar de Home Based Care (thuiszorg) in de township van Kriel,
Thubelihle. Het werk heeft een vlucht genomen. Mede dankzij de financiële ondersteuning uit
Nederland is het werk gaan groeien. Het werk in Zuid Afrika gebeurt vanuit een
Christelijke/levensbeschouwelijke visie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van
Afrikaanse stichting Indlu Yethemba (Huis van Hoop).
Het werk van de stichting in Zuid Afrika omvat o.a. huishoudelijke thuiszorg, het verzorgen en
verplegen van mensen besmet met HIV/Aids. Daarnaast biedt de stichting sociaal
maatschappelijke ondersteuning in de vorm van hulp bij het aanvragen diverse uitkeringen. Ook
verzorgt de stichting het vervoer naar ziekenhuizen en de lokale kliniek. Vaak worden de
patiënten ondersteunt in de gesprekken met de artsen.
Het verzorgingsgebied omvat een straal van ruim 80 kilometer. In dit gebied worden de
allerzwaksten/armsten wekelijks voorzien van een voedselpakket. Tevens is de stichting
begonnen met het ondersteunen van ‘local farmery’, zodat de mensen zich zelf kunnen voorzien
van gezond eten. Gezond voedsel is een belangrijke randvoorwaarde voor een positief effect
van de HIV/Aids medicatie. Een goede basiszorg is een belangrijke voorwaarde voor het effectief
gebruik van de HIV/Aids medicatie. De stichting helpt bij deze basiszorg. Ook preventie is een
belangrijk onderdeel hiervan. Daarnaast wordt er ook voorlichting gegeven over het leven met
HIV/Aids.
Hoofddoel van de stichting in Zuid Afrika is het bieden van hoop voor die mensen die geen
toekomst meer lijken te hebben door HIV/Aids en alle gevolgen die daaraan verbonden zijn.
Indlu Yethemba verlangt dat er voor een ieder hoop is en wil die boodschap doorgeven en ook
praktisch maken
Stichting in NL
In 2011 is een stichting in Nederland opgericht met als naam Vrienden van Indlu Yethema.
Daarmee wil de stichting aangeven dat ze het werk van de Afrikaanse stichting Indlu Yethemba
en iedereen die daar bij betrokken is ondersteund.
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Hoofdstuk 2 Inhoud
2.1 Visie en missie
Visie:
De visie van Vrienden Van Indlu Yethemba is om Indu Yethemba Ministries (van Hetty Bloem) in
Zuid Afrika (financieel) te ondersteunen en aanspreekpunt te zijn in Nederland.
Missie:
De missie van Vrienden van Indlu Yethemba is om de Zuid Afrikaanse stichting Indlu Yethemba
bekend te maken in Nederland. Daarnaast wil Vrienden van financiële middelen verwerven in
Nederland, funding, ten behoeve van Indlu Yethemba, om de voortgang van het werk in Zuid
Afrika te waarborgen. Vrienden van draagt zorg voor financiële, praktische en geestelijke
ondersteuning van Indlu Yethemba. Tevens zorgt Vrienden van voor informatie voorziening naar
de donateurs/belangstellenden in Nederland.
2.3 Financiering
In november 2016 heeft het bestuur van Vrienden van gesproken over de financiering van het
werk van IYM in Zuid Afrika. Ook in 2016 is er een terugloop te zien van de maandelijkse
inkomsten, terwijl de plannen in Zuid Afrika juist om meer geld vragen. Om de terugkerende
discussie te vermijden heeft het bestuur voorgesteld om al het spaargeld in één keer over te
maken naar de rekening van IYM in Zuid Afrika. In Nederland wordt een bedrag achter
gehouden voor de terugkerende kosten zoals bijvoorbeeld de verzekering.
Hiermee ligt de volledige financiële verantwoordelijkheid van de uitgaven bij het bestuur in Zuid
Afrika. In Nederland zal de stichting vrienden van zich blijven inzetten voor extra funding waar
mogelijk.
2.. Ambities
Indlu Yethemba Zuid Afrika, geeft aan welke projecten ze de komende drie jaar willen gaan
ontwikkelen. Vrienden van gaat vervolgens in Nederland sponsorgeld werven voor deze
projecten.
Daarnaast wordt er maandelijks een kort (succes) verhaal geplaatst op de Facebookpagina van
de stichting. Ook onderhoud de stichting Vrienden Van contacten met de thuiskerk in Nederland
(Chr. Geref. Bethelkerk in Leeuwarden) van Hetty Bloem door minimaal 1x per jaar het werk van
Hetty Bloem onder de aandacht te brengen van de gemeenteleden. Bovendien verzorgt de
stichting in Nederland dat er jaarlijks 5x een nieuwsbrief van Hetty Bloem wordt verspreidt
onder belangstellenden.
Jaarlijks worden er meerdere presentaties verzorgt om het werk van Indlu Yethemba onder de
aandacht te brengen. Deze presentaties leveren jaarlijks tenminste 15 nieuwe donateurs op en
een financiële injectie van minimaal € 2.000.
2.3 Sterkten en zwakten
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Sterke punten:
• Een aantal bestuursleden zijn op bezoek geweest in Zuid Afrika. Er is dus een grote
affiniteit in het NL bestuur met het werk van Indlu Yethemba in Zuid Afrika.
• De Afrikaanse stichting rapporteert 2x per jaar welke activiteiten de afgelopen zes
maanden zijn uitgevoerd. Hierdoor krijgt de stichting Vrienden van een goed beeld waar
het ingezamelde geld aan wordt uitgegeven.
Zwakke punten:
• De hoeveelheid beschikbare financiële middelen in ZA, zijn mede afhankelijk van de
koers van de Rand tov de Euro. Hierdoor kunnen, onbedoeld, projecten en programma’s
duurder uitvallen.
• Door de geografische spreiding is er minder intensief contact.
• Het ontbreekt het bestuur aan een bestuurslid met kennis/kunde op het gebied van
fondswerving.
2.4 De strategische doelstelling/ stappenplan
1. Het doel is om als bestuur, 1x per twee jaar een bemoediging reis te maken naar Zuid
Afrika. De kosten hiervan worden zelf gedragen en komen niet ten laste van de stichting.
2. Groepen die de stichting financieel steunen, mogen een persoonlijke bezoek
verwachten van Hetty, wanneer ze in Nederland is.
3. In de Chr. Geref. Bethelkerk wordt jaarlijks aandacht besteed aan het werk van Hetty
Bloem. De invulling hiervan vindt plaats in overleg met de Diaconie van de CGK.
4. Er wordt een wervingsactie gehouden onder bedrijven en particulieren om de projecten,
die vanuit ZA worden opgestart, te kunnen financieren.
5. Het Afrikaanse bestuur van Indlu Yethemba rapporteert 2x per jaar aan het Nederlandse
bestuur (Vrienden van) over de voortgang van de activiteiten en de evt. lopende
projecten.
6. In het komende jaar gericht zoeken naar een nieuw bestuurslid.
7. Contacten aangaan met vergelijkbare stichtingen (bijv. Vrienden van Mto Moyoni) –
zoeken naar een ketenpartner.
8. De band met de thuisgemeente wordt onderhouden/versterkt. De diakonie van de
thuisgemeente wordt 1 á 2 keer per jaar uitgenodigd voor een vergadering van de
stichting Vrienden van.
9. Op basis van projecten, aangedragen door het Zuid Afrikaanse bestuur, worden fondsen
geworven.
10. Minimaal 2x per jaar wordt een presentatie georganiseerd voor belangstellenden in
Nederland.
11. Versterken van aandacht van het werk via diverse media, zoals website en Facebook
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Hoofdstuk 3 Tot slot
Beloningsbeleid
Het bestuur in NL heeft besloten om Hetty maandelijks € 300 te geven als bijdrage voor haar
activiteiten van de stichting in ZA. Van dit geld moet Hetty voorzien in haar dagelijks onderhoud.
Het bestuur in NL ontvangt geen vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden. Alleen de
gemaakte kosten voor de stichting worden vergoed.
Uitgeoefende activiteiten
In 2014 zijn de volgende activiteiten ontwikkeld voor het werk in ZA:
• Bemoediging reis door twee bestuursleden in december 2014
In 2015 zijn de volgende activiteiten ontwikkeld voor het werk in ZA:
• Eat, meet and Greet met Hetty Bloem in Nederland
• Lezingen voor Hetty Bloem bij stichtingen, vrouwen verenigingen en andere organisaties
• Sponsorloop ‘Z tot Z’ loop door een bestuursleden
In 2016 zijn de volgende activiteiten ontwikkeld voor het werk in ZA:
• VV heeft de PKN Meppel voorzien van informatie en 2x een presentatie gehouden in de
gemeente ten behoeve van een sponsoractie voor IYM
• VV heeft een opzet gemaakt voor het budget voor een hospice. De bedragen moeten
worden ingevuld door het IYM bestuur in ZA.

-5-

Jaarverslag
Hieronder vind u het jaarverslag van de stichting Vrienden van over 2016.

Tot slot willen we duidelijk maken waarom Stichting Vrienden van Indlu Yethemba Ministries
een ANBI instelling is.
Definitie van ANBI: Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst
is aangewezen.
Stichting Vrienden van is een interkerkelijke en levensbeschouwelijke organisatie.
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