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1. Inleiding 
 
Vanaf 8 december 2021 zijn we ons gaan inzetten voor het al 10 jaar bestaande project Home of 
Hope in Lusaka, Zambia, een tussenhuis voor straatkinderen onder verantwoording van Witte Paters 
in Afrika.  We beogen hierbij een financiële ondersteuning. 
Dit willen we realiseren door het oprichten van de stichting ‘Stichting Vrienden van Home of Hope St. 
Lawrence’. 
Stichting Vrienden van Home of Hope St Lawrence is gevestigd aan Donzel 77 (5388 PB) te 
Nistelrode. 
 
 
2. Visie 
 
Wij willen gevolg geven aan de oproep van de missionaris Toon van Kessel voor financiële 
ondersteuning van zijn Home of Hope Project in Lusaka, Zambia. We ondersteunen de visie van dit 
project. 
Informatie is te vinden op de website van de vrienden van Home of Hope St.. Lawrence www.home-
of-hope.org en op de authentieke website van de organisatie https://stlawrencehomeofhope.org 
 
   
3. Doelstelling van Stichting Vrienden van Home of Hope St. Lawrence 
 
De doelstelling van Stichting Vrienden van Home of Hope St. Lawrence is: 
Een financiële bijdrage leveren aan het werk van Home of Hope St. Lawrence in Lusaka, Zambia. 
Dit project heeft als doel,  kinderen die door allerlei omstandigheden op straat belanden en naar de 
hoofdstad trekken, op te sporen en geheel vrijwillig een veilig  onderkomen te bieden in een 
tussenhuis. 
In dit tussenhuis krijgen ze onderdak, voeding, onderwijs en wordt contact gezocht met de eigen 
familie om terugkeer naar de familie mogelijk te maken. 
 
 
4. Strategie, wijze van werving van gelden  
 
Stichting Vrienden van Home of Hope St. Lawrence ontvangt haar inkomsten door middel van 
geldelijke schenkingen. 
Deze giften kunnen eenmalig of  periodiek  zijn. Deze laatste mogelijkheid kan door een onderhandse 
akte van schenking bij een notaris worden vastgelegd. 
Deze giften kunnen zowel door particulieren als door bedrijven worden afgegeven in de vorm van 
sponsoring, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere vormen van baten. 
De vormen van werving van gelden kunnen zijn: 

• De mogelijkheid van doneren via onze website. 

• Het organiseren van projecten, evenementen en activiteiten. 

• Het verzorgen van publicaties. 

• Het vergroten van betrokkenheid door nieuwsbrieven. 
  

http://www.home-of-hope.org/
http://www.home-of-hope.org/
https://stlawrencehomeofhope.org/


5. Organisatie 
 
Kamer van Koophandel  nummer:  84723971 
Fiscale nummer is:  8633.33.345.N.01 
ANBI status:  is aangevraagd 
Contactadres:   Donzel 77  
  5388 PB Nistelrode 
Emailadres:  info@home-of-hope.nl  
 
Bestuur:  
Stichting Vrienden van Home of Hope St. Lawrence heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor 
het beheer van het vermogen.  
Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten een voorzitter een secretaris en een twee 
penningmeesters.  
- Voorzitter is de heer Marc van der Wielen, Delst 47, 5388 ST Nistelrode 
- Secretaris is mevrouw Silvia Hermans, Donzel 77, 5388 PB Nistelrode 
- Penningmeester is mevrouw Heidi Verwijst, Beatrixstraat 11 5388 KZ Nistelrode. 
- Penningmeester is mevrouw Arianne van der Lee, Plattedel 16, 5388 VX Nistelrode. 
 
Daarnaast werkt het bestuur samen met een werkgroep die hetzelfde doel nastreeft. 
De werkgroep bestaat uit: 
- Rens Reizevoort, Laar 15, 5388 HB Nistelrode 
- Maria Reizevoort – Van Lith, Laar 15, 5388 HB Nistelrode 
- Ingrid Hermans, Delst 47, 5388 ST Nistelrode 
- Moniek Loeffen, Singel 3, 5395 TA Teeffelen 
- Ineke Smits – Verstegen, Oud Menzel 1, 5388 SV Nistelrode 
 
Activiteiten bestuur:  
Het bestuur komt minimaal 5 maal per jaar samen met de leden van de werkgroep voor een 
bestuursvergadering. 
Hiervan worden notulen opgemaakt.  
 
Zowel het dagelijks bestuur als de werkgroep leden zijn onbezoldigd. 
 
 
6. Financiën 
 
Het werven van gelden  
De stichting tracht haar doel, het werven van gelden,  te verwezenlijken door o.a.  het creëren van 
faciliteiten en organiseren van activiteiten. 
De stichting realiseert dit door personen en bedrijven te werven die bereid zijn om eenmalig of 
periodiek een financiële bijdrage te leveren. 
De activiteiten worden gecommuniceerd via de website en nieuwsbieven/mailings. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.  
Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de 
penningmeesters een balans en een staat van baten en lasten over het geïnde boekjaar opgemaakt. 
Deze jaarstukken worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar aan het gehele bestuur 
aangeboden. Deze zullen op de website gepubliceerd en middels een mailing aan de donateurs 
kenbaar gemaakt worden.. Het bestuur stelt de jaarstukken vast. 
 

about:blank


Bij opheffing van de stichting zal een eventueel saldo van de ontbonden stichting worden besteed 
aan een algemeen nut beoogde instelling met een soortgelijk doel. 
 
7. Beheer en besteding van het vermogen  
 
Beheer 
Alle financiële transacties lopen via het Rabobank rekening nummer NL23 RABO 0377 2680 46 en 
deze worden door de penningmeester bekeken en verwerkt. 
 
Bij opheffing van de stichting zal een eventueel saldo van de ontbonden stichting worden besteed 
aan een algemeen nut beoogde instelling met een soortgelijk doel. 
 
 
Besteding 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Vrienden van Home of Hope St. 
Lawrence.  
De gemaakte onkosten bij het organiseren van activiteiten worden in mindering gebracht van de 
opbrengsten.  
 


