HULP AAN INDIA, NEPAL EN SRI LANKA

Beleidsplan 2020 - 2024

2020
Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Good News Friend Ministries (hierna: GNFM) voor de
jaren 2021 t/m 2024. Dit beleidsplan vervangt het beleidsplan van november 2016. Het plan
bevat een beschrijving van de doelstelling van de stichting en haar activiteiten en het geeft
inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het beleidsplan geldt in beginsel voor de
periode van vier jaren en zal alleen tussentijds worden geactualiseerd indien daartoe
aanleiding bestaat.
Amersfoort, januari 2020
Shalom,

Marian Jongman – de Jong
Mede namens het bestuur van GNFM
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Missie en visie
Missie
De stichting is opgericht 1997 om hulp te bieden aan de allerarmsten in India;
(wees)kinderen, weduwen, gehandicapten en gezinnen. In de afgelopen jaren is de hulp
uitgebreid naar Nepal (2012) en Sri Lanka (2017). Deze hulp gaat hand in hand met het
verspreiden van het evangelie, vanuit de christelijke grondhouding van de stichting. Dit is tot
op de dag van vandaag het bestaansrecht en de identiteit van de stichting. Onze actieve hulp
in Bhutan is helaas gestopt, het land is sinds vorig jaar niet meer toegankelijk voor onze
pastors. Via social media is nog wel contact met onze pastors in Bhutan. Vanuit Manipur
(India) wordt het evangelie gebracht in het naastgelegen Myanmar.
Visie
Mensen helpen om de draad van hun leven weer op te pakken en zin aan hun bestaan te
geven. Ieder mens is het immers waard om een toekomst te hebben. Respect, eigenwaarde
en zelfstandigheid staan daarbij voorop.

Doelstelling en strategie
Doelstelling
Waar nodig voorzien in de eerste levensbehoeften voor een veilige omgeving zoals
huisvesting, hygiëne, verzorging van ouderen en kinderen, onderwijs, basisgezondheidszorg.
Verlenen van geestelijke steun door het verkondigen van het evangelie door discipeltraining,
het opleiden van voorgangers via bijbelscholen, bijdrage in de bouw van kerkjes en bijdrage in
het levensonderhoud van pastors in moeilijke omstandigheden. Bij voorkeur op incidentele
basis, afhankelijk van de nood op dat moment.
Strategie
De stichting helpt de allerarmsten. Vanuit Nederland ondersteunen we de mensen in India,
Nepal en Sri Lanka via lokale organisaties. In deze landen ontbreken fundamentele
mensenrechten zoals recht op vrijheid van religie en gelijke rechten
voor vrouwen en kinderen. De projecten van GNFM zijn gericht op
9 van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties,
waaronder: iedere dag voldoende voedsel, een goede gezondheid,
voor iedereen onderwijs, schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen, het verminderen van de ongelijkheid tussen de
verschillende bevolkingsgroepen, fatsoenlijk werk waarvoor netjes
betaald wordt en een betere positie van de vrouw, een vreedzame,
rechtvaardige samenleving, vrijheid van meningsuiting en vrijheid
van geloof. Dat doen we waar mogelijk in de vorm van gerichte
SDG-doelen
hulp via projecten.
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Organisatie
Algemene gegevens
Naam
Stichting Good News Friend Ministries
Postadres
Parnaskruid 35
3824 PG Amersfoort
Nederland
Telefoonnummer
+31 6 53828468
E-mail
info@goodnewsfriend.nl of secretariaat@goodnewsfriend.nl
Website
www.goodnewsfriend.nl
Bankrekening
NL 47ABNA 0453867952 (ABN Amro)
KvK
nr. 41160359
RSIN-nummer
806115324
Geschiedenis
Vanaf de jaren 90 zijn de heer en mevrouw Vlak actief geweest in het zendingsveld. Zij
hebben de stichting opgericht in 1997 en hebben GNFM jarenlang met hart en ziel bestuurd.
De stichting is in 2014 overgedragen aan het nieuwe bestuur en medio 2015 heeft er een
wissel van de voorzitter plaatsgevonden. Al deze veranderingen hebben ertoe bijgedragen dat
er opnieuw is gekeken naar de missie, visie, doelstelling en strategie van de stichting. Met als
gevolg dat de focus meer is komen te liggen op zelfredzaamheid en aansluiting is gezocht bij
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit heeft ertoe geleidt dat een aantal van de
meer “traditionelere” vormen van hulp zijn omgezet in bij deze tijd passende vormen van
ondersteuning.
Bestuur en comité van vrienden
Het bestuur van GNFM is verantwoordelijk voor het beleid, bestuur, financieel beheer en
communicatie. Het bestuur zet zich in op volledig vrijwillige basis, ontvangt voor hun
werkzaamheden geen beloning of onkostenvergoeding. Het bestuur bestaat uit de volgende
personen:

Mevrouw M.J. Jongman-de Jong (voorzitter)

De heer A.R. Jongman (secretaris)

De heer L. Agyei (penningmeester)
Daarbij wordt het bestuur geholpen door een comité van vrienden bestaande uit:

De heer en mevrouw Vlak (adviseur)

Mevrouw J. Spaargaren (adviseur)

De heer M. van Schriek (webmaster)
Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de
activiteiten van de stichting, is verantwoordelijk voor de besluitvorming en de uitvoering
hiervan. De taken zijn verdeeld over de drie bestuursleden. Giften en donaties worden
geregistreerd door de secretaris, betalingen worden gedaan door de penningmeester na
opdracht door de voorzitter. De boekhouding wordt verzorgd door de penningmeester die ook
zorg draagt voor het maken van de jaarrekening. De voorzitter zorgt voor het jaarverslag, de
nieuwsbrief en de inhoud van de website.
De bestuurders en vrijwilligers van de stichting genieten geen beloning of vergoeding bij de
uitoefening van activiteiten voor of namens de stichting. Indien mogelijk worden de projecten
jaarlijks bezocht. De reiskosten komen voor rekening van de betrokken bestuursleden.
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Vergadercyclus
Het bestuur vergadert tweemaal per jaar en verder zo vaak als de bestuursleden dit wenselijk
achten. De vergaderingen vinden doorgaans digitaal plaats. Van de vergaderingen wordt een
verslag gemaakt.
Anbi
De stichting is door de Belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling (ANBI). Daardoor is het voor bedrijven en particulieren fiscaal
aantrekkelijk om geldbedragen te schenken of na te laten aan de stichting.
Keurmerk
De stichting heeft er bewust voor gekozen om geen CBF-keurmerk te dragen, aangezien de
registratie en herregistratie voor dit keurmerk erg kostbaar is. De stichting wil de ingekomen
gelden volledig inzetten voor de projecten in India, Nepal en Sri Lanka.

Projecten
De stichting werkt via een aantal zorgvuldig gekozen kleinschalige projecten. Met de
contactpersonen van de projecten bestaat een jarenlange vertrouwensband.
Slum care programma
Het Slum care programma geeft jonge gezinnen, vaak alleenstaande moeders de gelegenheid
om zelf hun kinderen de eerste jaren te verzorgen, totdat ze naar de door de overheid
geregelde voorschool (nursery) kunnen. De hulp van de stichting bestaat vooral uit het
verstrekken van voedselhulp, maar soms ook uit schoolspullen en boeken voor de wat oudere
kinderen. De hulp wordt voor drie jaar gegeven, waarna weer andere gezinnen worden
geholpen. Het programma helpt jaarlijks een kleine 100 kinderen in de slums van Coimbature.
Arivioli Tuition Centre project
Begin 2019 is in de slums van Kovaipudur een naschoolse opvang van start gegaan. Er komen
gemiddeld 35 kinderen per dag. Ze starten met een vieruurtje, worden gemotiveerd en
begeleid bij het maken van hun huiswerk, krijgen en passant Bijbelonderricht. Omdat er thuis
vaak geen eten is, krijgen ze voordat ze naar huis gaan een warme maaltijd. Er is grote
belangstelling voor deze vorm van naschoolse opvang. In plaats van dat de kinderen op straat
zwerven en ruzie maken, ontstaat er nu tussen deze kinderen een band en helpen ze elkaar
met het huiswerk maken. Ze zijn hierdoor beter gemotiveerd om hun school af te maken.
Anaikatty Rural Community College project
Een vak leren om je familie te kunnen onderhouden of in je eigen onderhoud te voorzien, dat
is het doel van het Anaikatty Rural Community College (ARCC) project. Met een vast en een
mobiel opleidingscentrum worden de oorspronkelijke bewoners (de heuvelstammen) op de
grens van Keralla en Tamil Nadu in hoog tempo geschoold. Jaarlijks krijgen ca. 1000 mensen
de eerste beginselen van hun vak bijgebracht: computers bedienen, koken, kleding maken,
mobieltjes repareren, schoonheidsspecialiste, verpleegster of elektricien. De opleiding is
geaccrediteerd door de overheid en de studenten krijgen na afloop een erkend diploma.
Bijbelscholen, discipelschip programma en evangelisatie
GNFM steunt drie bijbelscholen in resp. Kathmandu (Nepalees), Hisar (Hindi) en Palayamkottai
(Tamil), waardoor er jaarlijks zo’n 25 mensen actief het veld in gaan en een huisgroep of
kerkje oprichten. Meer dan 350 voorgangers hebben de opleiding gevolgd.
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Aangevuld met een discipelschip programma op locatie kunnen de vaak jonge gemeenten van
deze voorgangers verder groeien.
Met Bijbels in lokaal dialect, studiemateriaal, speciale bijeenkomsten en muziekinstrumenten
wordt het Woord blijvend ondersteund. Doordat de mensen met behulp van de Bijbel leren
lezen, wordt vooral in de afgelegen dorpen, indirect ook het analfabetisme aangepakt. Waar
nodig krijgen pastors extra financiële ondersteuning.
Wekelijks is in Tamil Nadu de tv-uitzending “Word for Woman” waarin Victoria Raja vertelt
over het Woord. Ze heeft met de uitzending een bereik van zo’n 40.000 mensen.
Wezen, weduwen en maaltijden
In Kovaipudur en in Kathmandu steunen we twee kleine weeshuizen, samen met onze
partnerorganisatie uit Zweden. Het gaat hier om jongens die geen familie meer hebben. In
Kovaipudur steunen we een weduwenhuis met alle basiszorg, kleding en medicijnen. Omdat
het aantal vrouwen afneemt en de opvang van weduwen binnen de familie gebruikelijk is
geworden, schakelen we langzaam over naar een breder pakket aan maatregelen in de slums,
waardoor de ouderen daar ook gebruik kunnen maken van wat je in Nederland de voedselbank
zou noemen. Daarnaast wordt op verschillende locaties op zondag en met kerst
armenmaaltijden verstrekt, zodat de mensen af en toe een voedzame en eiwitrijke maaltijd
krijgen.
Anti-trafficking programma
Zowel in Nepal als in Noord India is het aantal kinderen dat via mensenhandel in de mijnen of
in de prostitutie terecht komt enorm groot. Vaak worden de kinderen onder valse
voorwendselen meegenomen, een enkele keer weten de ouders wat er met het kind gebeurt,
maar kunnen ze niet anders dan de kinderen meegeven, omdat ze geen geld hebben om voor
hun kinderen te zorgen. GNFM is een “awareness” programma gestart om het fenomeen
human trafficking bekend te maken onder de mensen in de Himalaya met als doel om
vrouwen en kinderhandel te voorkomen. Door het netwerk van gemotiveerde mensen die met
de bus of te voet door de bergen trekken, wordt de ouders en familie duidelijk gemaakt wat er
met hun kinderen gebeurd. Ook maken ze de mensen duidelijk dat ze zelf actie moeten
ondernemen en niet moeten wachten op hulp van de overheid of politie.
Incidentele hulp en noodhulp
Ook geeft GNFM incidentele hulp. Hierbij kan gedacht worden aan waterputten voor schoon
drinkwater, sanitaire voorzieningen, vervoermiddelen, speciale medische kampen, bouw van
kerkjes, bijzondere giften aan scholen, een extraatje met Kerst, vervoermiddelen
(voornamelijk fietsen) voor beginnende pastors, hulp bij overstromingen of andere
natuurrampen en hulp aan vervolgde christenen in India etc.

Financiën
Inkomsten
GNFM wordt gesteund door meer dan 300 particulieren, tientallen kerken en even zoveel
bedrijven die zich hebben aangemeld als vriend en sponsor van de stichting en maandelijks
dan wel per kwartaal of per jaar een vaste bijdrage doneren ten behoeve van het werk van de
stichting. Ook krijgen we eenmalige of specifieke giften van particulieren, kerken en bedrijven.
Ten slotte blijken we, vaak tot onze verrassing, in het testament te staan, vaak samen met
veel grotere en bekendere organisaties. Het is heel gezegend dat de mensen in India, Nepal
en Sri Lanka op deze manier geholpen kunnen worden. Giften met een specifieke bestemming
worden uitsluitend voor deze bestemming aangewend. Er wordt apart geworven voor
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eenmalige projecten, meestal rechtstreeks via de mail. De opbrengsten hiervan gaan, na
aftrek van gemaakte kosten, volledig naar het betreffende project. Ingeval van vrije giften
wordt door het (voltallige) bestuur bepaald aan welke projecten deze worden toegekend.
De spaarpotjes in de winkels voor het weeshuis in Periyampatti zijn teruggehaald, omdat we
tot onze grote spijt de steun aan het kindertehuis van Good News Friend Trust hebben moeten
beëindigen.
Uitgaven
De stichting besteedt nagenoeg 100% van het ontvangen geld aan directe hulp en probeert op
een zorgvuldige wijze een betrouwbaar financieel beleid te voeren. Het bestuur voelt hierin
een grote verantwoordelijkheid naar de donateurs, maar zeker ook voor de hulp aan de
mensen in India, Nepal en Sri Lanka. Naast de directe hulp bestaat een klein deel van de
uitgaven uit (transactie)kosten voor de bank. De kosten voor de nieuwsbrief (portokosten,
drukkosten) en de website worden door het bestuur gedragen. Deze kosten werden voorheen
betaald uit de rentebaten, maar die zijn enorm teruggelopen. Om de kosten te drukken wordt
de nieuwsbrief bij voorkeur digitaal verzonden.
Beheer van het vermogen
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan zij redelijkerwijs nodig heeft voor de
continuïteit van de werkzaamheden. Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de
projecten. Gelden of middelen van sponsors die nog niet zijn overgedragen aan de projecten,
worden geoormerkt als vermogen. Dit vermogen wordt risicomijdend (spaarrekening) beheerd
door de stichting tot het moment waarop het wordt uitgekeerd aan de projecten.
Financiële verslaglegging
Jaarlijks wordt er een jaarrekening gemaakt die wordt gepubliceerd op de website van de
stichting.

Communicatie
De stichting hecht veel waarde aan goede en open communicatie met partners, donateurs en
andere betrokkenen. De stichting streeft naar transparantie en zet daar verschillende
middelen voor in. De promotie en PR van de stichting gebeurt voornamelijk door mond-totmondreclame. Daarnaast zijn er spreekbeurten waarin verteld wordt over de stichting en de
ervaringen, opgedaan tijdens de reizen, worden gedeeld.
Nieuwsbrief en mailings
Minstens twee keer per jaar wordt de nieuwsbrief gepubliceerd. Deze nieuwsbrief is bedoeld
om belangstellende op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief
wordt zo veel mogelijk per e-mail verspreid, maar ook op papier voor mensen die hieraan de
voorkeur geven. De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op de website.
Website
De website www.goodnewsfriend.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor de stichting.
Op de website is informatie te vinden over de projecten, het laatste nieuws, fotomateriaal etc.
Alle projecten worden periodiek bezocht en geïnspecteerd door één of meerdere leden van het
bestuur. Van deze bezoeken komt een reisverslag op de site. Ook komt het voor dat vrienden
van de stichting de projecten bezoeken en verslag uitbrengen aan het bestuur.
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Woord van dank
Iedere dag danken we de Heer dat we zijn Woord kunnen omzetten in daden. Namens het
bestuur wil ik ook vanaf deze plek de mensen die voor onze stichting in Zuid-Azië werken
bedanken; zonder de niet aflatende inzet van deze pastors kan Good News Friend Ministries
haar werk niet doen: pastor Peter Prakasam, pastor Dewa Anbukan, pastor David Prakasam,
pastor Binod Singh, sister Leegan, pastor Mathew Gnana Selvan, sister Victoria, pastor Daniel
Raja en pastor Yochan Rajendran. Ook wil ik onze zusterorganisaties in Zweden en Amerika
bedanken, samen staan we er immers sterker voor: Arken Church en Trosgnistan (Bethel
Faith Ministries), Zweden en Share in Asia, Amerika.
Bovenal wil ik mede namens het bestuur alle sponsors en vrienden van GNFM bedanken voor
de gulle gaven en het gebed. Zonder u heeft onze stichting geen bestaansrecht.
Gods zegen,
Marian Jongman – de Jong
Voorzitter

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van januari 2020.

Good News Friends Ministries
Parnaskruid 35
3824 PG Amersfoort
E-mail: info@goodnewsfriend.nl
Website: www.goodnewsfriend.nl
Telefoon: +31 6 538 28 468
Bankrekening NL 47ABNA 0453867952
ANBI: RSIN-nummer: 806115324
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