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1. Organisatie
1.1. Oprichting
Stichting Spirit of Faith is opgericht op 7 juli 2003. Met ingang van september 2011 handelt zij mede onder
de naam Blessed Generation Nederland.
1.2 Vestigingsplaats
De stichting heeft haar zetel in Hurdegaryp, gemeente Tytsjerksteradiel.
1.3 Doelstelling
De doelstelling van de stichting is: het ondersteunen van cultureel en sociaal werk in Afrika, de verbetering
van leefomstandigheden, de opleiding van (wees)kinderen in het algemeen en die van de (wees)kinderen in
Blessed Generation Children’s Homes in Kenia in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
1.4 Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 01100560.
1.5 ANBI
De Belastingdienst/Oost Brabant, kantoor ’s-Hertogenbosch, heeft bij beschikking van 15 juli 2003
meegedeeld dat de stichting, onder kenmerk 21443, wordt aangemerkt als een instelling bedoeld in artikel
24, lid 4 van de Successiewet 1956.
Per 1 januari 2008 is de stichting ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling onder fiscaalnummer
8145.90.998.

2. Bestuur
De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat ten minste uit drie leden bestaat.
Per 1 maart 2016 was het bestuur als volgt samengesteld:
- de heer G. de Boer wonende te Dokkum
voorzitter
- mevrouw T. Maas wonende te Den Haag
secretaris
- de heer W. Fennema, A.A., wonende te Hurdegaryp
penningmeester
- mevrouw E. Verburgh wonende te Wommels
bestuurslid
- de heer R. Schultz wonende te Zwolle
bestuurslid
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
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2.1 Taakverdeling
G. de Boer
T. Maas
W. Fennema
E. Verburgh
R. Schultz

algemene zaken
secretariaat
financieel beheer
p.r. & communicatie
vrijwilligersnetwerk

3. Blessed Generations Children’s Centre in Kenia
De N.G.O. Blessed Generations Children’s Centre in Kenia is een Charitable Children Institution (C.C.I.) en
heeft tot doel om kinderen een veilig onderdak, eten en opvoeding te geven met onderwijs als middel om
kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige burgers die Kenia kunnen opbouwen.
Deze N.G.O. werkt vanuit drie locaties:
• Blessed Generation Children Highschool in Ruiru
• Blessed Generation Children’s Home in Malindi
• Blessed Generation Children’s Home in Nyamira
Ria Fennema, de manager van Blessed Generation Kenia, doet het werk onbetaald. Zij krijgt geen
vergoeding van de N.G.O. in Kenia. Zij doet dit werk samen met haar partner Fester Medendorp, die ook als
vrijwilliger werkzaam is. Stichting Blessed Generation Nederland draagt zorg voor de kosten van
levensonderhoud van Ria en haar gezin, zodat dit vrijwilligerswerk door kan blijven gaan.

4. Beleid
4.1 Algemeen
Vanuit haar doelstellingen worden de activiteiten van de stichting in hoge mate bepaald door de
ontwikkelingen bij Blessed Generation in Kenia. De stichting voert zelf geen projecten uit.
Het beleidsplan 2017 tot en met 2019 is opgesteld om duidelijkheid en richting te geven.
Het beleidsplan zal jaarlijks worden getoetst aan de ontwikkelingen en zal worden gebruikt voor het
werkplan van dat betreffende jaar en zonodig worden bijgesteld.
Daarnaast is het beleidsplan opgesteld om te kunnen blijven voldoen aan de voorwaarden van de ANBIstatus.
4.2 Ondersteuning
De stichting voelt zich mede verantwoordelijk voor de duurzaamheid van de activiteiten van Blessed
Generation in Kenia. Daarom streeft de stichting er naar om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven die
de duurzaamheid beogen te bevorderen. Hierbij gaat het om zaken als de omvang van de activiteiten en de
bemensing van het bestuur van de N.G.O.
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In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de omvang van de door de stichting verleende financiële
ondersteuning in de afgelopen jaren. Ook is in deze bijlage de omvang van de te verwachten financiële
ondersteuning opgenomen voor de komende jaren.
Jaarlijks worden door Blessed Generation in Kenia budgetten opgesteld. Op basis van deze budgetten
vraagt Blessed Generation Kenia de stichting om financiële ondersteuning. De stichting bezit geen eigen
vermogen. De door de stichting ontvangen gelden worden niet meteen uitgegeven, maar in een
bestemmingsreserve opgenomen. Tijdelijk overtollige geldmiddelen worden op een spaarrekening gestort.
Onttrekking aan de bestemmingsreserves vindt plaats aan de hand van de feitelijke uitgaven.
Door deze werkwijze wordt de continuïteit van de financiële bijdragen door de stichting bevorderd.
4.3 Werkwijze
In sommige gevallen wordt door personen of organisaties, die via de stichting geld geven voor Blessed
Generation Kenia, aangegeven waar dat geld aan besteed moet worden. Veelal betreft dit specifieke
investeringen en collegegelden. Dan zorgt de stichting er voor dat deze gelden voor die doelen worden
overgemaakt.
4.4 Criteria voor ondersteuning
De criteria voor ondersteuning zijn (in willekeurige volgorde):
• de aanvragen zijn gebaseerd op lokale initiatieven
• de aanvragen richten zich op directe verbetering van leefomstandigheden en/of toekomst
mogelijkheden van een kansarme bevolkingsgroep of kansarme regio
• de aanvragen hebben in potentie een voorbeeldfunctie met regionale uitstraling
• de aanvragen stimuleren onderlinge samenwerking en zelfredzaamheid van de lokale bevolking
• de stichting verwacht over voldoende middelen te beschikken om de toegekende financiële bijdragen
te kunnen verschaffen
• de aanvragen zijn gericht op duurzaamheid, waaronder in dit verband wordt verstaan:
• een begonnen schoolopleiding moet afgemaakt kunnen worden
• verblijf in een opvanghuis moet vanaf opvang tot vertrek mogelijk zijn.
4.5 Concrete ondersteuning door Blessed Generation
• Kostenloos onderwijs via twee lagere scholen, deze scholen bieden ook basis computeronderwijs om
aan te sluiten bij de huidige tijd. De scholen zijn ook toegankelijk voor kinderen uit de omgeving.
• Betaling studiegelden en daarbij behorende kosten voor andere lagere scholen voor leerlingen die te
ver van de BG school wonen maar volgens de kinderbescherming wel hulp nodig hebben.
• Middelbaar onderwijs, voor het overgrote deel via eigen middelbare school (boardingschool), met veel
aandacht voor toepassing van digitale leermiddelen.
• Technisch onderwijs op externe scholen.
• Financiële hulp en sociale begeleiding aan studenten die verder kunnen en willen studeren op hbo- en
universitair niveau.
• Financiering van de verplichte schooluniformen, sportkleding, school- en sportschoenen en
schooltassen.
• Bibliotheek en boekenprogramma voor al de kinderen die in het BG programma onderwijs volgen.
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•
•

•
•

•
•

Voedselprogramma (warme maaltijden, ontbijt en thee) voor de kinderen op alle locaties.
Outreachprogramma voor hulpbehoevende gezinnen dat naast onderwijs aan de kinderen zorgt voor:
- Voedsel voor verzorgers die weeskinderen in huis opvoeden en geen inkomen hebben.
- Medische begeleiding en betaling van de kosten van medische hulp.
- Hulp met huisvesting.
- Praktijkgericht onderwijs en/of begeleiding aan ouders/verzorgers om ze te helpen eigen inkomen
te genereren.
Noodopvang voor die kinderen die door de rechtbank en kinderbescherming zijn toegewezen voor een
periode van maximaal 3 jaar.
Structurele opvang voor die kinderen die absoluut geen plek hebben om naar toe te gaan, zoals
vondelingen. Deze kinderen worden met maximaal 10 kinderen opgevangen met een ‘vader en
moeder’.
Werk en inkomen voor meer dan 80 medewerkers.
Versterking van de gemeenschap en economie in de omgeving van de BG locaties door lokale inkoop
van voedsel, materiaal en arbeid.

4.6 Fondsenwerving
4.6.1 Werkwijze
Fondsenwerving geschiedt door:
• Ria Fennema middels verzoeken aan fondsen en bedrijven
• Ria Fennema in haar contacten met bezoekers van de locaties van Blessed Generation Kenia
• Ria Fennema tijdens haar jaarlijkse bezoek aan Nederland
• lezingen, presentaties en acties door vrijwilligers
• lezingen en presentaties door bestuursleden van de stichting
• mailingacties door het bestuur van de stichting
• acties door scholen en organisaties
• verzoeken aan fondsen en bedrijven door het bestuur van de stichting
• werven sponsorouders
4.6.2 Kindsponsoring
Voor de kindsponsoring zijn 2 teams van vrijwilligers samengesteld:
• Team werving sponsorouders
• Team contact sponsorouders
4.6.3 Communicatie
Het bestuur van de stichting hecht groot belang aan een goede communicatie met sponsoren en BGNvrijwilligers. Deze communicatie bestaat naast persoonlijke contacten, waaronder overleg binnen de
diverse teams, uit een speciale nieuwsbrief voor alle BGN-vrijwilligers en sponsoren die minimaal vier keer
per jaar door het bestuur zal worden uitgegeven. Daarnaast wordt door Ria Fennema circa zes keer per jaar
een nieuwsbrief vanuit Kenia verzorgd voor alle vrijwilligers en sponsoren over het reilen en zeilen van de
vestigingen in Kenia.
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Ter ondersteuning van de fondsenwerving en het informeren en binden van vrijwilligers en sponsoren zorgt
de stichting voor foldermateriaal, presentaties, films en foto’s.
Sociale media worden hierbij ook ingezet. De Facebook pagina
www.facebook.com/blessedgenerationchildrenscenter wordt voortdurend bijgehouden. Hetzelfde geldt
voor de website www.blessedgeneration.nl waarop veel informatie over de stichting en Blessed Generation
Kenia te vinden is.
4.7 Vrijwilligersnetwerk
Het bestuur van de stichting onderkent haar eigen beperkingen wanneer het gaat om fondsenwerving.
Daarom zal worden geprobeerd het netwerk van vrijwilligers uit te breiden en betrokken te houden. De
stichting zal daarbij een initiërende en ondersteunende rol vervullen.
4.8 Ontwikkeling van de organisatie
De stichting staat open voor contacten met personen en organisaties welke, op grond van hun kennis en
ervaring, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de stichting.
4.9 ANBI
De stichting zal haar werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de ANBI-status behouden blijft.

5. Beleid blijven vernieuwen
In 2016 gaan we door met het opnieuw formuleren van mogelijke groepen sponsoren, hoe deze te
benaderen en het uitwerken van bijbehorende communicatiemiddelen. De 'markt' verandert zo snel dat
voortdurend aanpassingen nodig blijven om effectief te kunnen blijven werven. Daarbij hoort ook het
opnieuw 'framen' van het BG verhaal zodat nieuwe doelgroepen zich voelen aangesproken. Zo kan de inzet
van BG om kwetsbare kinderen een fatsoenlijke scholing te bieden misschien ook vertaald worden in
termen van voorkomen van 'extremisme' of 'economische vluchteling'.
Ook zullen wij een apart agendapunt starten waarbij wij aandacht hebben voor de middellange termijn (5
tot 10 jaar). Welke eisen stelt een duurzame benadering aan onze inzet nú? Welke keuzes moeten tijdig
gemaakt worden om BG in Kenia op langere termijn een solide basis te geven in de Keniaanse samenleving?
Citaat: "Binnenkort zijn er geen arme landen en rijke landen meer, maar bestaat de wereld uitsluitend uit
landen waar arme mensen en rijke mensen wonen." Dat geldt ook voor Kenia. Daar wonen arme én ook
steeds meer rijke mensen. Kenia staat hoog op de mondiale ranglijst van gulle gevers, het zit in de lokele
culturen om te geven (to care). Dat geeft kansen die wij wellicht ook financieel kunnen ondersteunen.
Investeren in de toekomst!
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Bijlage 1: Hulpverlening aan personen door Blessed Generation Kenia

Blessed Generation Kenia per 30-09-2015
Kinderen volledig wees
Andere opgenomen kinderen
Kinderen uit opvanghuis op de lagere school
Outreach kinderen op de lagere school
Betalende leerlingen
Totaal aantal kinderen lagere school
Kinderen uit opvanghuis op de highschool
Kinderen uit outreach op de highschool
College en Universiteit
Technische opleidingen
Highschool klas 3 en 4
Staf opvanghuis
Onderwijzers
Onderwijzers van de overheid
Vrijwilligers Nederland en of community

Nyamira

Malindi

Ruiru

Div.

55
60

15
91

70
151

104
20
56

104
20
59
359
42
17
17
9
21
50

3

359
42
17
17
9
21
17

23

10

5
9
5

14

8

Totaal

27
9
5
960
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Bijlage 2: Financiële hulpverlening door Blessed Generation Nederland
(x 1.000 euro)
Boekjaar

2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Vrijwilligerswerk etc.

31

37

32

36

40

40

42

42

Locatie Ruiru

70

94

96

114

132

140

140

140

Locatie Malindi

170

132

182

175

191

190

190

190

Locatie Nyamira

31

73

59

87

75

75

80

80

107

93

78

60

60

60

60

60

24

32

20
83

22

20

18

18

38

38

39

39

558

563

569

569

Outreach programma
College opleidingen
Externe opleidingen
Algemene kosten

433

461

467

555

De cijfers in zwart zijn de cijfers van de boekjaren.
De cijfers in rood zijn begrotingen.
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