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1 De organisatie 

1.1 Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland 
De stichting Vrienden van God's Golden Acre Nederland houdt zich bezig met het zowel financieel als ook 

materieel ondersteunen van God’s Golden Acre in Zuid Afrika.   

1.2 Geschiedenis 
De Zuid-Afrikaanse Heather Reynolds werd tijdens een reis naar Oeganda in 

1993 geconfronteerd met wezen en kinderen die aan hun lot worden 

overgelaten.  

Als reactie hierop stichtte ze toen ze thuis kwam de stichting "God's Golden 

Acre". God’s Golden Acre houdt zich bezig met de zorg voor kinderen die als 

gevolg van aids en geweld wees zijn geworden of door hun ouders verlaten zijn. 

Haar werkgebied is de provincie KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika. 

God's Golden Acre wordt gesteund door "Vrienden van God's Golden Acre" 

stichtingen in verschillende landen. Zij verzorgen de fondswerving voor de 

projecten op God's Golden Acre.  

De stichting ‘Vrienden van God’s Golden Acre Nederland’ is opgericht in 2003. Dit is middels een notariële 

acte vastgelegd. In het kort de gegevens in deze akte: 

Statutaire naam: Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland 

Vestigingsplaats: Gemeente Coevorden 

Rechtsvorm: Stichting 

Aktenummer: 3,251 

Datum oprichting: 25 februari 2003 

Notaris:  mr. J. van Buiten, notariskantoor Oosterhesselen 
 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 4 maart 2003 onder het KvK nummer 

04069731. Sinds 1-1-2008 is de stichting aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling).  

1.3 Bestuur 
Bij het opstellen van dit beleidsplan bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

Functie Naam bestuurslid Begin ambtstermijn Herbenoeming of aftreden 

Voorzitter J. Bakkenes 16 april 2013 (3e termijn) 16 april 2017 

Secretaris B.J. Muller 18 februari 2016 (1e termijn) 03 september 2018 

Penningmeester G.J. Odink 01 januari 2013 (2e termijn) 01 januari 2017 

Bestuurslid M.J.G. Freriksen-Arkink 01 januari 2013 (2e termijn) 01 januari 2017 

Bestuurslid A.B. Boer 03 september 2014 (1e termijn) 03 september 2018 
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1.4 Vrijwilligers 
Zowel bestuur als ook alle andere medewerkers binnen de stichting doen dit op vrijwillige basis. De 

stichting kent geen betaalde krachten. Enkele vrijwilligers, buiten het bestuur, met een specifieke functie 

zijn: 

Rol Naam Standplaats 

Administrateur J.P. de Boer Dordrecht 

PR medewerker W. Blaak Hardenberg 

Coördinator vrijwilligersgroep Garijp  S. de Boer Garijp 

Coördinator vrijwilligersgroep Sumar P. de Boer Sumar 

Journaliste/tekst editor: G. Mons-Lozeman Arnhem 

Fondsen werving Diverse plaatselijke vrijwilligers. - 

 

Het is de intentie van de stichting om het aantal vrijwilligers verder uit te breiden. Inter-plaatselijke 

activiteiten door vrijwilligers worden gecoördineerd door het bestuur. Binnen het bestuur neemt de 

voorzitter deze taak op zich. Om de betrokkenheid van de vrijwilligers blijvend te houden en te vergroten, 

wordt er regelmatig een bijeenkomst georganiseerd met een presentatie over de stand van zaken. 
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2 Doelen 
De doelstellingen van de Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland zijn: 

• Een financiële en materiële bijdrage leveren aan de hulp die door de stichting “God’s Golden Acre” 

in Zuid-Afrika (GGA Z-A) wordt gegeven aan weeskinderen in Zuidelijk Afrika. Deze hulp wordt 

daar geboden in de vorm van opvang, geborgenheid, huisvesting, voeding, kleding, scholing, 

medische zorg, ontspanning enzovoort. 

 

• Het geven van voorlichting daarover in Nederland. 

 

De stichting tracht deze doelen te bereiken door: 

 

• Het doen ‘adopteren’ van in tehuizen of elders wonende kinderen die onder de zorg van GGA Z-A 

vallen, waaronder wordt verstaan het geven van mogelijkheden tot het financieel ondersteunen 

van deze kinderen. 

 

• Een bijdrage te leveren aan hulpverleningsprojecten vallend onder het beheer van GGA Z-A zoals 

maaltijdprogramma’s, bouwprogramma’s, scholingsprogramma’s en dergelijke. 

 

• Een bijdrage te leveren aan het dekken van de kosten die gemaakt worden om de activiteiten van 

GGA Z-A mogelijk te maken. 

 

• Gebruik maken van alle zodanige andere middelen en het nemen van alle zodanige maatregelen 

die naar het oordeel van het bestuur voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. 
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3 Visie en missie 

3.1 Visie  
In de meest ideale situatie is de aidsproblematiek onder controle en kan het weeshuis Khayelihle, dat 

onder de stichting God’s Golden Acre valt, worden gesloten. Het oplossen van de aidsproblematiek ligt 

echter ver buiten de scope van ‘Vrienden van God’s Golden Acre Nederland’. Daarom is het voor de 

stichting belangrijk God’s Golden Acre te blijven steunen.   

Het in stand houden van God’s Golden Acre is in Nederland gericht op het verwerven van financiële 

middelen. Deze gelden worden via de volgende kanalen geworven: 

• Financieel Kinderadoptie Programma (FKP) 

• Algemeen Steunfonds (ASF) 

• 5 euro fonds (geef ze de vijf) 

• Acties ten behoeve van speciale projecten 

3.2 Missie 
De missie van de stichting is als volgt gedefinieerd: 

 

"Geef een kind een thuis" 

 

Alles wat de stichting doet heeft uiteindelijk als doel het leven van de kinderen in KwaZulu-Natal te 

verbeteren. Kinderen zijn de toekomst en als we de toekomst van de huidige generatie weten te 

verbeteren verbeterd daarmee automatisch de toekomst van de navolgende generaties.  
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4 Concretiseren doelen  
Zoals verwoord bij de visie is het uitgangspunt van de stichting zoveel mogelijk financiële middelen 

generen. Een overzicht van de activiteiten die hiervoor moeten zorgen staan in onderstaand overzicht 

weergegeven. 

KT= korte termijn (realiseren in 2017) 

LT= lange termijn  

 

Onderdeel Termijn Doelstelling Hoe doelen realiseren 

Financieel Kinderadoptie 
Programma (FKP) 

KT Voldoende FKP sponsoren vinden 
voor alle Khayelihle kinderen.  

Alle nieuwe FKP sponsoren de 
mogelijkheid bieden om een 
GGA kind te sponsoren 

Financieel Kinderadoptie 
Programma (FKP) 

LT Vermeerderen van het aantal 
sponsoren voor Valley kinderen  

Presentaties en stands op goede 
doelen markten. Nieuwsbrieven.  

Algemeen Steunfonds 
(ASF) 

KT en LT Stijging van de fondsen 
binnenkomende gelden met 15% 
per jaar 

Vaste (jaarlijkse) evenementen 
organiseren met als doel 
fondsenwerving. 

5 euro fonds KT Werven van minimaal 1000,  
5 euro fonds sponsoren.  

Presentaties en stands op goede 
doelen markten en een 
vrijwilligers bijeenkomst in 2017 

5 euro fonds LT Werven van minimaal 3000,  
5 euro fonds sponsoren 

Idem KT en een God’s Golden 
Acre fondsenwervings trip van 
Heather Reynolds  

Actie Wagenpark KT en LT Het fonds Wagenpark zodanig op 
peil houden dat onderhoud en 
mogelijke vernieuwing van het 
GGA wagenpark hieruit betaald kan 
worden  

Speciale acties en presentaties 
in en na 2017 

Vrijwilligerspool KT In Nederland de beschikking 
hebben over vrijwilligers die 
kunnen ondersteunen bij 
activiteiten 

Aanschrijven van medewerkers 
van de God’s Golden Acre Young 
Zulu Warriors tour 2016 en GGA 
Windesheim studenten en 
bijeenkomst organiseren. 

Vrijwilligerspool LT Betrokkenheid van de vrijwilligers 
blijvend houden en vergroten 

Jaarlijkse bijeenkomst met 
presentatie over stand van 
zaken op GGA 
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5 5. Begroting 
De begroting voor het jaar 2017: 
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Voorzitter: J. Bakkenes      Secretaris: B.J. Muller 

 

 

 


