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Inleiding 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda. 

Deze stichting is 10 september 1999 opgericht door de initiators Piet en Pita Buitendijk en is 

thans gevestigd te Sliedrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

23093271 (RSIN-nummer 808113914). 

Dit beleidsplan voldoet tevens aan de voorwaarden voor het hebben van de status van Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI) en zal jaarlijks worden geactualiseerd en op onze website 

www.nacmu.org worden gepubliceerd. 

 

Dit plan geeft inzicht in: 

1. de doelstelling van de stichting 

2. de organisatie van de stichting 

3. de werkzaamheden van de stichting 

4. de bereikte resultaten van de stichting 

5. de manier waarop de stichting geld werft 

6. financiën en administratie van de stichting 

7. promotie en communicatie 

1. De doelstelling van de stichting 

 

Het doel van Stichting Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda, zoals vastgelegd in onze statuten 

is als volgt : 

 

De stichting heeft ten doel : 

a. het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus onder kinderen in Uganda; 

b. het voorzien in overige geestelijke en materiële behoeften van kinderen in Uganda; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

http://www.nacmu.org/


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door : 

a. het verrichten van evangelisatie activiteiten; 

b. het verstrekken van voedsel, kleding en onderdak; 

c. het geven van onderwijs; 

d. het bieden van gelegenheid tot het verrichten van bij de leeftijd passende 

werkzaamheden; 

e. het verwerven van huizen, schuren en andere gebouwen, land en vee; 

f. het bemiddelen bij het plaatsen van kinderen bij gastoudergezinnen/families; 

g. het opzetten en onderhouden van sponsor activiteiten; 

h. het werven en inzetten van jongeren en andere helpers bij de zomer- en andere acties; 

i. alle andere wettelijke toegestane middelen, welke tot realisering van de doelstelling zorg 

kunnen dragen. 

 

De stichting verricht haar activiteiten zonder winstoogmerk. 

 

De stichting respecteert bij haar activiteiten de Ugandese wetgeving. 

 

Het uiteindelijke doel is om alle kinderen die aan Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda zijn 

toevertrouwd een gedegen christelijke opvoeding te geven die hen ook qua opleiding in staat stelt 

om bij volwassenheid zelfstandig een leven op te kunnen bouwen. 

 

2. De organisatie van de stichting 

 

De stichting wordt vertegenwoordigd door een bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal 

zeven leden, minimaal bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden 

worden benoemd voor onbepaalde tijd, communiceren voornamelijk via telefoon/mail/Skype en 

vergaderen minimaal 2x per jaar. 

 

Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door vrijwilligers die de doelstelling van harte 

onderschrijven en al dan niet specifieke werkzaamheden verrichten. Hierbij moet onder andere 

worden gedacht aan het geven van presentaties en andere promotie activiteiten, aanschaf van 

specifieke goederen bestemd voor Uganda, verzorgen van opslag van goederen bestemd voor 

Uganda en het regelen van transporten naar Uganda, alsmede hulp bij de (sponsor) administratie, 

actueel houden van de website etc. 

 

Alle bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden Pro Deo.  

Indien gewenst, kan een kilometervergoeding of openbaar vervoer ticket worden gedeclareerd 

voor reiskosten binnen Nederland.  

 

In principe wordt (minimaal) éénmaal per jaar het project in Uganda door één of meerdere 

bestuursleden bezocht. 

 

3. De werkzaamheden van de stichting. 

 

De in paragraaf 1 genoemde punten a t/m i worden in zeer nauwe samenwerking met onze in 

Uganda gevestigde zusterorganistie Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda verwezenlijkt. Deze 

zusterorganisatie is een rechtspersoon naar Ugandees recht en is een bij de bevoegde 

autoriteiten geregistreerde NGO. Piet en Pita Buitendijk, de initiators en lokale 

verantwoordelijken in Uganda, maken deel uit van het bestuur van de Ugandese stichting. 



De werkzaamheden van de Nederlandse stichting Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda bestaan 

voornamelijk uit : 

- ondersteuning van en klankbord voor Piet en Pita Buitendijk en hun team; 

- verzorgen van alle contacten met de Nederlandse achterban (kerken, particulieren, 

scholen etc.); 

- verzorgen van activiteiten gericht op het werven van fondsen, via sponsoring, acties, 

presentaties, nieuwsbrieven, 2-jaarlijkse Noah’s Ark Courant etc.; 

- opslag en aanschaf van goederen bestemd voor Uganda. 

- organiseren van een “Noah’s Ark Ontmoetingsdag” in Nederland, ca. 1x per 18 maanden. 

 

In deze beleidsperiode zal, mede gezien de leeftijd van Piet en Pita Buitendijk, bovendien extra 

aandacht worden geschonken aan : 

- vorderingen in Uganda m.b.t. het opzetten van een organisatiestructuur die ervoor moet 

zorgen dat alle dagelijkse werkzaamheden door getrainde managers worden geleid; 

- het opzetten van nieuwe activiteiten die er o.a. in kunnen voorzien dat kinderen die de 

school verlaten hiermee een baan kunnen krijgen en in hun eigen levensonderhoud kunnen 

voorzien 

- voortgang m.b.t. verdere professionalisering en digitalisering van een registratiesysteem 

van alle kinderen vanaf moment binnenkomst tot evt. vertrek; doel is om uiteindelijk via 

dit systeem ook alle sponsors periodiek te kunnen informeren 

 

4. De bereikte resultaten van de stichting. 

 

Stichting Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda exploiteert sinds 2001 een kinderhuis in het 

district Mukono.  

Inmiddels is dit project uitgegroeid tot een heel dorp: 

− een huis waar meer dan 190 kinderen wonen; een kinderhuis waar weggeworpen baby’s een 

thuis vinden nadat alle opties voor rehabilitatie en gezinshereniging zijn onderzocht; 

− een kleuterschool voor de “eigen” kinderen, maar ook voor de allerarmste kinderen uit de 

wijde omgeving; 

− een lagere school voor dezelfde doelgroep; 

− een secondary/vocational school voor middelbaar onderwijs, eveneens voor dezelfde 

doelgroep; deze combinatie is uniek in Uganda en heeft als doel om de kinderen maximaal voor 

te bereiden op de toekomst. 

− een kerk waar iedere zondag een dienst wordt gehouden; 

− kantoorruimtes en tientallen huisjes voor personeel en vrijwilligers; 

− een medisch centrum voor algemene medische zorg, een ambulancedienst, een kliniek voor 

bevallingen en een ondervoedingskliniek, waar mensen uit de wijde omgeving kwalitatief goede 

gezondheidszorg kunnen krijgen; 

− een boerderij, waardoor men voor het dagelijkse eten deels zelfvoorzienend is; 

− een eigen ruimte om kinderen met een beperking extra begeleiding te geven; 

− een apart gebouw voor de opvang van kinderen die tijdelijk onderdak nodig hebben 

 

In de komende periode zullen de hierboven genoemde activiteiten, naar behoefte, verder worden 

uitgebouwd.  

 

Verder zullen, bij voldoende middelen, de outreach activiteiten met betrekking tot voorlichting 

in omliggende dorpen op het gebied van voeding, hygiëne etc. worden geïntensiveerd. 



5. De manier waarop de stichting geld werft. 

 

De stichting ontvangt haar gelden van voornamelijk particulieren, kerken, scholen, maar ook van 

bedrijven en overige (charitatieve) instellingen die onze doelstelling ondersteunen. 

Ondersteuning gebeurt periodiek (bijv. bij sponsoring) of incidenteel (bijv. voor een specifiek 

project). 

Daarnaast worden fondsen gegenereerd door presentaties en het organiseren van acties.  

 

In boekjaar 2017 waren de inkomsten als volgt verdeeld : 

 

Kindersponsoring   46 % 

Schoolsponsoring   12 % 

Algemene giften en donaties  33 % 

Specifieke giften en donaties  9 % 

Totaal               100 % 

 

Wij zijn dankbaar dat bijna 60 % van onze inkomsten via maandelijkse sponsoring binnenkomt en 

werken er hard aan om dit percentage verder te verhogen. 

 

6. Financiën en administratie van de stichting. 

 

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van onze doelstelling. 

Omdat er in Nederland geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de 

ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.  

 

Jaarlijks worden de jaarstukken, bestaande uit de balans en een staat van baten en lasten over 

het betreffende boekjaar gecontroleerd door onze accountant en voorzien van een 

samenstellingsverklaring. 

  

Na goedkeuring van het jaarrapport door het bestuur wordt aan de penningmeester décharge 

verleend en het rapport gepubliceerd op de website. 

 

7. Promotie en communicatie. 

 

Promotie en communicatie geschiedt via een aantal kanalen : 

- Periodieke nieuwsbrieven 

- Periodieke gebedsbrieven 

- Onze website www.nacmu.org 

- Via Facebook/Youtube/Instagram 

- Mond-tot-mond reclame via sponsors, vrijwilligers en anderen uit onze achterban 

- Foldermateriaal 

- Presentaties bij scholen, kerken, verenigingen, clubs etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nacmu.org/


 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 december 2018. 

 

 

Het Bestuur, 

 

P.C. Buitendijk, voorzitter 

Mevr. W.M.C. Welten, secretaris 

M.E. Brandwijk-Smit, coördinator kindersponsoring 

G. Brandwijk, penningmeester 

P. Mom, coördinator schoolsponsoring/vrijwilligers 

 
 
 


