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1. Voorwoord

In februari 2018 zijn wij in Kenia op bezoek geweest.
Tijdens ons verblijf daar hebben wij het dorp Ukunda in Kenia ontdekt.
Hier leven heel veel kinderen die doelloos de dag doorbrengen. Zij leven daar op straat,
spelen met afval, hebben weinig tot niet te eten en gaan (nog) niet naar school.
Dit heeft me erg geraakt en het beeld van deze kinderen blijft op mijn netvlies staan.
Na terugkomst in Nederland ging ons dagelijks leven weer verder zoals het was. Met
een gezellig thuis, iedere dag te eten, werk en inkomen, voldoende middelen om te
kopen wat we nodig hebben. Dit staat in schril contrast met deze kinderen en hun
leven.
Deze kinderen, zij blijven in onze gedachten, laten ons niet meer los. Hun vragende
ogen achtervolgen ons
Vragen die ons bezig hielden waren, wat is hun toekomst en zouden wij in die
toekomst wat voor hen kunnen beteken?
In de dagen en weken die volgden is er in ons een verlangen ontstaan om ons in te
gaan zetten voor deze kinderen. Dat er een onderkomen is waar ze elke dag te eten
krijgen. Daarnaast kunnen we hen dan aandacht & liefde geven, manieren bij brengen
en hen in aanraking brengen met het Woord van God.
Met mensen uit ons netwerk hebben wij onze hoofden bij elkaar gestoken en zijn we
een project gestart in Kenia en hebben wij onze Stichting Ruths Shelter opgericht.

Nellieke Groeneveld
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2. Missie & Visie
2.1 Missie
Stichting Ruth’s Shelter is een ontmoetingscentrum in Ukunda, Kenia, waar kinderen
die op straat hun leven doelloos en zonder eten doorbrengen, maaltijden en een betere
dagbesteding krijgen. Onder dagbesteding verstaan wij: de kinderen van maaltijden
voorzien, hen manieren bij brengen over hygiëne en respect en hen iets te leren door
activiteiten te laten doen.
Daarnaast krijgen deze kinderen aandacht, liefde en voelen zij zich gewaardeerd, wat
hun gevoel van eigenwaarde ten goede zal komen.
Ook zullen wij hen in aanraking brengen met en onderwijs geven uit God’s Woord.
Stichting Ruth’s Shelter heeft in Kenia personeel in dienst. Deze personeelsleden zijn
vooral personen die geen werk hebben en hun gezin daardoor niet kunnen
onderhouden. Door hen een arbeidsplaats te bieden voorzien wij hen van inkomen
waardoor zij hun gezin kunnen onderhouden, hun kinderen te eten kunnen geven.
Door hun inkomsten hebben zij dan ook financiële middelen om hun kinderen naar
school te laten gaan. Op deze wijze kunnen deze kinderen later een plaats in de
maatschappij in nemen.
Om onze doelen te realiseren is het essentieel dat wij voldoende financiële middelen
hebben om het te onderhouden.

2.2 Visie
Het is een opdracht aan ons, westerse wereld, om mensen die in armoede leven, zoals
in Afrika, te voorzien van hun eerste levensbehoeften.
Nadat wij zagen hoe de kinderen in dit dorp hun dagen doorbrachten voelden wij ons
verplicht om ons voor hen in te zetten zodat zij een betere toekomst krijgen en een
betere plaats in de maatschappij.
De bijbel geeft daar ook opdracht voor. De Heere Jezus zelf zegt in de geschiedenis van
de vijf broden en twee vissen ‘geeft gij hun te eten’ (Mattheüs 14:16, Markus 6:37 en
Lukas 9:13).
Deze Bijbeltekst vermelden wij onder onze naam om te laten zien wat wij als Stichting
Ruths Shelter doen en waar toe wij ons geroepen voelen.
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Enerzijds geven wij deze kinderen te eten en anderzijds creëren wij werkgelegenheid
voor (hun) ouders zodat zij hun gezinnen kunnen onderhouden. Deze Stichting dient
daardoor twee doelen. Ons voornaamste doel is deze kinderen van eten te voorzien.

2.3 Doelstelling
Het doel van Stichting Ruth’s Shelter is fondsenwerving voor, en het bevorderen van
het welzijn van de kinderen die op straat leven in Ukunda te Kenia en
werkgelegenheid creëren voor (hun) ouders zodat zij hun gezin kunnen onderhouden.
Onze specifieke doelgroep zijn de kinderen in dit dorp, die op straat leven en niet naar
school gaan. En ouders die geen werk hebben en daardoor niet voor hun gezin kunnen
zorgen.

2.4 Strategie
ü Het uitbreiden van de achterban en het werven van nieuwe contacten, die het
ü

ü
ü

ü

doel van Stichting Ruth’s Shelter financieel steunen waardoor zij haar
activiteiten in Kenia financieel kan onderhouden.
Het organiseren van allerlei activiteiten (actiemarkten, verkopingen) en
bijeenkomsten (zangavond, informatie avond) om financiële middelen te
werven.
Het werven van sponsors voor voedsel, kleding, schoenen en onderwijs voor
deze kinderen.
Het onderhouden van een website en op andere wijze actuele informatie
verstrekken door middel van een nieuwsbrief en social media (Facebook,
Instagram).
Minimaal vier keer per jaar een bezoek te brengen aan het
ontmoetingscentrum in Kenia om de voortgang te monitoren.

Het werven van financiële middelen zullen wij met name doen door ons kenbaar te
maken via ons netwerk, social media, mond tot mond reclame, mailingen aan
bedrijven en een nieuwsbrief. Hierdoor brengen wij onze Stichting Ruth’s Shelter
onder de aandacht van zowel particulieren als bedrijven die de Stichting en haar
activiteiten willen sponsoren.
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. De penningmeester legt tijdens
iedere vergadering verantwoording af aan het bestuur. Financiën is een vast
agendapunt tijdens deze vergaderingen. Alle bestedingen moeten door het bestuur in
de vergaderingen worden goedgekeurd.
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3. Huidige situatie

Het ontmoetingscentrum voor de kinderen in Kenia is al sinds mei 2018 in gebruik.
Inmiddels hebben we een andere locatie in het dorp om onze activiteiten verder te
ontplooien.
Op dit moment bezoeken 60 kinderen uit de wijk het ontmoetingscentrum. Deze
kinderen krijgen op vier dagen één maaltijd.
We hebben in Kenia een aantal medewerkers in dienst, om alles in goede banen te
leiden. Inmiddels hebben we een buiten kook plaats gerealiseerd en hebben we voor
voldoende benodigdheden in de keuken gezorgd, zodat de maaltijden daar bereid
kunnen worden en het voldoet aan hygiëne eisen
In de verschillende ruimtes hebben we tafels en stoelen waar de kinderen kunnen
zitten tijdens het eten en tijdens de activiteiten.
We hebben een vergunning van de overheid om onze activiteiten op deze locatie uit te
voeren.
Ook hebben we de kinderen, met toestemming van hun ouders of verzorgers,
geregistreerd. Voor het personeel hebben we contracten opgesteld en een verklaring
van goed gedrag en gezondheid aangevraagd zodat we op een betrouwbare wijze met
elkaar om kunnen gaan.
Zelf bezoeken we vier keer per jaar het ontmoetingscentrum om de voortgang en de
gang van zaken te beoordelen en verbeteringen aan te brengen zodat alles optimaal
draait en het voldoet aan het bevorderen van het welzijn van alle betrokkenen.
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4. Toekomst

In de toekomst willen wij ons project financieel onderhouden, uitbreiden en ons
blijvend inzetten voor deze kinderen en hun ouders. Wij willen de kinderen dagelijks
van maandag tot en met vrijdag, op drie momenten per dag, van voedsel voorzien en
hen een betere dagbesteding geven door middel van activiteiten.
Daarnaast willen wij er voor gaan zorgen dat deze kinderen scholing krijgen en
daardoor een betere toekomst. Wij zullen (per kind) sponsors werven, die hier
financieel aan willen bijdragen.
Ook creëren wij werkgelegenheid voor ouders op ons project.
Wij willen dat in de toekomst ook uitbreiden met arbeidsplaatsen voor de zaken die
daar het meest nodig zijn. We denken daarbij aan activiteitenbegeleiding voor de
kinderen, naaisters die (school)kleding naaien voor de kinderen, een schoenmaker die
de schoenen maakt en onderhoud.
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5. Organisatie
Naam Stichting
Stichting Ruth’s Shelter
‘Geeft gij hun te eten’

Gegevens
Hofdijksweg 33
3253 KC Ouddorp
Telefoonnummer: 0611439519
Emailadres: info@ruths-shelter.nl
Website: www.ruths-shelter.nl
KvK-nummer: 73289558
RSIN: 859441441
Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0336032226

Bestuur
Voorzitter: Nellieke Groeneveld
Secretaresse: Joanne Grinwis-Dam
Penningmeester: Marcel Prins

Leden
Bianca Groeneveld
Madeleine Grinwis
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6. Bestuur

Het bestuur van Stichting Ruth’s Shelter is het beleidsbepalende orgaan en is belast
met het besturen van Stichting.
Wij zijn een Stichting waarvoor alle bestuursleden hun werkzaamheden onbezoldigd
en vrijwillig uitvoeren.

6.1 Opbouw bestuur
Nellieke Groeneveld, voorzitter
Joanne Grinwis-Dam, secretaresse
Marcel Prins, penningmeester
Het bestuur vertegenwoordigt Stichting Ruth’s Shelter.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuurders.
Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van
de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden,
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van
een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

6.2 Werknemers
Stichting Ruth’s Shelter heeft in Nederland geen werknemers in dienst.
Eenieder die zich in Nederland inzet voor Stichting Ruth’s Shelter en het doel van de
Stichting doet dit op vrijwillige basis.
Alleen in Kenia betalen we personeel voor hun verrichte diensten ten behoeve van dit
project.
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7. Financiën
7.1 Inkomsten
Giften / donaties
Fooienpot
Fondsenwerving

:
:
:

7.2 Uitgaven
Huisvesting
Energie en water
Personeelskosten
Maaltijden
Overige kosten

:
:
:
:
:

1.920,00
612,00
4.200,00
2.340,00
1.794,00

7.3 Begroting - meerjaren prognose
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