
Uitleg naam: 

Missie: 

Onze missie is om de allerarmsten te helpen aan een beter bestaan. We gaan voor één project: De focus ligt 

op een land binnen de EU waardoor het invoeren van goederen gemakkelijker is en het ook bereisbaar is. 

Met praktische hulp en hulpgoederen willen we gezinnen in deze gemeenschap ondersteunen.  

Naast de meest noodzakelijke hulp van voedsel en materialen willen we in staat meer te doen bv.:  

• een echt bed met matras, zodat de divan niet meer met z’n drieën hoeft te worden gedeeld; 

• schoolmaterialen, zodat kinderen de mogelijkheid hebben naar school te gaan  

• waspoeder, zodat de kleding een keer wat frisser ruikt;  

• rollator, om toch weer een rondje te kunnen lopen in de eigen tuin;  

• incontinentie materiaal, zodat de patiënt een keer een wat droger gevoel heeft;  

• naaimachine of computer, zodat er eigen inkomsten geworven kan worden etc. etc.  

We zullen zoveel mogelijk materialen en voedsel lokaal proberen te verkrijgen. Dit om ook de lokale 

middenstand te ondersteunen. Het overige wat nodig is zullen we vanuit Nederland die kant op brengen.  

We realiseren ons dat alles nog steeds noodhulp is, maar wel hulp, waardoor het leven van onze medemens 

wat gemakkelijker en leuker wordt.  

Samenwerking: 

Wij werken samen met een contactpersoon van de gemeenschap en een internationale organisatie ter 

plaatse. De organisatie is nodig omdat zij de mensen, cultuur etc. kennen en ons kunnen adviseren en 

toezicht houden. De contactpersoon wordt aanbevolen door de organisatie. Zo is zowel het project en de 

contactpersoon altijd in samenwerking met een overkoepelende organisatie  

Hoop  

“Ons project” heeft een christelijke grondslag. Wij willen leven en handelen vanuit de liefde en hoop die 

Jezus Christus ons geeft. Wij willen hoop en liefde bieden aan mensen in diepe armoede, zowel materieel als 

geestelijk.  Het project is ontstaan vanuit gebed en gebed is de brandstof voor deze onderneming.  

De bijbel zegt het als volgt: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de arbeiders” Psalm 127:1 

Wij helpen mensen, ongeacht hun afkomst, geloof, huidskleur. Wij belijden dat God liefde is en hoop geeft en 

vanuit deze gedachten willen we Zijn instrument zijn zodat mensen deze liefde ook kunnen ervaren: 

• door er voor ze te zijn 

• door hen warme dekens te geven om onder te slapen 

• door hen voedsel te geven om hun lichaam te voeden 

• door hen te ondersteunen om het leven wat aangenamer te maken, in wat voor ons haalbaar is 

 

Meer nog dan materiële hulp willen we mensen weer hoop geven en hen helpen te geloven in God - in het 

leven - in elkaar. We willen hen laten merken dat ze niet vergeten zijn, er niet alleen voor staan. Dat mag hen 

hoop en moed geven. 

 

Vrijwilligers 

We werken met vrijwilligers, dat betekent niet vrijblijvend. Als je als vrijwilliger je aansluit houd dit in dat we 

ons aan de gemaakte afspraken houden en bovenstaande kan onderschrijven. Vrijwillig houd ook in dat 

gemaakte kosten door ons zelf worden bekostigd. Als er fondsen worden geworven voor een bepaald traject  

kunnen deze fondsen ook worden ingezet om tegemoet te zien in de kosten voor vrijwilligers  

 

 


