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Oktober 2019 

Dit beleidsplan beschrijft waar Christ’s Hope Nederland over drie jaar hoopt te staan. Het is 

richtinggevend voor de Nederlandse organisatie. Het geeft alleen de hoofdlijnen weer. De concrete 

uitwerking van het beleid wordt per jaar zichtbaar in het jaarplan en de begroting.  

 

Achtergrondinformatie over Christ’s Hope Nederland 

Christ’s Hope Nederland maakt deel uit van Christ’s Hope International (www.christshope.org), een 

organisatie die in 14 landen vertegenwoordigd is. Zij geeft toekomst door scholing en zorg aan 

kinderen, die lijden door de gevolgen van aids. Meestal zijn deze kinderen weeskinderen of hebben zij 

ouder(s) die ziek zijn door aids.  

 

De missie, visie en strategie of focus van Christ’s Hope International zijn:  

Missie 
“De levensveranderende boodschap van Jezus Christus brengen aan personen die besmet zijn met of 
getroffen zijn door hiv en aids door voor ze te zorgen en ze te onderwijzen zodat ze rein voor Christus 
mogen staan” 

Christ’s Hope geeft toekomst aan zeer kwetsbare kinderen die getroffen zijn door de gevolgen van 

aids. Deze (wees-)kinderen en hun families zijn niet in staat de cirkel van armoede, ziekte en 

gebrokenheid te doorbreken. Wij helpen hen die cirkel te doorbreken door onderwijs, zorg en de 

levensveranderende boodschap van Jezus Christus. 

Visie 
“Toewerken naar een aidsvrije wereld” 

Wij zien een wereld die verscheurd wordt door aids. Wij geloven dat we geroepen zijn om 

aidsslachtoffers te helpen. Wij nemen deze taak op ons om zo toe te werken naar een aidsvrije 

wereld. 



Focus  
“Zorg voor kinderen die lijden door hiv en aids” 

Met onze aanpak richten wij ons op de meest kwetsbare aidsslachtoffers: de kinderen. Zij krijgen 

intensieve begeleiding, zodat ze een zelfstandig en waardig bestaan op kunnen bouwen. In onze 

aanpak zetten wij in op: persoonlijke ontwikkeling, onderwijs, zorg en het verbeteren van de 

leefomgeving. 

Wij doen dit vanuit een christelijke overtuiging. Kinderen mogen door het Evangelie ervaren dat ze 

waardevol zijn voor God, voor ons en voor elkaar. Dat is ons kernpunt. In ons programma hebben wij 

aandacht voor de Bijbelse richtlijnen voor relaties, huwelijk en seks. 

Met onze hulp krijgen kwetsbare kinderen hoop en een volwaardige toekomst. Ze doorbreken de 

vicieuze cirkel van ziekte, armoede en gebrokenheid. Dit heeft een positieve impact op de hele 

omgeving. 

 
Christ’s Hope Nederland 

Christ’s Hope Nederland bestaat uit een bestuur, een directeur en manager operations (laatste twee 

part-time in loondienst) en enkele vrijwillige medewerkers.  

De directeur heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid over het werk van Christ’s Hope in Nederland. 

Zij rapporteert voor elke bestuursvergadering (en zo nodig extra) over de gang van zaken in 

Nederland. Zij is ook verantwoordelijk voor de communicatie met het international office (IO) en de 

teams waarmee Christ’s Hope Nederland samenwerkt, t.w. Christ’s Hope in de Verenigde Staten en in 

Afrika met name Christ’s Hope in Kenia en Tanzania. 

Het Nederlandse bestuur conformeert zich aan het beleid van Christ’s Hope International. Christ’s 

Hope International bestaat uit het internationale bestuur, de internationale directeur en de directeur 

voor de Afrikaanse organisaties en enkele (part-time) internationale stafleden.  Zij werken nauw 

samen met de directies van de verschillende landen.  

Het internationale bestuur komt jaarlijks face to face bijeen tijdens de ’international board meeting’. 

De Nederlandse directeur neemt deel aan deze bespreking. Bestuursleden uit de landen kunnen ook 

deelnemen. Besluiten worden door het internationaal bestuur gecommuniceerd naar alle aangesloten 

organisaties in de verschillende landen. 

Eén keer per twee jaar vindt er een strategiesessie plaats met het bestuur om het beleid van Christ’s 
Hope Nederland te kunnen aanpassen aan de dan geldende situatie. Voor sommige deelgebieden 
zullen er daarnaast mogelijk aparte strategie/plan sessies georganiseerd worden.  
 
Jaarlijks vindt in het najaar een bespreking van het concept jaarplan en begroting plaats. Nadat 
onderlinge afspraken gemaakt zijn over het komende jaar met de lokale organisaties in Afrika wordt 
het plan verder uitgewerkt. Het definitieve plan en de definitieve begroting worden uiterlijk half 
december geaccordeerd.  
 

Doelen van Christ’s Hope Nederland 

Tijdens de sessie van oktober 2019 hebben we de huidige situatie geëvalueerd en de focus voor de 

toekomst besproken. De discussie heeft geleid tot de volgende doelstellingen: 

Doel 1 over samenwerking met Afrika 
Samenwerking met lokale Christ’s Hope International organisaties in Afrika waardoor - gesteund 
door Christ’s Hope Nederland  - als kerntaak 250-400 kinderen de mogelijkheid hebben gezond en 
geschoold volwassen te worden. Zij worden bekend gemaakt met het levensveranderende evangelie 
van Jezus Christus. Het programma betrekt de families waarin zijn opgroeien en anderen in hun 
omgeving.  
 



Thema’s die in jaarplannen uitgewerkt worden gaan over: 
 

A. Planmatige samenwerking met de lokale Christ’s Hope organisaties 
B. Waarborgen van kwaliteit van zorg (monitoring en evaluatie van het programma) 
C. Rapportage over impact van het programma 
D. Stimuleren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van (families van) kinderen die 

scholing en zorg ontvangen 
E. Deskundigheidsbevordering van lokale medewerkers 
F. Stimuleren van uitbreiding netwerk en fondsenwerving in Afrika (community, kerken, scholen, 

overheid, NGOs) 
 
 
Doel 2 over de interne organisatie 
De Nederlandse Christ’s Hope organisatie groeit, is financieel gezond, en is in staat de lokale 
organisaties in Afrika goed te ondersteunen.  
 
Thema’s die in jaarplannen uitgewerkt worden gaan over: 
 

A. Bijbelse visie, kracht van geloof en gebed 
B. Passende organisatiestructuur 
C. Team van vaste medewerkers 
D. Vrijwillige medewerkers met lange termijn betrokkenheid 
E. Netwerken in Nederland 

 
 
Doel 3 over de externe organisatie en relaties 
Christ’s Hope Nederland heeft een structureel inkomen om langdurig 250-400 kinderen in Afrika te 
steunen. Zij werkt met name aan een structurele inkomstengroei, van circa €200.000 in 2019 tot 
€250.000 a €350.000 in 2022. Daarnaast werkt zij aan incidentele projecten, waardoor dit jaarlijks 
met €50.000 - €150.000 aangevuld wordt.  
 
Thema’s die in jaarplannen uitgewerkt worden gaan over: 
 

A. PR acties, die naamsbekendheid vergroten 
B. Strategie om toe te werken naar structurele groei van inkomsten 
C. Communicatie tussen kindsponsoren en kinderen 
D. Plan voor samenwerking met kerken 
E. Opbouw van relaties met stichtingen die vergelijkbare doelen nastreven 
F. Relaties op/uitbouwen met scholen 
G. Plan fondsenwervende (sportieve) acties  
H. Plan evenementen 

 

 


