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1. Inleiding. 

In 1973 werd stichting Nativitas opgericht. 

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot 1 

januari 2022. 

In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de 

verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde 

periode. Het werkgebied van de Stichting is Oost Flores in Indonesië. 

De Stichting Nativitas in Nederland zet zich in hoofdzaak in om de 

lokale partnerorganisatie Yayasan Nativitas opgericht en geleid door de 

Belgische ontwikkelingswerkster Marie Jeanne Colson en/of haar 

opvolger het werken mogelijk te maken. 

 

2. Visie en Missie. 

2.1 Visie. 
Het bestuur van de stichting Nativitas vindt dat alle kinderen liefdevol 

opgevangen moeten worden. Of ze nu ongewenst zijn, ziek, gehandicapt 

of wees. In het werkgebied van mevrouw Colson hebben veel kinderen 

vanwege de armoede van de ouders, ondanks de goede zorgen, weinig 

kans op een goede verzorging. Ouders hebben vaak – tijdelijk of 

structureel -  weinig mogelijkheden voor het geven van voldoende 

voeding , medische zorg of onderwijs. Er is voor deze groep geen 

maatschappelijk/pedagogisch vangnet beschikbaar, zoals wij in 

Nederland wel kennen. De dagelijkse beslommeringen van deze 

 



 2

gezinnen zijn enkel gericht op dagelijks overleven. De kinderen erven de 

armoede waarin zij zijn grootgebracht. Een groot deel van deze ouders 

en kinderen kan echter geholpen worden door een – meestal tijdelijke – 

opname in een van de zorgcentra van mevrouw Colson, die hier 

liefdevol mama België genoemd wordt. 

Daarnaast vinden we dat de vrouw de spil van de samenleving is. Dat 

betekent dat we vinden dat jonge meisjes een goede opleiding moeten 

hebben. Als ze echter een uur of meer moeten lopen om een middelbare 

school te bereiken behoort middelbaar onderwijs  vaak niet tot de 

mogelijkheden. Daarom ondersteunen we het internaat dat mevrouw 

Colson gebouwd heeft in Nebe. 

 

2.2. Missie 
Stichting Nativitas probeert zoveel mogelijk kinderen in kansarme 

situaties binnen haar werkgebied, liefde en ondersteuning te geven door 

aandacht te besteden aan het scheppen van een thuissituatie, waarin meer 

tijd en aandacht zal zijn voor liefde, de ontwikkeling van het kind en het 

ondersteunen van onderwijsmogelijkheden. Het kind dient zo kort 

mogelijk in het kindertehuis te verblijven. Hierdoor dekt de benaming 

“kindertehuis” de lading niet en noemen wij de kindertehuizen liever 

“regionale zorgcentra”.  

Het kind wordt gevolgd tot het moment dat het een beroep kan gaan 

uitoefenen dat het helpt zelfstandig uit de armoede te ontsnappen waarin 

het is grootgebracht. 

Tevens willen we de zorgcentra zodanig bouwen en onderhouden, dat de 

kinderen leven in een veilige en schone omgeving met voldoende licht, 

lucht en ruimte. 

 

Meisjes die willen studeren willen we een veilig en schoon internaat 

bieden waar ze in een rustige atmosfeer kunnen studeren. 

 

Vooral aan kinderen met een beperking willen we mogelijkheden bieden 

om op eigen benen te kunnen staan en in hun eigen onderhoud te kunnen 

voorzien. We willen meisjes bijvoorbeeld een opleiding bieden als 

naaister of kinderverzorgster. Jongens willen we een opleiding tot 

timmerman of lasser bieden. 

 

3. Ambities 

3.1 Projecten. 

Evenals in het verleden richten we ons op projecten.  

Ons meisjesinternaat in Nebe is opgericht in 1991 en is dringend aan 

renovatie toe. Het plan is goedgekeurd en de fondsen zijn verkregen uit 

de opbrengst van de speculaasactie 2017. We hopen dat de bouw dit jaar 

kan beginnen en in 2020 kan worden afgerond. 
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Voor kinderen met een beperking is het leven op Flores erg moeilijk. We 

willen graag een soort fonds vormen voor directe hulp aan kinderen, 

zodat we niet hoeven te zeggen kom maar terug als we weer geld 

hebben. De fondsenwerving hiervoor loopt.  

 

3.2 Verantwoording. 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel 

jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website 

www.kinderenvanflores.nl 

 

Daarnaast rapporteert onze lokale partnerorganisatie over de voortgang 

van de projecten. De rapportage wordt overgenomen op onze website. 

We streven er ook naar onze projecten te publiceren in de Huis aan Huis 

bladen in onze gemeente. 

 

3.3 Fondsenwerving 
Voor het verkrijgen van de nodige fondsenwerving zullen wij zo 

mogelijk: 

• Een beroep doen op onze sponsors; 

• Een speculaasactie organiseren; 

• Daar waar mogelijk lezingen geven; 

• Vermogensfondsen en andere steunfondsen aanschrijven; 

• Suppletie aanvragen bij Wilde Ganzen; 

• Sponsorovereenkomsten afsluiten. 

4. Kansen en bedreigingen 

4.1 Sterke punten:  

• We maken gebruik van capabele en betrouwbare aannemers die 

door mevrouw Colson zelf zijn opgeleid en waarmee we al jaren 

samenwerken; 

• Het regelmatige contact met onze sponsoren via onze 

nieuwsbrieven; 

• De jaarlijkse bezoeken die elk jaar aan het project gebracht 

worden, vaak met geïnteresseerde sponsoren, die daarna echte 

ambassadeurs van de stichting worden; 

• Het feit dat mevrouw Colson Nederlands spreekt en enkele van de 

lokale medewerkers zich ook redelijk kunnen uitdrukken in het 
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Nederlands. De secretaris spreekt redelijk Engels. (Het overgrote 

deel van de bevolking op Flores spreekt alleen Indonesisch.) 

4.2 Bedreigingen: 

• De overal aanwezige corruptie; 

• In de komende jaren zullen we een oplossing moeten vinden voor 

onze vergrijzende bestuursleden. Twee van onze bestuursleden 

lopen tegen de tachtig! Bovendien is uitbreiding van het bestuur 

nodig met tenminste één bestuurslid.  

• We moeten ook een oplossing vinden voor de teruglopende 

inkomsten van de vaste sponsors. We zullen meer gebruik moeten 

maken van de mogelijkheden die de digitale media bieden bij 

crowdfunding; 

• Indonesiërs hebben weinig gevoel voor onderhoud. Dit geldt 

zeker voor het personeel van de lokale organisatie dat vrijwel 

geheel uit jonge vrouwen bestaat. Door het gebrek aan onderhoud 

is veel eerder reparatie nodig; 

• De opgenomen kinderen komen vaak uit de kampongs en zijn niet 

gewend te leven in een gebouw met voor ons zo gewone deuren, 

ramen en sanitair. Sloten, scharnieren, lampen, toiletten etc. 

worden vaak als speelgoed beschouwd, vooral ook door de ouders 

die hun kinderen komen bezoeken. 

• Mevrouw Colson is oud en ziekelijk. We zullen er rekening mee 

moeten houden dat er ingrijpende veranderingen in het lokale 

bestuur zullen komen. 

5. Strategisch stappenplan 

5.1 Fondsenwerving. 

• De inkomsten van Stichting Nativitas komen uit maandelijkse 

bijdragen van vaste donateurs, van giften van incidentele 

donateurs en uit fondsenwervingsacties. 

• Ons bestuursleden Angelique Philipsen en Theo Dinnissen zullen 

zich de komende jaren richten op de inzet van sociale media ten 

behoeven van onze fondsenwerving. Zo mogelijk zullen zij een 

cursus Crowdfunding volgen en een cursus Fonsenwerving.  

• Ook zal er gebruik gemaakt worden van de webinars die 

Nederland Filantropieland (NLFL) regelmatig aanbiedt; 
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• We zullen onze samenwerking met het Citaverde College, 

Stichting Harapan en Vastenactie Rotterdam voorzetten; 

• We streven er naar dat jaarlijks een van onze bestuursleden naar 

Flores gaat om de medeverantwoordelijkheid voor de projecten te 

regelen met Yayasan Nativitas, onze lokale partner. Er wordt dan 

ook geregeld dat er ieder kwartaal een voortgangsrapportage met 

foto’s geleverd wordt. 

• De resultaten er van worden op de eigen website geplaatst.  

5.2 Projectvoortgang en verantwoording. 

• In principe wordt elk jaar door een van de bestuurders een bezoek 

gebracht aan het project om met het bestuur en andere 

verantwoordelijken de voortgang van het project te bespreken. 

 

6. Bestuurlijke zaken en financieel beleid. 

6.1 Bezoldiging 

• Bestuursleden en vrijwilligers kunnen recht doen gelden op 

vergoeding van voor de ten behoeve van de stichting gemaakte 

uren. De maximale vergoeding is € 5 per uur tot een maximum 

van € 1.700 per jaar. Ook daadwerkelijk gemaakte onkosten 

kunnen gedeclareerd worden bij de penningmeester. 

• Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 augustus op onze website 

gepubliceerd. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een 

kascommissie, gerekruteerd uit ons bestand van vaste 

vrijwilligers. 

• In het kader van de AVG zullen wij in 2019 beginnen met het 

opstellen van een privacyprotocol, zodat wij in 2020 voldoen aan 

de wettelijke regelgeving.. 

6.2 Bestemmingsreserves 

• Het is niet de doelstelling van de stichting om 

bestemmingsreserves op te bouwen. Reserves ontstaan door het 

verschil in timing qua giften en benodigdheden (projecten, 

onderwijs, gezondheidszorg, schoolgeld, etc.) vanuit Flores. 

6.3 Financiële rapportage. 

• Er wordt naar gestreefd dat binnen 1 jaar na de uitvoering van een 

project een financieel verslag aan Stichting Nativitas wordt 

overgelegd. 
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6.4 Kostenverhouding 

• De verhouding tussen kosten en baten zal zo laag mogelijk 

worden gehouden. 

7. Slot. 

7.1 Kernwaarden 

• Kernwaarden van onze stichting zijn: compassie en empathie met 

de lokale bevolking, respect voor de lokale omstandigheden en 

samenwerking met de lokale bestuurders van de partner 

organisatie en de lokale overheid. 

• Het liefdevol opvangen van kinderen met een probleem. Dat kan 

zijn: ongewenst zijn, een ziekte, een lichamelijk of geestelijk 

gebrek, slechts één of geen ouder hebben of een ander ernstig 

probleem. 

7.2 Samenwerkingen en lidmaatschappen 

• Onze stichting werkt samen met: Stichting Harapan, Citaverde 

College Horst en Vastenactie Rotterdam. 

• Wij zijn aangesloten bij: Branchevereniging voor het Particulier 

Initiatief in Ontwikkelingssamenwerking Partin. 

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 20 maart 2019. 

     Theo Dinnissen, voorzitter 

 

 

 

Lies Dinnissen, secretaris, 

 

 

 

Youri van Vessem, penningmeester, 

 

 

 

Angelique Philipsen, bestuurslid. 

 


