
Beleidsplan Stichting African Care 2015 

Uitgewerkt volgens de richtlijnen als vermeld op de website van de belastingdienst 

  het werk dat de instelling doet 

  de manier waarop de instelling geld werft 

  het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

INLEIDING en achtergrond 
De Stichting African Care is een gezamenlijk initiatief van zendelingen Koerselman en Stg. OostEuropa Zending. 
In de negentiger jaren die begonnen met de euforie over de val van het IJzeren Gordijn, de golf oorlog en de hype van 
een Nieuwe Wereldorde, had een en ander gevolgen voor het continent Afrika.  
Voor Afrika had de val van het Sovjet Imperium direct tot gevolg dat de marxistisch communistische bewegingen de 
voeding werd ontnomen maar als snel kwam daarvoor de sharia en jihad terreur voor in de plaats. 
OostEuropa Zending was actief vanaf begin 80-iger jaren in de hoorn van Afrika, die toen een duidelijke 
communistische invloed  kende. De samenwerking met de familie Koerselman was een perfect match omdat zij 2 jaar 
in Afrika hadden gewoond.  

VISIE 
Afrika heeft Jezus nodig. Het continent is vol van geweld en velen vluchten naar Europa. Ook de armoede blijft 
ondanks vele miljarden ontwikkelingshulp schrijnend. Bijna gehele volken lijden aan aids.  
De hoofdtargets van het Evangelie zijn (Mt 25:35,36 en Mt 28:19): 

1. Onderwijs van de boodschap van Jezus 
2. Zorgen voor de medemensen in nood en dat gaat over: 

             Voedsel, kleding, ziekenzorg en gevangenenzorg 
 
DOEL  
De stichting heeft ten doel het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad, in en vanuit Afrika, 
door de mensen in Afrika. 
 
 
WERKWIJZE 
De hulp vanuit Nederland is speciaal gericht op vluchtelingen in Afrika die prediker willen worden en daarvoor een 
studie willen volgen. African Care steunt deze mensen door hun opleiding financieel te steunen 
 
Afrikaanse christenen zijn zelf het beste in staat het Evangelie te verspreiden onder volksgenoten. African Care treedt 
daarom faciliterend op, oftewel, zij ondersteunt financieel bij studies in theologie aan diverse Bijbelscholen. 
De opleidingen vinden voornamelijk plaats in Kenia, waarbij de studenten gemotiveerd worden om na hun opleiding 
terug te keren naar hun thuisland, om daar het Evangelie te verspreiden.  

Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te 
streven.  

African Care is ook partner binnen EEO Internationaal met een aantal andere organisaties die huizen in het 
Zendingscentrum van Christian Care East West in Krimpen aan de Lek 

FINANCIEN 

Werving – er wordt een regelmatige nieuwsbrief uitgegeven waarop een aantal stichtingsvrienden reageren met een 

bijdrage. Ook dragen soms fondsen substantieel bij. 

 

Administratie - De boekhouding wordt bijgehouden door vrijwilligers met een geavanceerd software programma 

waarin overzichtelijk is te volgen welke bedrage voor welk doel geschonken zijn en besteed worden. 

Uiteindelijk wordt het financieel jaaroverzicht door een professionele administrateur samengesteld. 

 

Het is de bedoeling dat er geen vermogen wordt opgebouwd en alle middelen ten goede komen aan de doelstelling.  

Daarnaast worden alle middelen ingezet volgens het door de donateur bepaalde doel. 
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