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1. Inleiding
Stichting Love and Liberty Foundation is een christelijke missionaire stichting. Wij willen als Stichting
mensen enthousiast maken en aanmoedigen om samen met ons, en de partners waarmee wij
samenwerken, projecten mogelijk te maken die vrouwen en kinderen in kwetsbare situaties bijstaan
in lichamelijke, sociale en geestelijke noden. Dit doen wij vanuit het besef dat Jezus Christus ons
oproept om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Daarbij geven wij gehoor aan de grote Opdracht
om net als Jezus mensen bij te staan in hun noden en vanuit een liefde geworteld in het evangelie van
Jezus Christus zo bij te staan dat zij nieuwe hoop ontvangen.
De Stichting Love and Liberty Foundation heeft een organisatorisch, faciliterende en ondersteunende
rol heeft voor het werk van onze partners, en vormt daarbij een belangrijke schakel in de verbinding
met de achterban en mensen die betrokken zijn bij het werk wat deze partners voor de Stichting
uitvoeren.

2022 - 2023
Op dit moment partnert de Stichting met zendeling Benthe Jongenburger om onze missie en visie
handen en voeten te geven in Talamanca, het berggebied van Costa Rica. Het is de wens van ons als
bestuur om mede door middel van de aanwezigheid van Benthe in Talamanca en met haar inzet
allereerst het komende jaar te komen tot een concreet overzicht van de noden onder de vrouwen en
kinderen in specifiek één of meerdere dorpen in het berggebied. Daarbij leeft Benthe onder de mensen
in het berggebied, maakt zij gebruik van het netwerk waarover zij al bezit als gevolg van haar eerdere
zendelingswerk in Costa Rica en kijkt zij welke lokale partners betrokken kunnen worden bij het
opzetten van projecten ter plaatse. Aan de hand van deze inventarisatie zal begonnen worden met het
nader vormgeven van de vervolg projecten.

2. Missie en visie
De Stichting Love and Liberty Foundation is een christelijk missionaire stichting met als grondslag de
Bijbel als het door God gegeven onfeilbare Woord. De Stichting voelt zich geroepen invulling te geven
aan de zendingsopdracht van Jezus Christus uit Mattheus 28:19: ‘Maakt al de volken tot Mijn
discipelen’.
Het woord discipel betekent letterlijk: leerling (“mathetes” in het oorspronkelijke Grieks). Dus
discipelschap betekent simpelweg: leren van Jezus. Leren als Hem te zijn.
Jezus roept elke gelovige op om zijn discipel te zijn. Bij discipelschap zijn theorie en praktijk met
elkaar verweven. Het raakt je hele mens-zijn in al zijn facetten en gedurende je hele leven. Een
discipel van Jezus verlangt ernaar te leven zoals Jezus leefde, lief te hebben zoals Jezus liefhad,
en Hem te volgen zoals Jezus de Vader gehoorzaamde.
Discipelschap is het leerproces van Gods kinderen waarin zij, geïnspireerd door Gods Woord en
geleid door Gods Geest, in de context van hun dagelijkse omstandigheden, activiteiten en
relaties, in groeiende Christusgelijkvormigheid gehoorzaam zijn aan Gods geboden en ook
anderen uitnodigen om Jezus te vertrouwen en te volgen.
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Onze visie is individuen en gemeenschappen in achtergestelde gebieden weer hoop te geven en
perspectief te bieden door ontwikkeling van inzicht, vaardigheden en door groei in kennis van het
evangelie van Jezus Christus. In navolging van Jezus Christus wil de Stichting vrouwen en kinderen
bijstaan in lichamelijke, sociale en geestelijke noden.
Dit doen we door zendelingen uit te zenden naar die gebieden waar er nood is, hen te ondersteunen
in het uitleven van onze visie en daarin samen te werken met lokale netwerken van partners.

3. Doelstelling
De Stichting Love and Liberty Foundation bestaat sinds 2019 en heeft ingevolge haar statuten ten doel:
‘Het doorgeven van het evangelie van Jezus Christus aan met name vrouwen en kinderen, door in
navolging van Jezus Christus, individuen en gemeenschappen bij te staan in lichamelijke, sociale en
geestelijke noden waarbij er oog is voor andere taken op het gebied van gezondheid, voeding en
gemeenschapsontwikkeling en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

4. Wijze van realisatie van de doelstelling
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:










Het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus in zowel woord als daad.
Het houden van samenkomsten, waarin de Bijbelse boodschap wordt vertolkt.
Het verlenen van steun aan kerkelijke organisaties waaronder bijvoorbeeld het meewerken
aan samenkomsten/kerkdiensten door zang, muziek en gesproken woord.
Het verlenen van pastorale zorg, onderwijs en cursussen
Lokale bewoners te ondersteunen en te stimuleren in het ontwikkelen van lokale initiatieven
die bijdragen aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van lokale bewoners.
Het onderwijzen in gezonde leefgewoonten.
Het organiseren van terugkerende activiteiten in dorpen teneinde relaties op te bouwen
waaronder het geven van workshops en het samen met vrouwen maken.
Het opzetten en onderhouden van een netwerk, het organiseren van evenementen en
trainingen.
Persoonlijke begeleiding op maat.
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Communicatie
Om als Stichting meer draagvlak te verwerven, worden verschillende PR activiteiten ontwikkeld en
media ingezet zoals:






Website van de Stichting : www.loveandlibertyfoundation.nl.
De activiteiten van de Stichting worden op de site belicht en volop van fotomateriaal voorzien.
Onze partners maken regelmatig blogs en filmpjes welke op de website worden geplaatst.
Nieuwsbrieven worden gedeeld met donateurs en betrokkenen bij het werk van de Stichting.
Presentatiebezoeken gemeente(n) en organisaties.

5. Organisatie
Op 19 december 2019 is de Stichting Love and Liberty Foundation opgericht.
KvK nummer:
766 993 74.
Rekeningnummer:
NL81 RABO 0355 7979 92
Fiscaal nummer (RSIN nummer) is:
860757730
E-mailadres:
info@loveandlibertyfoundation.nl
De Stichting is gevestigd op het adres:
Hoofdweg 25, 9617 AA te Harkstede.
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden
gedownload (zie www.loveandlibertyfoundation.nl). Contact met de Stichting verloopt via:
info@loveandlibertyfoundation.nl of via het postadres: Hoofdweg 25, 9617 AA, Harkstede

6. Bestuur
Het bestuur van Stichting Love and Liberty Foundation bestaat enkel uit vrijwilligers, die allen vanuit
hun persoonlijke geloof met Jezus Christus zich inzetten voor de Stichting. Er zijn momenteel 3
bestuursleden werkzaam voor de stichting. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding/beloning.
Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Bestuurslid:

dhr. J.S. Manuputtij
dhr. R. Mantel
dhr. J. Hamming
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7. Thuisfrontcommissie
Onze zendelingen zijn zich ervan bewust dat ze het werk wat ze mogen doen niet alleen kunnen doen.
Op de lokale plekken hebben de zendelingen een team van mensen om zich heen verzameld die hun
helpen en ondersteunen bij de diverse activiteiten, maar minstens net zo belangrijk zijn de groep van
mensen die om de zendelingen heen staan als thuisfront.
De Thuisfrontcommissie (TFC) ondersteunt de zendeling op afstand, op diverse manieren, en is een
veilige en warme plek waar de zendeling altijd terecht kan met hulp- of ondersteuningsvragen. De
Thuisfrontcommissie heeft als belangrijkste taak het geestelijke en fysieke welzijn van de zendeling,
maar houdt zich daarnaast ook bezig met organisatorische ondersteuning, fondswerving,
betrokkenheid van de achterban en verbinding leggen met andere organisaties of geïnteresseerden.
Met de huidige communicatiemiddelen hebben de zendelingen een direct lijntje met de
Thuisfrontcommissie.

8. Financiën
Stichting Love and Liberty Foundation is volledig afhankelijk van giften van particulieren, organisaties
en kerken. Alle betrokken medewerkers in het bestuur als ook in de thuisfrontcommissie voeren hun
taken op vrijwillige basis uit en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Om als Stichting
onze visie vorm te kunnen geven en het mogelijk te maken de in dit plan genoemde activiteiten te
ontplooien en/of te ondersteunen, zijn giften en daarmee vermogen nodig.

Besteding giften
Met de giften die wij ontvangen ondersteunen wij zendelinge Benthe Jongeburger om de missie en
visie van de Stichting in Costa Rica uit te dragen. Met de giften bekostigt de Stichting de tijd en
middelen die nodig zijn om te werken aan een netwerk in Talamanca, huisvesting en levensonderhoud,
activiteiten en projecten en operationele kosten (zoals website hosting, financiële administratie,
bankkosten, etc.).
Betreffende geoormerkte donaties zal het bestuur, wanneer voor enig project voldoende geld
ingezameld is en er nog giften voor dat project binnenkomen, betreffende gelden aanwenden voor
(een)soortgelijk(e) project(en) binnen de invloedssfeer van de Stichting. Mochten er zich onvoorziene
omstandigheden voordoen waardoor een project geen doorgang kan vinden, dan zal het bestuur op
eenzelfde wijze handelen.

Werving giften
De Stichting heeft geen winstoogmerk en is volledig afhankelijk van de giften van anderen. De Stichting
wil geld binnen krijgen door het werven van sponsors en mensen aan te moedigen zich te verbinden
met het werk van de Stichting en haar zendingspartners door het geven van giften.
De weving van geld gebeurd veelal op een kleinschalige manier, zoals tijdens contacten met relaties.
De bestaande contacten met donateurs worden actief onderhouden en daarnaast is er aandacht voor
het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit bijvoorbeeld middels nieuwsbrieven, emails en het inzetten van social media.

6

Ook het houden van korte acties, draagt bij aan bekendheid met de werkzaamheden van de Stichting
en haar zendingspartners. Dit kunnen persoonlijke initiatieven zijn, initiatieven vanuit de
thuisfrontcommissie en initiatieven vanuit bij de missie betrokken kerken en organisaties. Veelal zullen
deze acties gericht zijn op het verwerven van gelden voor specifieke benodigdheden of projecten.

Financiële administratie
De Stichting voert een administratie en stelt jaarlijks een verslag op, bestaande uit activiteitenverslag
en een jaarrekening. De Penningmeester zorgt voor de verwerking van alle financiële transacties en
een transparante verantwoording en verslaglegging van de financiën van de Stichting. Ook verzorgt hij
de sponsadministratie en de verantwoording aan de individuele sponsors.
De administratie is zodanig ingericht dat duidelijke inzage bestaat in onder andere de aard en omvang
van de ontvangen donaties, het aanwezige vermogen en de wijze van besteding van de middelen.

Beheer van het vermogen van de Stichting
Het vermogen van de Stichting is bedoeld om te besteden voor onverwachte beheerkosten en voor
toekomstige activiteiten en projecten ter realisatie van de doelstelling.
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het bestuur van de Stichting. De Penningsmeester
is als enige bevoegd en alleen namens en met instemming van de overige bestuursleden betalingen te
verrichten.
Het afgelopen jaren (2020-2022) heeft de Stichting vermogen opgebouwd nu haar activiteiten in Costa
Rica vanwege de COVID-pandemie niet in gang konden worden gezet. Het opgebouwde vermogen zal
in 2022-2023 worden ingezet om te bouwen aan een netwerk in Talamanca; op basis van een
zorgvuldige inventarisatie in één of meerdere dorpen in Talamanca de noden in dat concrete dorp(en)
in beeld te brengen; en tot slot concrete voorstellen uit te werken voor projecten en activiteiten die
de visie en missie van de Stichting uitdragen.
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