
Beleidsplan 2014-2015 – Stichting Together for Life 

 1. Inleiding 

In de loop der tijd zijn er diverse persoonlijke contacten ontstaan tussen enkele Nederlanders 
en Kenianen. Deze contacten hebben geleid tot samenwerking op velerlei, in eerste instantie 
geestelijke zorg maar in de loop van de tijd, hulp aan wezen, jongerenscholing, 
gezondheidszorg voor mens en dier en financiële steun bij verschillende lokale projecten. In 
juni 2014 is een stichting in leven geroepen om meer gestructureerde hulp te kunnen bieden.  

2. Het doel van de instelling 

Het doel van Together 4 Life is lokaal hulp bieden in Kenia, en dan specifiek in het gebied 
Kisii. 
 
Deze hulp bestaat uit:  

 Geestelijke zorg bij lokale kerken die de gereformeerde leer vertolken in het bijzonder 

steun voor voorgangers / dominees en kerkenraden.  

 Weeskinderen de mogelijkheid bieden om een vakgericht diploma te behalen zodat 

zij in de toekomst in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

 Voorlichting op het gebied van diergezondheid met als doel dat de lokale kennis 

toeneemt van het dierenwelzijn wat uiteindelijk leidt tot gezonde veehouderij. Gezond 

vee heeft een betere productie van melk en vlees wat de financiële situatie verbetert.  

 Voorlichting over gezondheid, HIV/aids, gezinsplanning 

 Lokale bouwprojecten ondersteunen  

Bij elk doel word de nadruk gelegd op ondersteuning van bestaande projecten en plannen, 
waarbij wij ernaar streven om aanvullend te ondersteunen en dus niet de hoofdfinancier te 
zijn. Er is tevens geen winstoogmerk. 

3. Werkzaamheden van de instelling 

Together for Life is een internationaal opererende NGO die onderwijs en ondersteuning biedt 
om de situatie van de mensen in Kisii (Kenia) te verbeteren. Veel van deze mensen zijn 
ongeschoold. 

Om meer kennis te bevorderen worden projecten en lessen opgezet voor de volgende 
programma's:  

1. Pastors for Life 

2. Education for Life 

3. Animals for Life 

4. Construction for Life 

5. Health for Life  



 Overzicht van toekomstige projecten:  

1. De bouw van een opleidingscentrum (is november 2014 begonnen) 

2. Cursussen (theologisch en veterinair) in de 2e helft van 2015 

 Beloningsbeleid: bestuursleden en leden worden niet beloond voor hun 
werkzaamheden. Vergoeding van gemaakte onkosten vindt alleen plaats na 
toestemming van het bestuur. 

4. Organisatiestructuur  
 
Het bestuur bestaat uit:  

 Tonnis Groenveld (voorzitter) 

 Kor Datema (penningmeester) 

 Elanna Veldkamp (secretaris) 

5. Financiering en schenkingsbudget 

Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft de stichting als doel fondsen te werven in 
Nederland. Nu gebeurt dat m.n. door (kerk)collectes en giften. 

De jaarlijks budget word opgesteld door de penningmeester. We verwachten een jaarlijks 
inkomen tot maximaal € 10.000. Het plan is om +/- € 500 te houden als buffer. 

Projecten kunnen gefinancierd worden na het goedkeuring van het bestuur.  

6. Vermogensbeheer en besteding 

De stichting heeft nog geen vermogen, dus achten wij het niet opportuun om daar een 
beleidsplan voor te ontwikkelen. 

7. Bijlage 

 Klik hier om de statuten van de stichting Together4Life te lezen.  

8. Contactgegevens 

Together for Life  

Website: http://together4life.nl  

Email: info@togetherforlife.org klopt dit wel? 

KvK nummer: 60795565 


