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Introductie
Albanië is een land met enorme armoede. Met name voor de zwakkeren in de samenleving,
zoals gehandicapten, alleenstaanden, weduwen, wezen, verslaafden en daklozen, zijn
weinig voorzieningen. Deze doelgroep is vaak niet geïntegreerd in de samenleving en heeft
weinig kansen om een menswaardig bestaan te leiden.
Vanaf medio 2005 zijn er diverse incidentele activiteiten ondernomen om gehandicapten te
ondersteunen bij hun re-integratieproces in de samenleving. Vanuit deze incidentele
activiteiten is de wens ontstaan om een stichting op te zetten en meer structureel
ondersteuning te bieden aan kansarmen in Albanië.
In 2008 is stichting Leven in Albanië opgericht. Hiermee is een platform gecreëerd van
waaruit ondersteuning van het werk onder kansarme en gehandicapte mensen in Albanië
gecoördineerd kan worden.
Gedurende het werk in de jaren 2008-2012 is naast bovenstaande door vrijwilligers ook de
geestelijke nood gezien. Als stichting willen wij juist ook hierin proberen een antwoord te
geven door evangelisatie en geloofsopbouw een duidelijke plaats te geven in het totale werk.
Als stichting ondersteunen we ook initiatieven buiten Albanië die gericht zijn op evangelisatie
en om christenen te helpen groeien in geloof.
In dit beleidsplan staat de strategische focus van de stichting voor 2021-2024 beschreven.
Dit beleidsplan is gebaseerd op de statuten van de stichting zoals vastgelegd bij notariële
akte van oprichting van de Stichting Leven in Albanië d.d.19 September 2008. Deze statuten
maken integraal onderdeel uit van dit beleidsplan.

Bestuur
Bij het samenstellen van het beleidsplan 2021 – 2024 in december 2020 werd het bestuur
gevormd door de volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Jan Mannee
Jurrie Steenkamp
Leo Robbemond
Loekie Jansma
Kees Polderman
Peter Maris
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Missie en visie

Stichting Leven in Albanië heeft als doel:
1. Mensen met een handicap of mensen in een kansarme positie in Albanië te
ondersteunen om zo een volwaardig leven te hebben in de samenleving.
2. Het in woord en daad verkondigen van het Leven in Jezus Christus in Albanië en in
andere landen.
In het logo van de stichting wordt de missie gevisualiseerd. De vorm van het land is
weergegeven in de rode kleur van de vlag van Albanië. Om het land heen ziet u een hart: de
stichting heeft hart voor de Albanezen. Daarbij spreekt een hart ook van leven. Direct naast
het land vindt u binnen het hart ook een kruis. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven om
het Leven te geven aan de mensen. Het onderste deel van het logo bestaat uit de naam van
de stichting waarin de mission statement wordt neergezet. De stichting wil ‘leven’ in Albanië
brengen.

Met haar activiteiten beoogt de stichting het volgende:
o

De doelgroep waar de stichting zich op richt zijn kansarme mensen in de
samenleving en dan met name gehandicapten, alleenstaanden, weduwen, wezen,
verslaafden en daklozen.

o

Gelijkwaardige kansen scheppen voor mensen die behoren toto de doelgroep. De
Albanese regering speelt hierbij een belangrijke rol als vormgever van het
maatschappelijk klimaat.

o

Acceptatie van mensen in de doelgroep binnen de samenleving. Dit uit zich in een
positieve respectvolle behandeling van deze doelgroep.

o

Integratie van mensen in doelgroep in de maatschappij. Een wezenlijk aspect hierbij
is dat deze doelgroep een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan bieden.

o

Mensen binnen en buiten Albanië (van jong tot oud) bereiken met het Evangelie van
Jezus Christus en helpen te groeien in hun geloof.

Praktisch betekent dit:
o

Professionele begeleiding voor de kansarme en gehandicapte mens.

o

Begeleiden van families die de verantwoordelijkheid voor de zorg van hun kansarme/
gehandicapte familielid op zich nemen of deze zorg uitbesteden.

o

Hulpverlenende organisaties en kerken ondersteunen en op elkaar afstemmen.

o

Integratie van de Christelijke levensvisie in de hulpverlening.
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o

Het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen op sociaal, geestelijk,
lichamelijk en maatschappelijk vlak.

o

Evangelisatie, en het werken aan geloofsopbouw zowel onder kinderen als
volwassen zowel binnen en buiten Albanië.
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Strategische doelstellingen
Voor de komende vier jaar hanteert de stichting de volgende doelstellingen:
1. Ondersteuning van bestaande hulpverleningsorganisatie en kerken in Albanië met
daarvoor in Nederland en Albanië wonende uitgezonden vrijwilligers.
2. Het waar mogelijk samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties van de
‘sociale kaart’ dan wel werken aan informatie-uitwisseling met betreffende partijen.
3. Draagvlakversterking onder de Nederlandse (en buitenlandse) achterban.
4. Evangelieverkondiging en geloofsopbouw in woord en daad zowel binnen als buiten
Albanië.
Om deze doelstellingen te bereiken worden de diverse activiteiten ondernomen:
Doelstelling 1: 1.
Ondersteuning van bestaande hulpverleningsorganisatie en kerken in
Albanië met daarvoor in Nederland en in Albanië wonende uitgezonden vrijwilligers.
Er zijn meerdere vrijwilligers uitgezonden om voor onbepaalde tijd bestaande
Albanese hulpverleningsorganisaties en kerken te ondersteunen. Deze vrijwilligers
worden ondersteund en zo nodig gecoacht door de stichting in samenwerking met
hun thuisfrontcommissie. Deze vrijwilligers wonen zowel in Albanië als in Nederland
Doelstelling 2: 2.
Het waar mogelijk samenwerken met andere
hulpverleningsorganisaties van de ‘sociale kaart’ dan wel werken aan informatieuitwisseling met betreffende partijen.
Hiertoe worden verschillende organisaties bezocht en samenwerkingsmogelijkheden
geïnventariseerd. Waar wenselijk worden samenwerkingsplannen ontwikkeld en
uitgevoerd om maatschappelijke organisaties te versterken en informatie uit te
wisselen.
Doelstelling 3: Draagvlak versterking onder de Nederlandse (en buitenlandse) achterban
Regelmatig zullen voorlichtings- en fondsenwervende campagnes worden uitgevoerd
waarbij de volgende activiteiten worden ondernomen:
o uitgeven van folders, nieuwsbrieven, gebedsbrieven
o organisatie van presentatieavonden en informatiebijeenkomsten
o fondsenwervende acties, etc.
o waar mogelijk samen met andere stichtingen samenwerken die de doelstellingen
van de stichting van harte ondersteunen of die versterken.
o Berichtgeving en acties via sociale media uitvoeren
Doelstelling 4: Evangelieverkondiging en geloofsopbouw in woord en daad.
De vrijwilligers van de stichting werken vanuit een christelijke levensovertuiging en
geven hieraan invulling door het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te
verkondigen.
De evangelisatie-activiteiten zijn gericht op kinderwerk, vrouwenwerk, het geven van
trainingen, cursussen en kampen voor geloofsopbouw. Ook zal samenwerking met
lokale kerken worden gezocht om gezamenlijke projecten uit te voeren.
Bij de evangelisatie en geloofsopbouw-activiteiten hoort ook het meewerken aan het
uitgeven van cursus- en trainingsmateriaal en het toerusten van kerken. Dit laatste
vindt plaats in Albanië maar ook in andere landen.
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Om aan deze doelen nader invulling te geven kunnen de vrijwilligers projecten aan het
bestuur van de stichting voordragen die na goedkeuring, waar nodig (financieel) worden
ondersteund.
Het bestuur van de stichting en de vrijwilligers onderhouden regelmatig contact. De
vrijwilligers rapporteren over de voortgang van de activiteiten en hun welzijn. Eenmaal per
jaar wordt een jaarverslag overhandigd aan het bestuur waarin verslag wordt gedaan van de
activiteiten en de behaalde doelstellingen.
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Fondswerving
Om haar doelstellingen te bereiken houdt de stichting Leven in Albanië zich bezig met
fondsenwerving. Deze fondsenwerving zal via de volgende kanalen plaatsvinden:
1.
2.
3.
4.

Particuliere donateurs
Zakelijke donateurs
Eenmalige acties
Medefinanciering organisaties die gesubsidieerd worden via het Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking om initiatieven als die van de stichting Leven in Albanië
te ondersteunen
5. Overige fondsen en stichtingen die als doel hebben projecten in ontwikkelingslanden
in het algemeen en Albanië in het bijzonder te ondersteunen
De primaire aandacht zal gericht zijn op het werven van fondsen via de eerste 3 genoemde
kanalen.
Particuliere en zakelijke donateurs: Zodra een vrijwilliger kenbaar maakt van plan te zijn te
gaan wonen en werken in Albanië, zullen veelal familie, vrienden en bekenden hier heel
nauw bij betrokken zijn. Met name via dit kanaal zal een groot deel van de fondsenwerving
gerealiseerd worden. Deze donateurs zullen actief worden benaderd middels nieuwsbrieven
en andere vormen van communicatie. De communicatie zal door de betreffende TFC’s
worden uitgevoerd.
Eenmalige acties: Acties zullen ingezet worden om voor een actueel en concreet doel of een
project fondsen te werven.
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Financieel beleid
Het financieel beleid van de stichting Leven in Albanië is erop gericht zo veel mogelijk
continuïteit te bieden aan het werk van de vrijwilligers. Hierbij wordt gestreefd om de
overheadkosten zo laag mogelijk te houden en alleen voor de noodzakelijke uitgaven gelden
uit de verworven fondsen te onttrekken. Doelstelling is om de overheadkosten niet hoger te
laten zijn dan 2% van de verworven fondsen.
Het financieel beleid wordt gestuurd op basis van een begroting. Deze begroting zal bestaan
uit een algemeen deel waarin de algemene financiële middelen van de stichting zullen
worden benoemd. Daarnaast zal een begroting voor elke vrijwilliger worden gehanteerd
waarbij rekening gehouden zal worden met het specifieke uitgavenpatroon van deze
vrijwilliger, rekening houdend met een minimum en een maximum maandelijks budget.
Financiële middelen zullen alleen op basis van daadwerkelijk ontvangen donaties worden
uitbetaald. Hiertoe zal een nauw contact met de vrijwilligers worden onderhouden.
Van alle financiële transacties zal nauwkeurig verslag worden gedaan. Voor elke vrijwilliger
wordt een exploitatierekening bijgehouden en ook zal per donateur worden geregistreerd
welke gelden zijn ontvangen en waaraan deze zijn besteed. Er zal jaarlijks een financieel
jaarverslag worden opgesteld en verantwoording worden afgelegd. Op verzoek zal aan de
donateurs een overzicht van de door hen gedane donaties en de bestemmingen van deze
gelden worden verstrekt.
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Verhouding TFC en Stichting Leven in Albanië:
De in Albanië wonende uitgezonden vrijwilligers worden ondersteund door en
ThuisFrontCommisie (TFC) die een brugfunctie hebben tussen de vrijwilliger(s) en
zijn/haar/hun kerkelijke gemeente en overige achterban en ondersteuners. De Stichting
Leven in Albanië werkt nauw samen met de ThuisFrontCommissie(s). De wederzijdse
verantwoordelijkheden worden als volgt gedefinieerd.
- Stichting Leven in Albanië is eindverantwoordelijk voor de vrijwilligers en fungeert als
contactpersoon voor de Albanese organisatie/gemeente waarmee samengewerkt
wordt.
- Voor overheid en andere instanties in Albanië is een van de vrijwilligers voor de
stichting aangewezen als ‘legal representative’. Deze hoeft niet permanent in Albanië
te wonen.
- De stichting biedt een platform voor uitbreiding van het werk en coördineert
fondswerving.
- Eventuele projecten vallen onder verantwoordelijkheid van de stichting.
- De thuisfrontcommissie is verantwoordelijk voor morele, geestelijke, financiële en
praktische support. Mocht de stichting in de toekomst andere vrijwilligers willen
‘uitzenden’ die in Albanië zullen wonen en werken dan dienen deze vrijwilligers zelf een
thuisfrontcommissie op te starten.
- Van iedere TFC neemt één lid zitting in het bestuur van de stichting
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