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1.    Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Vrienden van Siloam. Als bestuur verwoorden we hierin onze 
doelstelling en visie met betrekking tot het missionaire werk op Curaçao. 
 
Algemene informatie 
Waar je meestal niet aan denkt bij het horen van de naam van het mooie Nederlandse eiland Curaçao, 
is het woord ‘armoede’. Helaas is de werkelijkheid anders. Veel gezinnen leven in schrijnende 
omstandigheden. Meestal verborgen achter gesloten deuren, vanwege schaamte ten opzichte van hen 
die het wel goed hebben. Veel verborgen leed dus, waar in veel gevallen kinderen de dupe van zijn. 
 
Curaçao kent al jaren een hoge werkeloosheid, waardoor een groot aantal mensen onder het 
bestaansminimum leeft. Niet zelden vluchten mensen in drugs, drank en in prostitutie. Door gebrek 
aan financiële middelen is dit in veel gevallen weer de aanleiding dat mensen in het criminele circuit 
terecht komen. Zo ontstaat een negatieve vicieuze cirkel, die maar moeilijk te doorbreken is. 
 
Een ander prominent aanwezig probleem is de seksuele moraliteit. Veel kinderen zijn buitenechtelijk 
verwekt, vaak bij tienermoeders, en groeien op zonder de aanwezigheid van hun vader. Gevolg is dat 
in veel gezinnen alleen de (jonge) moeder het vaak grote gezin moet runnen, ook op financieel gebied. 
Voor veel kinderen ontstaat hierdoor een kansarme start, zowel vanuit het perspectief van 
ontwikkeling en opvoeding, als vanuit financieel en economisch perspectief.  
 
Stichting Vrienden van Siloam is bewogen met de gezinnen die leven in armoede op Curaçao! 
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2.    Missie, doelstelling en visie 
 
 

Missie 
Als bestuur geloven wij dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Dit bestaan vindt zijn 
oorsprong in de kern van onze christelijke overtuiging; namelijk dat de liefde van God voor de mens 
zichtbaar is geworden in het volbrachte werk van Jezus Christus. Wij geloven dat hiermee voor ieder 
mens de brug is geslagen om weer volledig tot zijn bestemming te kunnen komen; namelijk een leven 
vanuit relatie met God en zijn naaste. Een mens te zijn die geliefd is en gezien wordt!  
 
Doelstelling 
Het doel van de stichting vindt zijn oorsprong in onze missie, namelijk dat ieder mens recht heeft op 
een menswaardig bestaan. Bij het bereiken van ons doel maken we gebruik van Bijbelse principes die 
ons richting geven. We laten ons daarbij inspireren door de woorden van Jezus Christus zelf, zoals Hij 
in Mattheus 22: 37 en 39b meegeeft aan Zijn volgelingen:  
 
 “Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand”. 
En “Heb uw naaste lief als uzelf” (NBV).  
 

De stichting stelt zich ten doel de evangelieverkondiging en de hulpverlening op Curaçao te 
bevorderen. Hulpverlening wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de verkondiging. Om 
deze doelstelling te kunnen effectueren, heeft de stichting zich verbonden met de zusterstichting op 
Curaçao, te weten stichting Klein Jeruzalem, welke is opgericht volgens Curaçaos recht. Wilt u meer 
weten over het werk van stichting Klein Jeruzalem op Curaçao, dan verwijzen we u graag naar de site 
van deze stichting: www.siloamvillage.org 
 
Visie 
Onze visie is om de allerarmsten op Curaçao een betere toekomst te geven. Om dit te bereiken werken 
we nauw samen met Stichting Klein Jeruzalem. 
 

  

http://www.siloamvillage.org/
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3.    Overige 
 
Financiën 
Om de doelen van Stichting Vrienden van Siloam te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. 
De stichting wil niet afhankelijk zijn van de overheid en erkent hiermee volledig afhankelijk te willen 
zijn van Gods principes met betrekking tot geven en ontvangen. Praktisch betekent dit dat de financiële 
middelen voor exploitatie en uitbreiding van het werk op Curaçao worden opgebracht door vrijwillige 
bijdragen, legaten en donaties van particulieren en bedrijven, en door kerken en andere groeperingen. 
Naast gebed wordt er door ons actief aan fondsenwerven gedaan, om dat wat nodig is te kunnen 
realiseren.  
 
Fondsenwerven 
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve en directe manier tijdens 
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en 
organisaties worden actief onderhouden. 
 
De wijze waarop de financiële middelen worden opgebracht gebeurt op  verschillende manieren.  

• Donaties van vaste donateurs, welke maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven.  

• Via het verspreiden van nieuwsbrieven wordt de achterban op de hoogte gehouden van het 
wel en wee rondom Siloam. Via deze informatiestroom wordt regelmatig een oproep gedaan 
om te doneren voor bepaalde zaken die op dat moment de aandacht vragen. 

• Op aanvraag worden er presentaties gegeven waarin wordt weergegeven wat het missionaire 
werk op Curaçao inhoudt. 

• Kerken worden benaderd met de vraag om de opbrengst van één van de collectes te 
bestemmen voor dit doel. 

• Sponsering door bedrijven. 
 
Beheer van fondsen 
De stichting zal de fondsenwerving in Nederland voor Stichting Klein Jeruzalem voor haar rekening 
nemen. Zij zal hiervoor ook de bankrekening van stichting Klein Jeruzalem over. Het rekening nummer 
van stichting Klein Jeruzalem is NL10 INGB 0007 6682 72.  
Jaarlijks worden enkele tienduizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen 
en zo min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal (voorlopig geïndiceerd op € 150,00 per 
jaar) en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, 
inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties (alleen in jaar van verlof) en overige 
onkostendeclaraties. De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers. 
 
Besteding van fondsen 
De besteding van fondsen gebeurt in overleg met het bestuur van de Stichting Klein Jeruzalem. De 
bestedingen hebben te maken met kosten van voortzetting van de zorg voor de kinderen die verblijven 
bij Stichting Klein Jeruzalem. Daarnaast zijn er activiteiten om voedselpakketten te verspreiden. Veel 
van het voedsel wordt verstrekt door winkels op Curaçao. De kosten van transport, truck en 
benzinekosten, en personele bezetting komen voor rekening van Stichting Vrienden van Siloam. 
Daarnaast komen er medewerkers van het project naar NL. Ook zij kunnen financieel ondersteund 
worden tijdens hun verblijf. 
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Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens 
Stichting Vrienden van Siloam is een stichting en is ingeschreven bij de kamer van Koophandel nummer 
55445705. Het correspondentieadres van de stichting is Wite Finne 7, 9084DB Goutum. 
Het voorzitterschap is in handen van de heer Frank van de Water. 
Jaarverslagen (toekomstige) worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden 
worden gedownload (zie https://vriendenvansiloam.nl/). Contacten met de stichting verlopen via het 
dagelijks bestuur: Peter Wijngaarden, info@vriendenvansiloam.nl of Wite Finne 7, 9084DB Goutum. 
 
Website 
Ook heeft de stichting een eigen website. Op de website www.vriendenvansiloam.nl is alle informatie 
te vinden.  
 
ANBI status 
Stichting Vrienden van Siloam heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat we bij de belastingdienst 
geregistreerd staan als een  Algemeen Nut Beogende Instelling. 
 
Bestuurlijk 
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 
Het bestuur bestaat per 3 december 2019  uit de volgende personen: 

Frank van de Water - voorzitter 
Peter van Wijngaarden - penningmeester 

http://www.vriendenvansiloam.nl/

