
BELEIDSPLAN 2022 - 2025
STICHTING BUILDING PEOPLE BRINGING LIFE
Stichting Building People Bringing Life (BPBL) ondersteunt ontwikkelingswerk in Lichinga, Mozambique.

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel 

het ondersteunen en ontplooien van activiteiten in met name maar niet beperkt tot  de plaats Lichinga,
Mozambique  op  het  gebied  van  sociale,  geestelijke  en  materiële  ontwikkeling  ten  behoeve  van  de
samenleving  en  het  realiseren,  aanbieden  en  bevorderen  van  onder  meer  onderwijs,  gezondheidszorg,
(maatschappelijke) projecten en ontwikkelingswerk. 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het realiseren van draagvlak en het bevorderen van
een optimale samenwerking tussen (veld)werkers, de eventuele thuisfronten, vriendenkringen, sponsoren
en andere belanghebbenden; het verwerven, beheren en aanwenden van fondsen; het (doen) organiseren

van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; het (doen) adviseren bij en monitoren van
de activiteiten; het opbouwen en onderhouden van een netwerk van kerken en individuen ter vergroting van
bewustwording en de communicatie  rond activiteiten;  het  inzetten van één of  meer  personen voor  de
uitvoering van werkzaamheden, danwel het ondersteunen van personen wier arbeid gericht is op het doel
van  de  stichting;  het  (doen)  verstrekken  van  informatie  en/of  advies  door  gebruikmaking  van  de
verschillende beschikbare vormen van media; 

De stichting beoogt niet het maken van winst. 

De  missie van stichting BPBL ligt al besloten in de naam:  building people, bringing life –investeren in de
geestelijke, sociale en materiële ontwikkeling van medemensen en hen het eeuwige leven van Jezus Christus
brengen.

Contactgegevens
Stichting Building People, Bringing LIFE

Adres: Leguaanstraat 39
1338 HC Almere

KvK: 65084128

RSIN: 855973894

Web: Web: http://www.buildingpeoplebringinglife.nl of http://www.bpbl.nl

Mail: info@bpbl.nl



Building People, Bringing LIFE
IBAN: NL05 INGB 0004 1080 74
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie personen. Kerkgenootschap Rafael Almere heeft de bevoegdheid één 
bestuurder in het bestuur te benoemen. Op dit moment zijn twee bestuurders aan Rafael Almere 
verbonden.

Voorzitter: M.M. de Boer (Mark), Almere

Secretaris: E.J. van de Groep (Evert), Almere

Penningmeester: P. Laman (Paul), Hengelo (GLD)

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en werkt volledig op vrijwillige basis.

Werkwijze
Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen. Voorafgaand aan de vergadering wordt een 
mondelinge of schriftelijke rapportage van de werkers gevraagd.

Beleid
Werkzaamheden
In directe zin:

 Ondersteuning van werkers in Mozambique (op dit moment: Frank en Sandra Obdam) door werving
van fondsen en verzorgen van administratieve taken.

 Onderhouden  van  communicatie  en  afstemming  met  kerkelijke  gemeente  Rafael  Almere  en  de
thuisfrontcommissie

 Toezicht houden op juiste besteding van middelen door werkers middels regelmatige rapportage

 Financiële en praktische advisering bij projecten en grote financiële uitgaven

In indirecte zin, dwz uitgevoerd door de werkers in Mozambique:

 Opzetten  en  onderhouden  van  een  gezondheidskliniek  in  Lichinga  met  departementen  op  een
groeiend aantal in de provincie (uitgevoerd door werkers)

 Begeleiding  en  training  van  (m.n.)  jonge  mensen  in  geestelijke  ontwikkeling  (uitgevoerd  door
werkers in samenwerking met Jeugd met een Opdracht Mozambique)

 Hulpverleningsprojecten zoals opzet en uitvoering van gezondheidsklinieken, sponsorprojecten voor
schoolgaande kinderen, microfinancieringsprojecten en bouwprojecten (uitgevoerd door werkers in
samenwerking met Jeugd met een Opdracht en/of andere lokale partners)

Werving van gelden
De benodigde fondsen voor de projecten en levensonderhoud van de werkers  worden geworven onder
particulieren, kerken en waar mogelijk stichtingen en fondsen. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de
‘Thuisfrontcommissie’ (TFC) en met de uitzendende kerkelijke gemeente(n). Rafael Almere stelt zich jaarlijks
garant voor een deel van het benodigde budget.
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Beheer van gelden
Het  financieel  beleid  is  erop gericht  gelden zo  effectief  mogelijk  te  besteden.  Daarbij  wordt  vermogen
uitsluitend opgebouwd om eventuele calamiteiten (persoonlijke veiligheid, onverwachte grote uitgaven) op
te kunnen vangen. Daartoe wordt een buffer van 5.000 euro aangehouden.

Daarnaast worden geoormerkte gelden via bestemmingsfondsen geadministreerd, conform de richtlijnen
voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen.

De stichting beoogt geen winst. Alle overschotten op de begroting worden aangewend voor de doelstelling.
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