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INLEIDING

HeartView for You is in 2018 gestart als een Non-pro it stichting.
Dat wat ons hart heeft geraakt, de liefde van Jezus, daar willen we van uitdelen aan
mensen die leven in diepe duisternis. Dit doen we door middel van o.a. evangeliseren,
voedsel en kleding uitdelen en discipelschap. We laten ons hierbij leiden door Gods
Geest.
De stichting wordt gedragen door het bestuur en een kleine groep vrijwilligers. We
werken ook samen met andere organisaties.
We bouwen connecties in binnen- en buitenland. We zijn gericht op de landen
Nederland, Roemenië, Peru en India, maar sluiten niet uit dat dit de komende jaren zal
kunnen uitbreiden naar andere landen.

Termijn van dit beleidsplan:
Dit beleidsplan is voor 3 jaar geschreven. We zijn inmiddels een gezonde stichting met
nieuwe projecten die we de komende tijd meer zullen uitwerken. Daarbij zoeken we
naar meer vaste donateurs en vrijwilligers om steeds beter te kunnen functioneren
binnen de projecten.
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HOOFDSTUK 1
Missie en visie
Onze missie:
Stichting HeartView for You is ontstaan door een korte zendingsreis die Everdina, de
oprichtster van de stichting, maakte in 2016 naar Roemenië. Tijdens deze reis kwam
ze in achterstandswijken waar Roma wonen. God heeft hier haar hart aangeraakt en
daardoor ontstond langzaamaan een droom/missie/plan. God legde het verlangen in
haar hart om door de ogen van Jezus naar deze mensen te kijken. Ze wil deze mensen
vertellen van Zijn Liefde en hen helpen in hun dagelijkse levensbehoeften.
Waar staan wij voor:
* Onze fundamenten zijn het Levende Woord Jezus, het betrouwbare woord de Bijbel,
De Zoon van God die voor ons gestorven is, zodat wij mogen weten dat we geliefde
kinderen zijn en dat we in Hem een eeuwig leven hebben. (n.a.v. Joh.3:16)
* God is Liefde! We delen vanuit Zijn Liefde aan elk mensenkind, omdat een ieder uniek
door God geschapen is en geliefd. Dit doen we door de Heilige Geest geleid.
* Dat wat ons hart veranderd heeft, willen we delen met mensen die leven in
achterstandswijken en armoede.We willen hen laten weten dat ze geliefd zijn bij God
de Vader, waar ook ter wereld. Ze mogen hun leven in Zijn Handen leggen en een
nieuw leven ontvangen in Christus Jezus.
* Overal waar we komen willen we het Licht van Jezus zijn en laten schijnen.
* Het navolgen van de grote zendingsopdracht uit Mattheus 28: 19 20.
* De volgende tekst uit de Bijbel is de grondlegger van onze stichting:
'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat
God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.' (1 Petrus 2:9)
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* ‘Blessed to be a blessing!’ Wij zijn gezegend om tot zegen te kunnen zijn.

Onze visie:
Daar waar wij mee gezegend zijn, de Liefde van Jezus in ons hart, dat willen we delen
en uitdragen aan mensen overal waar we komen. Of het nu is in Nederland, Roemenië
Peru, India of waar dan ook ter wereld, we laten ons leiden door Gods Geest.
We werken verschillende projecten uit, nu voor Nederland, Roemenië, Peru en India,
waarbij de nadruk ligt op evangeliseren en discipelschap trainingen. Dit doen we door
connecties te bouwen met andere organisaties en zendelingen die werkzaam zijn in de
gebieden. We sluiten niet uit dat er in de komende jaren meer landen toegevoegd
zullen worden.
In de projecten staat dus centraal:
Evangelisatie, Liefde delen, iedereen moet weten dat hij/zij geliefd is,
discipelschapstrainingen, voorzien in allerlei noden, voorlichting in gezondheid en
hygiene, voedselcampagnes, vrouwenministry, kinderprojecten, jonge
(tiener)moederprojecten, outreaches organiseren, connecties en relaties opbouwen.

Ons bestuur:
Voorzitter:

Jacco Sleeuwenhoek

Penningmeester:

Frouke van Hoogevest

Secretaris:

Ariënne van IJperen

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Werknemer
Als directeur is Everdina Sleeuwenhoek in dienst, zij is belast met de dagelijkse
uitvoering van de taken. Ze heeft een korte tijd op de loonlijst gestaan, maar deze is
per 1/3/21 opgeheven. Haar werkzaamheden zijn ook volledig vrijwillig.
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Ambities
In de komende 3 jaar willen we de projecten in verschillende landen goed in kaart
brengen, opstarten en draaiend krijgen, rekening houdend met onze visie. Per
projectland zullen de activiteiten anders zijn.

Project Nederland:
* 'Vrouwen voor vrouwen project' , 'HartZicht voor jou'. Deze projecten houden in: het
discipelen van vrouwen en bijeenkomsten voor hen organiseren.
* Activiteiten voor de andere projectlanden b.v. kledinginzameling, verkoop van
oliebollen, onze stichting promoten op stands en markten, het organiseren van
outreaches naar de andere projectlanden (nu alleen nog Roemenië), het voorbereiden
van dinnershows om geld in te zamelen voor de projectlanden.
*Verkoop van zelfgemaakte artikelen om geld in te zamelen. Hierbij valt te denken aan
kerstkaarten, kalenders, kleding met teksten, dagboek uitbrengen etc.
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Project Roemenië:
We hebben connecties met meerdere organisaties, o.a. stichting 'Licht in de
Duisternis', met wie we vrouwen- en kinderprogramma ’s organiseren. We bezoeken
gevangenen, evangeliseren in Roma wijken en regelen kledingtransporten. Daarnaast
organiseren we outreaches, samen bouwen en ondersteunen waar nodig is. We
hopen dat we in de komende jaren een locatie kunnen kopen, zodat we meer
activiteiten kunnen ontplooien en daar met groepen kunnen verblijven.

Project Peru:
We ondersteunen een zendingsechtpaar, dat een kerk voor kinderen heeft in Sicuani,
Peru. We helpen hen met het kopen van voedsel, zodat de kinderen drie keer per week
een warme maaltijd ontvangen. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd,
waar de kinderen het evangelie horen en de liefde van Jezus mogen ervaren door hen
heen. Ook wordt er voorlichting gegeven over gezondheid en hygiëne. Het doel is om
via de kinderen ook hun ouders en families te bereiken.

Project India:
We ondersteunen ‘Bless your Heart Ministries’ in India, in Bhubaneswar. Begin April
2021 zijn we gestart met 3 projecten:
1.Heart for Kids ministry, het helpen met de opbouw van de school en onderwijs
welke in opstart is. Ook delen we eten uit. Dit is bedoeld voor de kinderen uit de
dorpjes in de omgeving die geen onderwijs krijgen, vaak de arme (wees)kinderen. We
hopen ook ouders en/of verzorgers naar de school te krijgen, zodat zij ook het
evangelie zullen horen en we ze kunnen helpen waar nodig.
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2.Heart for Youth ministry, hierbij ondersteunen we in discipelschapstrainingen,
welke via Zoom plaatsvinden. We ondersteunen ook in het voorzien van voedsel.
Tevens helpen we mee met het organiseren van een kamp voor deze tieners.
3.Heart for Women ministry, we zijn gestart met het opzetten van een Mother-Baby
box, die zich verder nog gaat uitbreiden en ontwikkelen de komende tijd. Het doel is
jonge moeders te helpen op allerlei gebieden door begeleiding vanuit 'Bless your
Heart Ministries'. We zorgen d.m.v. de box voor spullen die nodig zijn voor de
zwangerschap en het 1e jaar van de baby.
De projecten die we in India net gestart zijn, hopen we in de andere landen ook te
starten en uit te werken. We zijn enorm in ontwikkeling en zien duidelijke projecten
zichtbaar worden en uitgevoerd worden.
Voor al deze projecten hebben we inanciële middelen nodig, waarvoor we de
komende tijd intensiever op zoek moeten gaan naar vaste donateurs, sponsoren en/of
subsidies.
Om meer mogelijk te maken is dit een zeer belangrijk onderdeel, zodat we steeds
meer kunnen betekenen binnen onze projecten. Om dit voor elkaar te krijgen is het
belangrijk dat we meer zichtbaar worden door bijvoorbeeld acties te organiseren.
Alle projecten worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast.
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Sterke en zwakke punten

Sterke punten
Onze sterke punten zijn het bouwen van connecties en het delen van Zijn liefde in de
breedste zin van het woord. Doordat wij ons laten leiden door Gods Geest zien we hoe
mooi God de dingen leidt. Nadat we in Roemenië begonnen zijn, werken we nu ook in
Nederland en sluiten Peru en India op een wonderlijke wijze aan. Wij zijn enorm
verheugd en enthousiast, omdat we weten dat God het op ons hart heeft gelegd.
Discipelschap is ook een sterk punt, op dit moment vooral online. Bijvoorbeeld via een
livestream in een besloten facebookgroep voor vrouwen in Nederland. Ook
organiseren we Zoom meetings waarbij we mogen spreken voor de jeugd in India.
Zwakke punten
Helaas kunnen sinds de coronacrisis vele activiteiten niet doorgaan, ook de reizen naar
Roemenië liggen al een tijdje stil. Dat is onze grootste zwakte op dit moment. Echter
wij geloven dat dit binnenkort beter wordt en dat God, onze voorziener, zal voorzien in
alles wat nodig is.

HOOFDSTUK 4
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Doelstelling/ stappenplan
We bouwen aan onze projecten om die meer vorm te geven. Het is om mooi om te
zien, dat vanuit onze visie onze missie handen en voeten krijgt.
Om onze activiteiten verder te kunnen uitbreiden in deze coronacrisis maken we nu
meer dan ooit gebruik van social media en Zoom meetings. Hierdoor zien we dat we
mensenharten mogen bereiken, dat God wegen maakt waar ze niet waren.
Ons doel is dat elk mensenkind ter wereld hoort over de Liefde van Jezus en dat
zijn/haar hart hierdoor geraakt zal worden, zodat er een verandering voor het leven
plaatsvindt. Als men geraakt wordt door Gods Liefde, zal armoede geen stand meer
houden in het leven!
Plannen voor nu zijn: het verder uitwerken van de projecten, acties opzetten speci iek
voor een project, zodat het voor een donateur/sponsor duidelijk is waar het geld naar
toe gaat.
Omdat wij veel waarde hechten aan het gebed hebben we een gebedsapp. We kijken
met vreugde uit naar alles wat God gaat doen in het leven van veel mensen!
Stappenplan 'projecten verder uitwerken':
* Website aanvullen en aanpassen.
* Het opzetten van sponsoring en het werven van donateurs. Hierbij kunnen we hulp
vragen aan mensen met ervaring.
* Connecties bouwen en vriendschappen versterken binnen het bestuur en projecten.
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Financiën
Elk jaarverslag is terug te vinden op onze website.
https://heartviewforyou.nl/over-ons/bestuur
Inkomsten
'HeartView for You' is volledig a hankelijk van donateurs. We vestigen onze aandacht
op het werven van nieuwe donateurs. Zodra de projecten inzichtelijk zijn, is het voor
mensen ook makkelijker om te doneren. Werving vindt plaats via social media,
spreken, markten, verkoop van producten, etc.
Uitgaven
We ondersteunen meerdere organisaties, vaak doen we acties voor bijvoorbeeld
voedselpakketten en kledinginzameling. Als we de projecten concreet hebben, zullen
we ook kijken wat er precies voor nodig is. We bekijken dan met hoeveel inanciële
middelen we elk project kunnen ondersteunen.
Onze droom is om in Roemenië een huis te kopen, zodat we van daaruit tot zegen
kunnen zijn voor Roma mensen, we kampen kunnen organiseren en het huis tot verblijf
voor de outreaches kan dienen.
Hiervoor zijn veel inkomsten nodig, helaas zien we ook door de corona crisis dat het
moeilijker is dan voorheen. Wij geloven echter dat wat God in ons hart gelegd heeft Hij
mogelijk zal maken, door mensen heen die ons sponsoren.
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Gegevens Stichting HeartView for You

Stichting HeartView for You
P/a Pruimendreef 5
4147 HD Asperen

KVK nummer: 72181982
Rekening nummer: NL 78 RABO 0304 0062 54
ANBI Status

Website: www.heartviewforyou.nl
Email:

heartviewforyou@gmail.com
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