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INLEIDING
De stichting HeartView for You vindt het belangrijk om connecties te leggen binnen
gemeenschappen. Momenteel zijn we gericht op gemeenschappen in Nederland en in
Roemenië. Deze gemeenschappen vinden ook connectie met elkaar. Door middel van
deze connecties willen we de liefde van Jezus Christus delen.
Momenteel wordt de stichting gedragen door een kleine groep mensen, dit maakt het nu
nog fragiel. Er zijn een aantal vrijwilligers die af en toe komen helpen met het uitvoeren
van de acties. De belangrijkste spil in het geheel is momenteel Everdina. De focus zal de
komende periode liggen op het verkrijgen van vaste vrijwilligers, waardoor er werkgroepen
ontstaan. Hierdoor worden taken verspreid, waardoor de draagkracht groter wordt.
Naast vaste vrijwilligers gaan we ook opzoek naar donateurs. Liefst donateurs welke
structureel de projecten willen ondersteunen, maar ook voor losse projecten hopen we
financieël gesteund te worden.
Door middel van de samenwerking met o.a. de stichting Rise2Shine Ministries liggen er al
een aantal connecties binnen Roemenië. Hierop kunnen wij mee liften, maar ook hierbuiten
is het van belang eigen relaties op te bouwen. Zo hebben we contact met een stichting
in Romenië; The association for the Rights of disadvantaged children from Romenia, zij
richten zich op de rechten voor kansarme kinderen.
Termijn van een beleidsplan
Momenteel staat de stichting nog in de kinderschoenen. Wij verwachten dat we binnen
drie jaar een gezonde stichting zijn, waarbij we voldoende vrijwilligers en donateurs
hebben om goed te functioneren.

EM Sleeuwenhoek-de Ridder
Voorzitter bestuur
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1.

Missie/visie

De stichting Heart View for You is ontstaan tijdens een reis van Everdina. Met de
bijbelschool maakte zij een outreach naar Roemenië. Tijdens deze reis is zij onder andere
op outreach geweest op Pata-Rat. God heeft hier haar hart aangeraakt en hierbij startte
een droom/missie/plan. God legt een verlangen in het hart van Everdina. Hierbij wilt zij
connecties in Nederland leggen, welke de stiching inzet om de harten van andere te raken
met de liefde van Jezus. Connecties welke soms in de buurt ontstaan, andere relaties
zullen tot aan Roemenie rijken.
De volgende tekst uit de bijbel is de grondlegger van de stichting.
1 Petrus 2: 9-10.
Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk piesterschap, een heilige natie,
een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de
duisternis geroepen heeft tot een wonderbaar licht: u eens niet zijn volk, nu echter Gods
volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.
Wij geloven dat alles wat we doen onder leiding van Gods Geest staat. Vanuit hieruit
ontstaan verbindingen. God staat in connectie met ons, en Zijn plan zal bovenal leidend
zijn. Mensen onderling hebben ook relaties. Ook deze laten we leiden door de richtlijnen
die God ons hierin geeft. Door relaties aan te gaan met de omgeving waarin wij ons
begeven willen we de liefde van Jezus delen.
1.2

Doelstelling

Het brengen van het Evangelie, in de praktijk, feitelijk, helpen tot opbouw van
gemeenschappen, vooral onder de mensen die leven in arme(achterstands-)wijken,
aanmoedigen van lokale gemeenschappen, het geven van voorlichting over de projecten
en het doel van de stichting, het verlenen van zorg door voorziening in noden, alsmede
het organiseren van outreaches. Daarnaast mensen te onderwijzen en tot kennis van
Jezus Christus te brengen, en hen te helpen bij de opbouw van gemeenschappen en Zijn
gemeente in de ruimste zin.
1.3

Strategie

De stichting wil meerdere activiteiten door het gehele jaar organiseren waardoor zij op
verschillende locaties connecties kunnen bouwen. De locaties zullen zich voor als nog
afspelen in Nederland en Roemenië. We werken hierdoor samen met verschillende
doelgroepen. Door middel van deze connecties wil de stichting de liefde van Jezus
Christus praktisch delen. Dit kan door middel van verschillende acties. Denk hierbij aan:
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- Meiden project “Girls on Mission”:
Stichting Shin2Rise ministries, doen o.a. discipeltraining van 7 jonge tienermeiden, 1x per
week bijbelsonderwijs en eten.
Door hen te discipelen willen we dat ze een stabiele relatie opbouwen met Jezus Christus.
Door deze relatie kunnen zij perspectief creëren en een hoopvolle toekomst krijgen.
HeartView for You ondersteund de weekenden. Dit doen we door financieel de “Girls on
Mission”weekenden te organiseren en ondersteunen, bijbels onderwijs aan te bieden en
de meiden uitjes te geven, waardoor ze perspectief ontwikkelen. En zo dus zicht op hun
hart!
- Kledinginzamelingsacties
Mensen vanuit de omgeving van de stichting komen met elkaar in contact, dit doordat
ze met elkaar zorg dragen voor het sorteren van de kleding. Daarnaast blijven ze op de
hoogte over de projecten die lopen in Roemenië, waardoor hier connecties ontstaan. Dit
wordt twee keer per jaar georganiseerd.
Hierbij vinden we het belangrijk dat er connecties komen met de mensen in onze eigen
woonomgeving. Door uit te stappen voor iets voor een ander te doen, zelf ook gezegend
te zijn.
- Outreaches:
Als stichting organiseren we meerder outreaches naar Pata Rat in Roemenië.
De outreaches hebben meerdere doelstellingen.
Voor de deelnemers van de reis en de deelnemers van het programma op Pata-Rat
hebben we het verlangen dat ze worden opgebouwd in hun eigen relatie met Jezus
Christus. Daarnaast maken de deelnemers connectie met elkaar, in een veilige omgeving
waarin zij mogen ontwikkeling in hun gaven die ze van God hebben ontvangen. En zijn we
tot zegen voor de zendelingen die daar werken en wonen.
Tijdens de outreaches willen we graag ook connecties leggen met de lokale bevolking.
Door deze contacten hopen we dat ook mensen in de omgeving gaan opstaan en hun
naaste broeders en zusters gaan helpen. Dit in Nederland en in Roemenië. In Nederland
organiseren we bijvoorbeeld een dinnershow om connecties te leggen.
- Kringloopwinkel starten:
Voor deze activiteit zijn we in onderzoek hoe en wat dit op te starten
We willen dat in deze winkel mensen met elkaar in contact komen. Mensen kunnen komen
werken in dit project waardoor ze weer kunnen participeren in de maatschappij. Ze kunnen
hier taken volbrengen die aansluiten op hun eigen ontwikkeling. We zijn de plannen voor
de kringloop winkel aan het uitwerken. De opbrengst zal zijn voor alle doelen van de
stichting.
Al deze projecten zullen jaarlijks worden geëvalueerd of het nog aansluit bij de
bovenstaande doelstelling. Wanneer nodig zullen de strategieën worden aangepast.
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2.

Organisatie

Heart view for you is een initiatief van Everdina Sleeuwenhoek. Na een aantal jaren te
hebben gewerkt vanuit andere stichtingen of op eigen initiatief heeft ze besloten om een
stichting op te richten.
Gegevens organisatie:
Stichting Heart view for you.
Pruimendreef 5
4147 HD Asperen
Het KVK nummer:
72181982.
Rekening nummer: NL 78 RABO 0304006254
Status ANBI: 		
In aanvraag.
2.1

Bestuur

Uit welke personen is het bestuur opgebouwd. Is het bestuur onbezoldigd of ontvangen
zij een vergoeding voor hun werkzaamheden. Is het bestuur onafhankelijk en heeft het
bestuur een onafhankelijke voorzitter. Wat zijn de namen van de bestuursleden en wat is
de rolverdeling.
Voorzitter: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		

Mevr. E.M. Sleeuwenhoek- de Ridder
Dhr. J de Leeuw
Dhr. R.G. Genee

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
2.2

Werknemers

Er zijn momenteel geen werknemers in dienst bij de stichting. Voor de komende jaren zal
dit ook zo blijven. Alle voorkomende activiteiten worden vervuld door vrijwilligers. Wel
hopen we via deze weg mensen een participatie plaats te kunnen aanbieden, waardoor zij
terug kunnen re-integreren in de maatschappij.
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3.

Financiën

Jaarverslag:
Momenteel is er nog geen jaarverslag. De stichting is juli 2018 gestart, juli 2019 zal daarom
het eerste jaarverslag verschijnen. Deze zal gepubliceerd worden op de website.
Inkomsten:
Heart view for you is volledig afhankelijk van donateurs. De komende periode wordt er
aandacht gevestigd op het werven van nieuwe donateurs. De werving zal plaats vinden via
social media, lezingen, markten etc.
Uitgaven:
De inkomsten gaan op dit moment vooral naar het organiseren en uitvoeren van het
meiden project “ Girls on Mission” wat 1x keer in de 2 maanden plaats vindt. Everdina reist
dan ook zelf af om deze weekenden in samenwerking met Rise2Shine mogelijk te maken.
Op langere termijn is onze droom een stuk grond te kopen in Roemenië, en een
community gebouw te bouwen, en verblijfplaats voor de outreaches.
Hiervoor zijn dus ook inkomsten nodig en de komende periode gaan we kijken hoe we dit
mogelijk kunnen maken, geld kunnen reserveren, en hier acties voor te plannen.
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