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Uitvoering Visie en Missie
In een separaat document worden onze visie en missie uitgebreid beschreven. In dit beleidsplan
leggen we – in beknopte vorm – uit op welke wijze wij onze opdracht willen uitvoeren.
In Brazilië willen wij geestelijke en sociale ondersteuning bieden aan de zwakkeren in de
samenleving. Dat werk rust in de praktijk lokaal op drie pijlers. Ons beleid is erop gericht om deze
gelijkwaardig te ontwikkelen.
1. Centro da Vida (Centrum van Leven)
Een multifunctionele locatie. Hier wordt training en voorlichting gegeven aan individuen en
groepen om zich geestelijk en sociaal te ontwikkelen. De focus ligt op het gezin als sterke –
Bijbelse – basis voor die ontwikkeling.
2. Christelijke gemeente (kerk)
Een geestelijk thuis waar gebouwd wordt aan een sterke gemeenschap op Bijbels
fundament.
3. Cebem
Een crèche voor dagopvang van kwetsbare kinderen. Hier krijgen kinderen de elementaire
verzorging die van huis uit vaak niet geboden wordt.

Fondsen
De Nederlandse stichting werft geld om het werk in Brazilië mogelijk te maken. Voor sponsoren
bestaat de mogelijkheid om een kind op Cebem financieel te adopteren. Kinderen voor wie geen
sponsor is en andere werkzaamheden worden gefinancierd uit algemene giften die de stichting
ontvangt.
Op de volgende terreinen werken we aan het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid in
Brazilië:









Het uitdagen van de plaatselijke (of hogere) overheid om een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de eigen bevolking. Overheden worden uitgenodigd om het werk in met
name Centro da Vida en Cebem te bekijken en te ondersteunen.
De Christelijke gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor de eigen financiën. Dit
is vaak een proces van meerdere jaren, waarbij de stichting in principe helpt bij de
startkosten en bijspringt in uitzonderlijke situaties waar de draagkracht van de gemeente
wordt overvraagd.
De Christelijke gemeente ontplooit (Bijbelse) initiatieven om elders nieuwe gemeentes te
stichten. Immaterieel is daarbij van belang dat de gemeenteleden geestelijk worden
toegerust voor deze taak. De stichting draagt, zoals hiervoor omschreven, bij in de
opstartkosten.
Voor een Centro da Vida zoeken wij naar professionals die zich - vanuit hun Christelijke
levensovertuiging – inzetten tegen minimale kosten.
In Nazareno exploiteren wij een boerderij. De productie van melk, vlees en groenten is
vooral bedoeld voor het levensonderhoud op de crèches. Eventuele overproductie wordt
verkocht. Deze laatste financiële bijdrage is relatief gering.

Beheer en besteding van vermogen
Onze ambities zijn steeds groter dan onze financiële mogelijkheden. De penningmeester
verantwoordt de giften in een transparant boekhoudsysteem en zorgt voor een regelmatige maandelijkse - overboeking naar Brazilië. Alles in overeenstemming met een goedgekeurde
begroting, waarbij afwijkingen steeds worden besproken. Tot 2019 willen wij een passende reserve
opbouwen als ‘schokdemper’ om koersschommelingen in de valuta’s op te vangen.

Werk in uitvoering
In een separaat document (Jaarverslag activiteiten) doen wij periodiek verslag van de activiteiten
die op basis van dit beleidsplan zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn.

