
 

 
Beleidsplan Stichting Njalowei 
2021-2024 

Datum: Bestuurlijk vastgesteld op 1 september 2021 

 



   

 

  Pagina 2 van 7 

 

Inhoud  

1. Inleiding 

2. Grondslag 

3. Identiteit 

4. Missie  

5. Visie  

6. Missie  

7. Taken en verantwoordelijkheden  

8. Huishoudelijk reglement en gedragscodes 

9. Geldwerving en sponsoring 

10. Verantwoording van de financiële middelen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  Pagina 3 van 7 

 

 
1. INLEIDING 

Njalowei betekent in de lokale taal in Sierra Leone ‘waterbron’. Naast de bouw van het kerkgebouw is 

al snel begonnen met het graven van een waterput. Er is grote behoefte aan schoon drinkwater op 

korte afstand van het dorp. Toen de waterput nog maar nauwelijks klaar was werd er direct dankbaar 

gebruik van gemaakt. 

Zoals schoon water voor ieder mens van levensbelang is, zo is ook het Levende Water, de Heere Jezus 

Christus, van levensbelang. Zo is ook het Levende Water van levensbelang voor een geestelijk dode, 

alleen daardoor is er nieuw leven te ontvangen. 

In Johannes 4 wordt er een Samaritaanse vrouw door de Heere Jezus in aanraking gebracht met het 

Levende Water, wanneer zij dit zou ontvangen, dan zou ze in eeuwigheid niet meer dorsten.  

Dit speelt zich allemaal af bij een waterbron.  

Het uitzien is dat er ook vele dorpsbewoners van Limba Bagbo in Sierre Leone, misschien wel rondom 

de waterbron, in aanraking mogen komen met het Levende Water, de Heere Jezus Christus. Maar ook 

dat het Levende Woord van God zich mag verspreiden door het gebied waar de Stichting Njalowei 

werkzaam is, zoals de waterrimpels zich verspreiden over het water. 

 

De Stichting Njalowei is een in Nederland geregistreerde stichting, die internationaal en interkerkelijk, 

binnen de rechterflank van de gereformeerde gezindte, opereert. 

In dit beleidsplan beschrijft de stichting haar missie en visie met de daarbij behorende doelen. 

Dit alles in het diepe besef dat we geheel afhankelijk zijn van de hulp en zegen van de Drieenige God.  

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen (Romeinen 11: 36). 

 
2. GRONDSLAG  
Ons uitgangspunt is de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en daarop gebaseerd de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels, de Heidelbergse en Westminster Catechismus. 

 

3. IDENTITEIT 
Het bestuur wil handelen in lijn met de kernwaarden, gebaseerd op het Bijbels perspectief van 

gerechtigheid en barmhartigheid: mede-verantwoordelijk, mede-schepsel, mede-lijden, rentmeesterschap 

en wederzijdse afhankelijkheid. 

 

Omdat onze naasten medeschepselen zijn, wijzen wij discriminatie, ongewenste intimiteit, (seksuele) 

intimidatie, pesten, agressie, (seksueel) geweld, misbruik, uitbuiting, omkoping en elke andere vorm van 

(toespelingen op) ongewenst gedrag, in woorden én gedrag, af. Stichting Njalowei richt zich op het 

scheppen van hoop en nieuwe kansen voor kinderen, tieners en volwassenen. 

 

4. MISSIE  
De missie van Stichting Njalowei is: de verspreiding van het Evangelie.  
 

Stichting Njalowei wil dit realiseren door: 

 

1. Evangelisatie en verspreiding van Bijbels en Bijbelse lectuur. 

2. Toerusting van voorgangers, gemeenteleden en leerkrachten in de reformatorische leer 

3. Opzetten en in stand houden van christelijk onderwijs 

4. Humanitaire hulp (o.a. basis medicatie, schoonwater voorziening) 

5. Diaconale hulp (o.a. ondersteuning van primaire levensbehoefte) 

6. Armoede te bestrijden waarbij gestreefd wordt naar zelfredzaamheid, bijv. door verstrekken van 

micro krediet. 
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De stichting richt zich de komende jaren in haar werkzaamheden voornamelijk op het West Afrikaanse 

land Sierra Leone. 

Per project wordt er een analyse gedaan van de behoefte die er is en een plan van aanpak opgesteld, 

passend binnen de visie van de stichting. 

 

5. VISIE 

De hulp die de stichting geeft wordt gegeven zonder onderscheid te maken naar ras, religie, geslacht, 

sociale klasse of politieke overtuiging (Lukas 10: 25-37, barmhartige Samaritaan/ 1 Joh. 3:17). Bijzondere 

aandacht gaat uit naar hulp aan christenen, in navolging van Galaten 6: 10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, 

laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. 

De hulp is gericht op geestelijk, sociaal, economisch en lichamelijk welzijn. Waarbij de nadruk ligt op de 

bevordering van het geestelijk welzijn, zoals beschreven staat in Mattheüs 6: 33 Maar zoekt eerst het 

Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 

Om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de lokale cultuur zal bij het stellen van hulpverleningsdoelen steeds 

onderzocht worden of én hoe samengewerkt kan worden met bestaande netwerken als scholen, kerken, 

overheden, ondernemingen en sociale structuren en mogelijk andere stichtingen met ervaring in 

betreffende regio.  

Hulp is enerzijds preventief gericht om escalatie te voorkomen. Anderzijds op het lenigen van de ergste 

nood als er escalatie heeft plaats gevonden. Als er aan preventieve hulp kosten verbonden zijn, zal dit bij 

voorkeur gedaan worden door het verstrekken van een renteloze lening. Waar sprake is van acute nood 

wordt gewerkt met giften. (Psalm 112: 5 en 9a Wel dien man die zich ontfermt en uitleent; hij beschikt zijn 

zaken met recht. Hij strooit uit, hij geeft den nooddruftigen.) 

Bij het evangelisatie- en toerustingswerk zijn de volgende uitgangspunten leidend: 

• De toerusting dient te leiden tot fundering in de Bijbelse grondwaarheden 

• Bij de toerusting van voorgangers dient dit te leiden tot een Bijbelgetrouwe prediking op 

reformatorische grondslag en tot opbouw van de gemeente 

• In het werk van Bijbelverspreiding dient te allen tijde gezocht te worden naar de meest zuivere 

Bijbelvertaling 

• De inhoud van de lectuur die verspreid wordt, dient te allen tijde overeenkomstig en gebaseerd te 

zijn op Gods Woord zoals beschreven in hoofdstuk 2 

Bij het verstrekken van humanitaire- en diaconale hulp wordt rekening gehouden met: 

• De situatie van de meest kwetsbaren 

• Een eerlijke verdeling binnen de lokale economie (Lukas 10: 7b Een arbeider is zijn loon waardig) 

• De groei van de zelfredzaamheid   

• De lokale cultuur 

• Inzet van lokale talenten 

Kernwaarden bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn: 

Brongericht: Het bestuur stelt zich ten doel om ‘Brongericht’ te werken. Al het werk van de stichting staat 

ten dienste van de komst van het Koninkrijk van God, Jezus Christus is de enige Bron van leven zoals 

beschreven in Johannes 4: 14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat Ik hem geven zal, dien 

zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van 

water, springende tot in het eeuwige leven. 

Daarnaast streven we ernaar om de problematiek bij de bron aan te pakken. 
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Herstellend: Het karakter van het werk is dat het herstellend moet zijn en de levensomstandigheden voor 

de lokale bevolking verbeteren. 

Zelfredzaam: De doelstelling is dat de ondersteuning leidt tot (financiële) zelfredzaamheid.  

Samen: De projecten die voorgesteld en uitgerold worden, gebeuren in nauw overleg met onze lokale 

contactpersoon/personen. Het bestuur streeft ernaar meerdere lokale mensen (minimaal twee) te 

benoemen die de Bijbelse waarden en normen onderschrijven en gezamenlijk de verantwoordelijkheid 

dragen voor het werk ter plaatse.  

Verantwoording: Paulus legde in zijn zendingsarbeid ook rekening en verantwoording af over uitgaaf 

en ontvangst: Filippenzen 4: 15 En ook gij, Filippenzen, weet dat ik in het begin des Evangelies, toen ik 

van Macedónië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en 

ontvangst, dan gij alleen.  

Zo zal Stichting Njalowei ook werken. Dit beleidskader dient als toetsingskader voor een jaarbegroting 

en project budget(ten) gestuurde werkwijze. Een project begroting bestaat altijd uit een Capex en 

Opex gedeelte waarbij bij oplevering van het project de Opex onderdeel wordt van het jaarbudget. 

Tevens werkt de stichting aan de hand van een vooraf gedefinieerd stappenplan om daarmee het 

beoogde doel te bereiken. 

6. MISSIE (komende 3-5 jaar)  

Njalowei betekent in de lokale taal van Sierre Leone: waterbron.  

Bidden: Arbeid in Gods Koninkrijk kan niet zonder gebed. Ieder die ons werk een warm hart toedraagt 

roepen we op dit werk met gebed te ondersteunen. Ook doormiddel van presentaties op gemeente- 

en jeugdverenigingsavonden, vrouwenverenigingen en op scholen willen we dit werk meer onder de 

aandacht brengen. Ook is er actuele informatie te vinden op onze website: www.njalowei.nl 

Redding: De lokale bevolking in aanraking brengen met Gods Woord en de boodschap van zonde en 

genade, wet en Evangelie, waarin de enige weg tot ware redding verklaard ligt. Deze boodschap mag 

iedere zondag klinken in het kerkgebouw in het dorp Limba Bagbo in Sierre Leone. Om de voortgang 

van de verkondiging van Gods Woord en de pastorale taken binnen de gemeente te verhogen, hopen 

we in biddend opzien dat we met meerdere broeders in contact komen die zich geroepen weten voor 

deze dienst. Het is het uitzien om velen met Gods Woord in aanraking te brengen door 

Bijbelverspreiding, maar ook om degene die het Woord ontvangen hebben, daaruit te onderwijzen en 

hen daarin te funderen.  

Onderwijs: Het opzetten en onderhouden van christelijk (basis)onderwijs. Het bouwen van een 

duurzaam schoolgebouw. Velen in het dorp Limba Bagbo en omgeving zijn analfabeet. Hen willen wij 

onderwijs bieden en de levensomstandigheden hierdoor verbeteren en meer toekomst bieden. Dit 

onderwijs zal gebaseerd zijn op Bijbelse normen en waarden. De komende jaren willen we ons richten 

op het professionaliseren van het onderwijsniveau en de continuïteit hiervan. Daarnaast ook op het 

vasthouden van de identiteit. Het streven is dat de school na 5-7 jaar financieel zelfstandig is. 

 

Noden: De bevolking willen we helpen door voorzieningen te treffen waarin ze zichzelf in de eerste 

levensbehoefte kunnen voorzien. Zo is er een waterput gegraven, deze moet verder verstevigd 

worden en voorzien worden van een (elektrische)pompinstallatie. Ook willen we de lokale economie 

verstevigen door o.a. micro kredieten te verstrekken en zo de bevolking meer zelfredzaam te maken. 
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Daarnaast willen we ook de lokale bevolking helpen in medische voorzieningen zoals basismedicatie 

en het bekostigen van (geringe) noodzakelijke en levensreddende behandelingen en operaties. 

7. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

Het bestuur heeft als primaire taak het bepalen van het beleid en de controle op de uitvoering ervan. 

Het bestuur is als collectief verantwoordelijk voor het beleid. De operationele taken zal het bestuur in 

hoge mate (moeten) delegeren aan de lokale contactpersoon/personen. 

IJkpunten voor uitvoering van het beleid zijn: 

1. Projecten moeten passen binnen de strategische doelstelling van de Stichting Njalowei. 

2. Het moet passen binnen de begroting. 

3. Bij het goedkeuren van projecten zijn de doelstellingen zoals benoemd onder hoofdstuk vier 

leidend. 

4. Projecten worden alleen uitgevoerd indien er door het bestuur gedragen motivatie, planning en 

begroting is. 

5. Het bestuur verplicht zichzelf om haar sponsoren periodiek verantwoording af te legen over de 

projecten. 

 

8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN GEDRAGSCODES 
Als aanvulling op de statuten wordt een huishoudelijk reglement opgesteld. In dit huishoudelijk 

reglement is beschreven welke rollen en bevoegdheden binnen de stichting actief zijn.  

 

Onderwerpen zijn: 

1) Het bestuur en de bestuursbesluiten 

2) Identiteit, Educatie, Bouw en Ondernemerschap  

3) De vergaderingen (agenda, notulen, inbreng) 

4) Communicatie en PR 

5) Fondswerving en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

6) Gedragscodes 

 

Alle betrokkenen worden verzocht het huishoudelijk reglement en de gedragscodes te ondertekenen 

en daarnaar te handelen. 

 

9. GELDWERVING EN SPONSORING 
Stichting Njalowei is een nieuwe stichting die in de komende jaren via presentaties op scholen en 

binnen kerkelijke gemeenten bekendheid wil geven en daaruit donaties hoopt te ontvangen. Ook 

binnen familie- en vriendenkring zal hier aandacht aan gegeven worden. 

Daarbij zal er een actie worden gestart om voor een (gering) maandelijks bedrag een leerling van de 

school te sponsoren zodat deze toegang heeft tot onderwijs. 

Ondernemers zullen benaderd worden om een specifiek (deel)project te sponsoren. Er wordt getracht 

voor de operationele kosten (Opex) sponsoren te zoeken die periodiek een (kleine) financiële bijdrage 

schenken. Voor vernieuwingsprojecten (Capex) zullen sponsoren worden gezocht die in willen staan 

voor het (gezamenlijk) financieren van deze projecten. 

Het bestuur streeft ernaar dat het werk in Sierra Leone ingebed wordt in een kerkelijke organisatie en 

zij op theologisch en financieel gebied bijstand verlenen. 

Daarnaast heeft de Stichting Njalowei een eigen website waarop actuele informatie beschikbaar is. 

 

Ook zal er voor Bijbels en –materiaal en op het gebeid van onderwijs contacten onderhouden worden 

met de Gereformeerde Bijbelstichting en Driestar Educatief. 
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10. VERANTWOORDING VAN FIANCIËLE MIDDELEN: 
De stichting heeft geen winstoogmerk en is bezig met het verkrijgen van een ANBI-status bij de 

Belastingdienst.  

De stichting ontvangt middelen van onder andere particulieren en bedrijven, die deze middelen 

verstrekken in het vertrouwen dat het werk, in overeenstemming met de missie, visie en 

kernwaarden, op een integere, zorgvuldige en verantwoorde wijze plaats vinden.  

 

Van alle betrokkenen (bestuur, vrijwilligers, partners) wordt verplicht dat zij de huisregels en 

gedragscode integriteit ondertekenen en zorgvuldig naleven. 

 

De donateurs en sponsoren worden door middel van een bedank- of nieuwsbrief op de hoogte 

gehouden van de voortgang van de projecten.  

 

De verkregen inkomsten worden besteed conform de doelstelling zoals vastgelegd in de statuten. 

(artikel 2). 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden en het realiseren van de doelstelling. 

 

De bestuursleden en vrijwilligers doen dit werk onbezoldigd, de kosten van projectreizen (visum, 

vliegtickets, accommodatie, eten en drinken e.d.) komen voor eigen rekening van de reiziger of 

werven daarvoor zelf fondsen. Wel is het mogelijk de financiële transactie, na goedkeuring van 

voorzitter en penningmeester, via de stichting te laten verlopen, waarna de reissom als gift wordt 

teruggestort aan de stichting. 

 

Het bestuur werkt open en transparant over de uitgaven die besteed worden aan het project en 

streeft ernaar dat de uitgaven die (lokaal) gedaan worden verantwoord worden en/of aannemelijk 

gemaakt. Dit gebeurt o.a. door facturen en door beeldmateriaal over de voortgang van het project. 

Het doel van de stichting is dat minimaal 95% van alle inkomsten besteed worden aan de projecten.  

 

 

… en gedenken aan de woorden des Heeren Jezus, dat Hij gezegd heeft: 

Het is zaliger te geven dan te ontvangen. 

Handelingen 20: 35b 

 

 


