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Hulp aan (wees)kinderen
en
evangelisatie in Malawi en Zambia

Deze pagina is een resumé van het “ Beleidskader Stichting Stéphanos 2018 – 2023”
Algemene informatie
De reformatorische NGO Stéphanos is al 30 jaar actief in Afrika. Gestart in Malawi, daarna ook
in buurland Zambia.
In de Haagse KvK onder nummer 41167663 ingeschreven, kantoor houdende te Werkendam,
is ANBI-erkend Stéphanos op internet te vinden via www.stephanos.nl.
De kern van het werk is samengevat in de slogan:
“hulp aan (wees)kinderen en evangelisate in Malawi en Zambia”
Iedere activiteit door Stéphanos ontplooid, dient hieraan dienstbaar te zijn.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Stéphanos. Zeer veel werk wordt door hen verzet. Zonder dat
zou de organisatie het werk op deze wijze onmogelijk kunnen doen. Het uitvoerende werk in
Afrika gebeurt door uitgezonden veldwerkers (gesteund door een eigen TFC) en/of door lokale
medewerkers.

Samenvatting beleidskader
Werkend met een kleine staf, een operationeel en op vrijwillige basis opererend bestuur,
vormt de stichting zich de komende jaren om naar een toekomstbestendige organisatie, die
zich, vanuit dezelfde Bijbelse visie & identiteit, richt op kinderen in Afrika. Dat doen we zoveel
mogelijk met lokale mensen, waarbij hoog in het vaandel staat dat Stéphanos
langdurige afhankelijkheid wil vermijden.
Vanuit die gedachte is er in het beleidskader aandacht geschonken aan de onderstaande
onderwerpen, die elk in een eigen plan dienen te worden uitgewerkt, inclusief doelstellingen.
Elk onderwerp wordt hieronder in enkele steekwoorden weergegeven:
Governance: Bestuur naar toezicht, directievoering, professionaliseren, continuïteit
Ondernemersplatform: Structureel betrekken van ondernemers (projecten, kennis, funding)
Secondary school: Grote geestelijke nood, doorlopende leerlijn creëren
Meer vrijwilligers/veldwerkers: Een bredere inzet van tijdelijke NL-vrijwilligers in Afrika
Lokale inkomsten Afrika: Het percentage zelf verworven dekking vergroten
Versteviging NL-organisatie: Aansturing, kwaliteit, slagvaardigheid
Canada/USA: Beter betrekken van christenen uit Canada/USA
Evalueren werkgebieden: Beleid ontwikkelen om ons werk(gebied) te ijken
Uitbreiden achterban/fundraising: Kansen benutten om meer met/vanuit de achterban te doen

Tenslotte
Onze wens en bede is dat alles wat we mogen doen als Stichting Stéphanos mag bijdragen tot
de uitbreiding van Gods Koninkrijk wereldwijd. Want van Hem is het Koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Een vastere grond onder ons werk en beleidskader kunnen we ons niet indenken.

