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Hoofdstuk 1. Lengte en geldigheidsduur

Voor u ligt het beleidsplan van stichting Philadelphia Namibië. Dit beleidsplan is 
opgesteld voor een periode van 2 jaar. 

Hoofdstuk 2. Missie en visie

In december 2004 werd in Namibië de Philadelphia Foundation for Orphans in Distress 
opgericht.

Oprichters zijn een, in Namibië wonend, Nederlands maatschappelijk werkster en een, 
eveneens in Namibië wonend, Zuid-Afrikaans juriste.

De locatie van het Philadelphiaproject was het dorpje Tjova in het uiterste noorden van 
Namibië.
Na 7 jaar is het project verplaatst naar het dorp Grootfontein.

Het bestuur van de Foundation (trust) bestaat uit de volgende trustees:
Ellen van den Berg
Leoni Du Plessis
Marion Hübner

Het projectteam bestaat uit Ellen van den Berg, maatschappelijk werkster en
Lisette van Steijn, orthopedagoge en enkele vrijwilligers.

Namibië is een land in zuidelijk Afrika met een inwoneraantal van twee miljoen waarvan meer 
dan 150.000 kinderen wees of erg kwetsbaar zijn ten gevolge van aids en andere oorzaken.

Philadelphia heeft als doel om de levenskwaliteit van wees- en kwetsbare kinderen te 

verbeteren. Om dit doel te realiseren werkt Philadelphia met de kinderen zelf, met hun 

families, en met hun scholen.

Elk kind is waardevol in Christus. Philadelphia vindt het belangrijk dat kinderen weten dat God 

hun Vader is die van hen houdt, en dat ze belangrijk zijn in zijn ogen. Met deze visie proberen 

we bij de kinderen een positief zelfbeeld op te bouwen. We bieden kinderen aandacht, kansen 

om te spelen en zich te ontspannen, maar ook om nieuwe vaardigheden aan te leren, zoals 

het onderhouden van een groentetuintje.   

Behalve met de kinderen zelf, werken we ook met de families waar ze bij wonen. We richten 

ons daar op het verhogen van de kwaliteit van zorg en ondersteuning die de kinderen krijgen 

binnen die familie. Het programma is gebaseerd op de veronderstelling dat het voor kinderen 

de beste is om binnen een gezin op te groeien. Het is van belang dat zij in hun familie kunnen 

blijven. Daarnaast is het belangrijk dat zij opgroeien in een omgeving die bekend is en waar de

kinderen de gelegenheid hebben om hun cultuur en tradities te leren. De zorg voor 

weeskinderen kan voor gezinnen wel een grote belasting zijn. 



Onderwijs speelt een cruciale rol bij het opbouwen van een goede toekomst. Het is daarom 

belangrijk dat juist ook de wees- en kwetsbare kinderen naar school gaan. 

Hoofdstuk 3. Ambities

De Foundation heeft als algemeen doel het verhogen van de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning aan weeskinderen.

Algemene doelstelling:

• Praktische hulp aan wezen, kwetsbare kinderen en gezinnen

• Promotie en organisatie van evangelisatie en bijbelclubs

• Verhoging van voedselzekerheid

• Ondersteuning in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Om ervoor te zorgen dat de kinderen opgroeien in het gezien bieden we praktische hulp aan 
deze gezinnen, bijvoorbeeld met kleding, dekens, voedsel en landbouwmateriaal. Het zou zo 
mooi zijn als elk kind maar ook hun ouders onder een warme deken kunnen slapen. 

Via dekenacties in Nederland willen we de komende jaren hier aandacht voor vragen. Deze 
dekenacties worden op dit moment via facebook uitgezet.

Met betrekking tot het uitbouwen van het onderwijs bied Philadelphia hierin, indien nodig, 

financiële ondersteuning bij het betalen van bijvoorbeeld het schooluniform, schoolgeld of 

schoolmaterialen. Ook is Philadelphia betrokken bij het opleiden en trainen van 

kleuteronderwijzers om zo de kinderen nog voor ze aan het reguliere onderwijs beginnen een 

goede basis te geven. 

Om ervoor te zorgen dat de kinderen hun schoolmaterialen krijgen werven we donateurs 

waardoor het mogelijk is om de materialen aan te schaffen.

Daarnaast proberen we om elk jaar een deurcollecte uit te zetten in de plaatsen Amersfoort, 

Barneveld of Terneuzen.

Hoofdstuk 4. Hoe gaan we onze ambities verwezelijken

Het is een tijd is waarin erg veel door goede doelen aan crowdfunding en sponsoring wordt 

gedaan.

Wij als stichting Philadelphia zien mogelijkheden in verschillende acties waarvan we ons 

inziens geld voor de stichting kunnen genereren .



We hebben het plan om in September een actie gaan houden door de verkoop van Wilhelmina

pepermunt door klassen van lagere scholen.

Tevens willen we, aan de hand van de bandentuintjes in Namibië , bloembollen en 

groentezaadjes te gaan verkopen.

Als voorbeeld zullen we in Nederland op verschillende locaties de bandentuintjes  

namaken om zo deze verkoop te stimuleren.

Medio dit jaar zullen we overgaan naar een digitale nieuwsbrief waarin we onze donateurs nog

beter op de hoogte kunnen houden van onze plannen. We nemen ze in de nieuwsbrief mee 

naar Namibië vanwaar één van onze vrijwilligers een blog bijhoud van haar ervaringen.

Door meer gebruik te maken van sociale media willen we de komende jaren proberen om het 

aantal donateurs te verdubbelen. 

Naast de dekenactie willen we een zelfde actie starten voor het verkrijgen van Bijbels. Dit plan 

zal de komende periode worden uitgewerkt.
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