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1.Inleiding
In 2019 is de Stichting Luz y Esperanza opgericht en nu drie jaar later presenteren wij jullie
ons nieuwe beleidsplan voor de komende twee jaar, 2022 en 2023.
Stichting Luz y Esperanza is opgericht om projecten in Peru te ondersteunen die wezen,
hulpbehoevende jongeren en vrouwen in Peru hoop bieden op een toekomst. Dit gebeurt
door het doorgeven van christelijke waarden en normen, maar ook door middel van het
aanbieden van onderwijs, trainingen en voedsel. Momenteel ligt de focus op het werken met
tieners en jongeren met een heden of verleden in een opvangtehuis. Deze doelgroep is heel
kwetsbaar omdat veel jongeren in opvangtehuizen vanaf hun achttiende verjaardag voor
zichzelf moeten zorgen en daarbij vaak geen cruciale steun hebben van een biologisch of
adoptiegezin. Deze jongeren worden vaak overgelaten om te zorgen voor hun eigen
bestaan. Sommigen raken zwanger, stoppen met studeren, leven op straat of komen in
aanraking met criminaliteit. Het afgelopen jaar hebben we succesvol samengewerkt met
onze lokale partner organisatie Cambiando Horizontes in Trujillo Peru. Cambiando
Horizontes ontwikkelt projecten, trainingen en materialen om kinderen, tieners en vrouwen
hoop op een betere toekomst te kunnen geven. Cambiando Horizontes betekend ‘
veranderen van horizon’. Ondanks de coronapandemie is de organisatie hard gegroeid en
mochten we onderstaande hoogtepunten bereiken.
•
•
•
•

•

•
•

Er werden tien maandelijkse trainingen aan het personeel en het technische team
van opvangtehuizen in heel Peru gegeven.
Er werden 1.500 mensen getraind om de zorg van beschermde kinderen en tieners
(uit opvangtehuizen) te optimaliseren.
Het team in Peru is uitgebreid, waardoor we meer sociale programma’s konden
opstarten om de horizon van jongeren ten goede te veranderen.
Er hebben 15 tieners en 30 jongeren afkomstig uit opvangtehuizen persoonlijke
begeleiding
ontvangen
via
de
begeleidingsprogramma’s
in
het
onafhankelijkheidsproces.
Er werden maandelijks sieradenworkshops gegeven in verschillende
opvangtehuizen in de Peruaanse regio La Libertad, zodat kinderen en tieners als ze
het opvangtehuis verlaten vaardigheden hebben om onafhankelijk en zelfvoorzienend
te zijn.
Het vrijwilligersprogramma is gegroeid. Momenteel ondersteunen meer dan 15
vrijwilligers in de verschillende programma’s.
Het familieversterkingsprogramma is opgestart. Hierin wordt het recht van
kinderen en tieners om in een gezin te leven gepromoot en om de banden met
familieleden te versterken.

De focus van de stichting ligt aankomend jaar op het ondersteunen van de projecten van
onze partner Cambiando Horizontes in Peru, onze huidige donateurs voorzien van het
laatste nieuws van de projecten uit Peru en het werven van nieuwe donateurs.
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Dit plan geeft inzicht in:
● De missie, visie en doelstelling
● Huidige situatie
● Organisatie
● Financiën
Stichting Luz y Esperanza heeft de ANBI-status.
We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun
mogen rekenen. Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.
Het bestuur van Stichting Luz y Esperanza

December 2021

2. Doel van de stichting
2.1 Missie
De missie van Stichting Luz y Esperanza is dat wezen, vrouwen en hulpbehoevende
jongeren in Peru hoop en handvattenop een toekomst ontvangen doormiddel van toerusting
in christelijke waarden en principes, in het aanbieden van onderwijs,voeding en persoonlijke
begeleiding om op een verantwoorde manier zelfstandig in het leven te staan.

2.2 Visie
Stichting Luz y Esperanza is van mening dat alle hulpbehoevende jongeren, vrouwen en
wezen in Peru het recht hebben om op een veilige plaats te verblijven en ondersteuning
verdienen om zichzelf te ontwikkelen naar een onafhankelijk en zelfstandig leven als
zelfredzame burgers in hun eigen land.

2.3 Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel om wezen, vrouwen en hulpbehoevende jongeren in Peru te
helpen in de voorbereiding op een hoopvolle toekomst.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen van projecten voor
hulpbehoevende jongeren en vrouwen, weeshuizen, scholen en jeugdontwikkeling in Peru
en in de nabije toekomst door het faciliteren van korte zendingsreizen en
vrijwilligersprogramma's vanuit Nederland naar Peru.
Specifieke doelstellingen voor 2022 – 2023:
Doelstellingen in Peru:
1. Meer jongeren in Noord Peru die voorbereid zijn om hun opvangtehuis te verlaten en
een levensplan opgesteld hebben. Dit doel wordt bereikt door het geven van
wekelijkse trainingen aan tieners uit opvangtehuizen en persoonlijke begeleiding bij
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het schrijven van hun levensplan en in de verwerking van hun verleden. Het doel is
om per jaar minimaal 25 tieners voor te bereiden in het begeleidingsprogramma.
2. Groei van het aantal jongeren, afkomstig uit opvanghuizen in Noord Peru, die
zelfstandig wonen en tevens de persoonlijke en materiële middelen hebben om voor
zichzelf te kunnen zorgen. Dit doel wordt bereikt door hulp en begeleiding aan te
bieden aan de jongeren uit opvangtehuizen na hun overgang vanuit het tehuis naar
hun zelfstandig leven. Per jaar zullen ruim 10 jongeren afkomstig uit opvangtehuizen
begeleid worden na hun overgang naar een zelfstandig leven.
3. Kennisvergroting van personeel van opvangtehuizen. Dit doel wordt bereikt door het
organiseren van trainingen en workshops. Per maand worden ruim 300 mensen die
met kwetsbare kinderen en tieners werken getraind. Ook wordt er training/studie
materiaal gedeeld en ontwikkeld.
4. Bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie Cambiando Horizontes naar een
erkende en betrouwbare organisatie, met ervaring en capaciteit in de begeleiding van
tieners en jongeren afkomstig uit opvangtehuizen in de overgang naar een
zelfstandig en onafhankelijk leven. Dit doel wordt bereikt door een actueel strategisch
plan te schrijven en actueel te houden, leiding te geven aan verschillende projecten
en mee te helpen promotiemateriaal te ontwikkelen om de bekendheid van de
organisatie en hun programma’s te vergroten om lokaal fondsen te kunnen werven.
5. Betrokkenheid van lokale kerken vergroten in de projecten met de tieners en
jongeren. Dit doel wordt bereikt door het aanbieden van een mentoren programma
voor tieners in opvangtehuizen en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te promoten.
Er zal binnenkort gestart worden met een groep van ruim 10 mentoren uit lokale
kerken en er zullen verschillende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk aangeboden
worden.
Doelstellingen in Nederland
1. Toename van giften en donaties tot 850 euro per maand in december 2022. Dit doel
zal bereikt worden door de projecten van de stichting te promoten via de
verschillende kanalen, kerken, organisaties, bedrijven en individuen te benaderen.
2. Naamsbekendheid van de stichting vergroten bij personen en binnen lokale kerken in
Nederland. Dit doel zal bereikt worden door het actueel houden van de
website/facebook/instagram, het ontwikkelen en verspreiden van nieuwsbrieven en
promotiemateriaal en het zoeken naar mogelijkheden om de stichting te promoten
binnen bestaande contacten.
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3. Huidige situatie
3.1 Geschiedenis van de stichting
De stichting Luz y Esperanza is in april 2019 opgericht. Voor die tijd hebben Albert en
Maresa den Oudsten al verschillende jaren in Peru gewerkt met kinderen, tieners en
jongeren uit weeshuizen tijdens hun uitzending met een zendingsorganisatie. Na afloop van
deze uitzending zijn Albert en Maresa in Peru blijven wonen om zich in te blijven zetten voor
deze diverse bevolkingsgroepen. Om bekendheid te geven aan deze nood in Peru en
hiervoor fondsen te kunnen werven in Nederland is in april 2019 de stichting Luz y
Esperanza opgericht. De eerste partner waar mee samengewerkt werd in Peru was Casa
Hogar Luz de Vida in Trujillo, hier werd mee gewerkt in de periode april-december 2019.
Sinds begin 2020 is de nieuwe partner Cambiando Horizontes, een lokale organisatie die
door Albert en Maresa opgericht is in Peru om projecten te kunnen starten.

3.2 Activiteiten van de organisatie
De volgende activiteiten zullen uitgevoerd gaan worden:
1. Donateurs werven om de projecten van Luz y Esperanza te ondersteunen
2. Bekendheid vergroten van de organisatie door middel van:
a. Actueel houden/bijhouden van de website
b. Facebookpagina en Instagram bijhouden
c. Regelmatig verspreiden van nieuwsbrieven.
d. Zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor promotie.
3. Ondersteunen van bestaande projecten in Peru:
a. Ondersteuning voor het begeleidingsproject in de opvangtehuizen. In dit
project worden tieners die nog in opvangtehuizen wonen voorbereid en
begeleid op de stap naar onafhankelijkheid in de samenleving. Het is mogelijk
om een tiener uit dit programma te sponsoren.
b. Ondersteuning voor de organisatorische kosten van de organisatie
Cambiando Horizontes.
4. In Peru zal gezocht worden naar eventuele nieuwe partners om mee samen te
werken. Ook zullen er nieuwe initiatieven ontwikkelt worden voor projecten gericht op
kwetsbare tieners, jongeren en vrouwen, ter aanvulling op de al bestaande projecten
voor deze doelgroepen en gebaseerd op een actuele nood.
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4. Organisatie
4.1 ANBI gegevens
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Naam: Stichting Luz y Esperanza
RSIN / fiscaalnummer: 859972641
Post- of vestigingsadres: Koninginnelaan 52, 3902 GJ, Veenendaal
Telefoonnummer: 0318-516608
E-mail: info@luzyesperanza.nl
Internetpagina: www.luzyesperanza.nl
Nummer KVK: 74623710
Bankrekeningnr: NL61 ABNA 0845 862 936

4.2 Bestuursleden
Stichting Luz y Esperanza bestaat uit de volgende bestuursleden:
● Voorzitter: Mirthe den Oudsten
● Penningmeester: Arjan van der Roest
● Secretaris: Aart van Driel
● Algemeen lid: vacant

4.3 Werknemers
Op dit moment heeft Stichting Luz y Esperanza geen werknemers die ondersteund worden.
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5. Financiën
5.1 Het werven van gelden
5.1.1 Wervingskanalen
Stichting Luz y Esperanza heeft drie verschillende manieren waarop fondsen worden
geworven.
1. Donateur worden: Particulieren, bedrijven, scholen en kerken kunnen zich opgeven
als donateur voor een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar.
2. Financiële adoptie: Stichting Luz y Esperanza biedt particulieren, verenigingen,
bedrijven e.d. aan om ondersteuning te bieden via sponsoring. Voor 15 euro per
maand kan een participant in één van de programma’s gesponsord worden.
3. Eenmalige giften van particulieren, bedrijven, kerken of organisaties.
Via de website, facebookpagina en Instagram worden de werkzaamheden van de stichting
gepromoot en oproepen geplaats voor donaties. Daarnaast zullen lokale kerken, organisaties
en kerken benaderd worden.
5.1.2 Begroting 2022-2023
In bijlage A is de vastgestelde begroting voor 2022– 2023opgenomen.

5.2 Beheer en besteding van het vermogen
5.2.1 Het vermogen van de stichting
De besteding van het vermogen van de Stichting komt overeen met de statutaire doelstelling.
Uitgangspunt is dat de instelling geen vermogen aanhoudt zonder dat daar vooraf een
bepaalde bestemming aan is gegeven en dat de instelling niet meer vermogen aanhoudt dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. In de financiële
administratie wordt vermeld wat het doel is van het vermogen dat wordt aangehouden en
wordt een motivering gegeven over de omvang hiervan.
Op grond van artikel 8 van de statuten van de Stichting heeft geen enkele (rechts)persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Zo kan geen enkele (rechts)persoon
beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
5.2.2 Bestedingsbeleid
De (algemene) criteria waaraan verzoeken tot uitkering moeten voldoen om voor uitkering in
aanmerking te komen zijn die, waarvan het bestuur bepaald heeft dat die het statutaire doel
dienen.
5.2.3 Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
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