
BELEIDSPLAN van STICHTING FRIENDSHIFTS 

 

Inleiding 

Meestal zijn we bevriend met mensen die vlak bij ons staan, met mensen die op ons lijken. Dat gaat 

vanzelf. Bij Friendshifts komen kinderen in contact met leeftijdsgenoten die, op het eerste gezicht, 

heel anders zijn; andere routines hebben, andere kleren dragen, anders eten, een andere taal 

spreken. Gaandeweg ontdekken ze dat er toch ook veel overeenkomsten zijn. Ze beseffen dat ze ook 

met deze ‘andere’ jongeren vrienden kunnen zijn. Vandaar de friend-shift. 

We geloven dat scholing en een beroepsopleiding volgen, de levensstandaard zal verbeteringen en 

mensen economisch zelfstandiger maken. Opleiding vergroot de kans op vast werk en dus een vast 

inkomen. Zo creëren kinderen een betere toekomst voor zichzelf en hun latere gezin.  

Succesvol doorgaan met leren, vraagt om een ander zelfbeeld. Hoe zie ik mezelf en wat zijn mijn 

ambities voor de toekomst? Wat zijn mijn talenten en krachten? Is het redelijk om te gaan studeren 

als mijn ouders de lagere school niet eens afgemaakt hebben? Of als ik überhaupt geen ouders heb? 

Heb ik de moed om me te onderscheiden van mijn omgeving? Een eerste stap is om te werken aan 

zelfbewustzijn. Het is belangrijk dat de kinderen zichzelf gaan zien als iemand met zijn of haar eigen 

talenten, motivaties èn ambities. Iemand die kansen kan opzoeken en creëren voor zichzelf.   

Om dat zelfbewustzijn van de kansarme kinderen te ontwikkelen, laten we hen contact leggen met 

schoolkinderen in de Westerse wereld. Deze contacten hebben een positief effect op beide partijen. 

Kinderen voelen zich gezien, zijn trots dat ze zomaar kunnen communiceren met iemand aan de 

andere kant van de wereld. Vooral voor wezen is dat een positieve ervaring. De contacten 

stimuleren kinderen om over zichzelf, hun leven en ambities na te denken. Ze kunnen brieven en e-

mails schrijven, mooie tekeningen en gezamenlijke kunstwerken maken en opsturen. Als de techniek 

het toelaat, kunnen ze ook een video opnemen of via Skype met elkaar praten. Onderwerpen die 

aan bod komen kunnen zijn: Hoe ziet mijn dag eruit? Hoe woon ik? Wat heb ik ooit gedaan waar ik 

trots op ben? Wat zijn mijn dromen voor de toekomst? 

De kinderen ontdekken door deze uitwisselingen dat sommige dingen hetzelfde zijn; andere zaken 

zijn beter bij de buitenlandse vrienden en sommige zaken daar zijn helemaal niet zo fijn. Dit proces 

leidt tot gelijkwaardigheid.  

 

Hoofdstuk 1: Beleidsplan 

De stichting Friendshifts is opgericht op 21 januari 2020. Dit beleidsplan beschrijft de strategie en 

beleid voor de komende drie jaar, dus tot einde 2022.  

 

Hoofdstuk 2: Onze Visie en Missie 

Visie: Het is onze ambitie om de levensstandaard voor zoveel mogelijk kansarme kinderen (in Togo, 

India, Jordanië, Myanmar en Suriname) te vergroten en hen economisch zelfstandig te laten worden. 

Verder willen wij door internationale en interculturele contacten te ontwikkelen, meer begrip en 

daarmee tolerantie creëren tussen jongeren uit verschillende bevolkingsgroepen. Jongeren zijn de 

toekomst, en dragen als de beste bij aan een betere vredige toekomst.  



Missie: We ondersteunen kansarme jongeren in scholing en beroepsopleidingen We verbinden 

jongeren in verschillende landen om zo van elkaar te leren. We financieren schoolbenodigdheden en 

studiekosten voor kansarme jongeren.  

  
 

Hoofdstuk 3: Ambities 

Onze activiteiten 

Om onze missie vorm te geven richten we ons op 4 pijlers.  

1. We ontwikkelen partnerschappen met lokale NGOs voor kansarme kinderen uit vijf 

verschillende landen (Togo, India, Jordanië, Myanmar en Suriname). We brengen zo de 

kinderen  

2. We werken samen met scholen in de westerse wereld en brengen hen in contact met 

kansarme jongeren. De leeftijd van beide partijen varieert van 4 tot 20. 

3. We ontwikkelen en geven lessen aan beide partijen om de context te schetsen en daarmee 

de contacten te vergemakkelijken en te faciliteren.  

4. We betalen schoolbenodigdheden voor kansarme kinderen. Dit loopt van beurzen tot 

transport kosten en nieuwe schooluniformen. 

 

Onze doelstellingen 

We hebben voor de komende 3 jaar de volgende doelstellingen opgesteld:  

1. Partner organisaties: 2020 met NGOs in Togo (CAST) en Myanmar (World Child Care). In 

2021 komen daar Jordanië en India bij. Suriname staat geplanned voor in 2022.  

2. Scholen in westerse landen: 2020: 5 scholen. In 2021 willen we met 15 scholen werken. 

In 2022 met 20 scholen. We willen werken met kleuterscholen, lagere scholen, 

middelbare scholen en beroepsopleidingen. 

3. Ontwikkelen van lespakketten voor een cyclus van 3 jaar. Zo kan een school met 3 jaar 

bovenbouw met ons werken, ieder jaar een ander land. Voor Vreedzame School willen 

we 3 lesblokken ontwikkelen zodat scholen met dit programma makkelijk aan kunnen 

sluiten, zonder extra tijd en energie in het project met Friendshifts te stoppen.  

4. Bijeenbrengen van fondsen: 6000 € in 2020, 20.000 € in 2021 en 30.000 in 2022. 



 

Hoofdstuk 4: Huidige situatie 

1. De samenwerking met CAST in Togo is goed op gang. De uitwisselingsprogramma’s zijn 

doorgesproken. Lesmateriaal is gedeeld. Rapportages starten. Verder gaat samenwerking 

met World Child Care starten in het najaar van 20202. Zodra reizen naar Myanmar weer 

mogelijk is zonder quarantaine, zal de voorzitter een werkbezoek afleggen bij Golden House 

in Mandalay. Doel is kennismaken met lokale betrokkenen, videomateriaal ontwikkelen, het 

gezamenlijke project lanceren en ontmoeten van jongeren die gesteund gaan worden.  

2. We werken samen met De Wereldwijzer in Utrecht en Trilium International school in 

Frankrijk. In september gaan we van start met uitwisselingen met Het Drachtster Lyceum en 

het Lyceum in Oldenzaal. We hebben 3 andere lagere scholen benaderd voor samenwerking 

vanaf september. We proberen bij dovenscholen in Nederland samenwerking op te zetten. 

In de nieuwsbrief van Vreedzame School komt een artikel over het project bij de 

Wereldwijzer. We verwachten interesse van andere lagere scholen die met de Vreedzame 

School cyclus werken.  

We bekijken mogelijkheden om in de VS scholen te interesseren. (Een van de bestuursleden 

woont in de VS). We hadden een akkoord van Hockey Club Den Haag dat 5 jongeren van de 

club 3 weken vrijwilligerswerk bij CAST zouden gaan doen (educatieve spelletjes en 

begeleiding). Ivm corona is de reis geannuleerd. Er is beloofd dat volgend jaar de jongeren 

wel naar CAST zullen gaan. 

3. De volgende lessen zijn al gereed:  

a. Introductie les,  

b. Togo-tas (met dagelijkse spullen en leskaarten),  

c. Dutch box,  

d. Religie,  

e. Blok 6 Vreedzame School: We zijn allemaal anders 

f. Business plan opzetten 

g. 4 x wijzer Togo.  

We gaan werken aan lessen voor Vreedzame School blok 1 (We horen bij elkaar) en blok 5 

We dragen allemaal een steentje bij.  

Alle bovenstaande materiaal zal ook ontwikkeld worden voor Myanmar. 

 

 

 
   



Hoofdstuk 5 Financiën 

Stichting Friendshifts heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden zetten zich belangeloos in voor 

de stichting. Volgens de statuten van de stichting kunnen zij hun reiskosten declareren, maar vanuit 

ideologische motieven zien zij daarvan af in 2020. Natuurlijk heeft stichting Friendshifts zoals elke 

stichting overheadkosten. Marieke van der Laan draagt echter zelf deze kosten voor het beheer van 

de stichting in 2020. In 2021 willen we resultaten presenteren aan bedrijven en zo partnerschappen 

opzetten om de lopende kosten te laten financieren.  

Werven van fondsen 

Er zijn 4 manieren waarop we fondsen binnenkrijgen: 

1. De kinderen van scholen in de Westerse wereld willen graag fondsen werven voor hun 

nieuwe vrienden. Wij helpen de scholen daarmee, indien nodig.  De scholen kunnen 

kiezen om bij te dragen aan een concreet project (televisie weeshuis bijvoorbeeld) of bij 

te dragen aan een studiebeurs.  

2. Aanvraag voor samenwerking/lezingen geven met Djembé, (studenten vereniging van 

antropologie), Rotary Zeist, Rotary Amersfoort, Odd fellows. 

3. Particuliere donaties 

De 4de bron van inkomsten zijn partnerschappen met bedrijven. De bedrijven zullen overhead kosten 

en reiskosten gaan vergoeden. Dat betekent dat de bijdragen van scholen en particulieren 100% ter 

plaatse besteed zullen worden. Pas in 2021, als er resultaten zijn geboekt, zullen we hen gaan 

benaderen.  

Beheer van het vermogen  

De stichting beheert een bankrekening bij Triodosbank met nummer NL45TRIO 0788 924575.  De 

voorzitter, penningmeester (eenzelfde persoon) en secretaris hebben handelingsbevoegdheid mbt 

financiële zaken. Met giften en schenkingen worden geen onroerende goederen of duurzame 

productiemiddelen beheerd.  

Besteding van het vermogen 

Het vermogen van Friendshifts komt voort uit donaties van scholen en van particulieren. Alle 

fondsen die scholen en particulieren doneren worden 100% overgemaakt aan de 

samenwerkingspartners.  In overleg wordt bepaald waar het geld aan besteed wordt.  

Om een overzicht te geven waar het geld aan besteed gaat worden geven we hier een overzicht van 

de lopende projecten: 

• Voor Este Bssel (4) en Lydia Kpassa (17) betalen we alle schoolbenodigdheden (en 

medicijnen en bril).  

• Emilie Awadi (20), studente medicijnen die zich wil specialiseren in gynaecologie.  

• Abra Savti (14) gaat naar een dovenschool en op 20 km afstand. We betalen transportkosten 

• Labité Mensah (15) krukken ivm vergroeiing zodat hij de gang naar school gemakkelijker kan 

maken.  

• Nieuwe schooluniformen voor kinderen van Cast in september. 

Ivm Corona crises is 2000€ bijgedragen worden aan noodpakketten voor arme families met dove 

kinderen die ivm lockdown in Togo hun baan en inkomsten hebben verloren. 100 families zijn 1 

maand vooruitgeholpen met rijst, maismeel, ingeblikte vis, zeep, groenten, mondkapje en bijdrage 



voor medicijnen. Dit was een noodmaatregel, in de komende jaren zullen alle fondsen naar 

onderwijs gaan.  

   
 

 

In februari van ieder jaar zullen de cijfers van het voorgaande jaar gepubliceerd worden.  

 

Hoofdstuk 6: Bestuur 

Het bestuur bestaat uit:  

• Marieke van der Laan: Voorzitter en penningmeester 

• Marjan van Ham: Secretaris 

• Hendrik Kiestra: Algemeen bestuurslid. 

• Herodote Adjegan: Adviseur 

• Thérèse Pham: Adviseur 

Het bestuur vergadert 3 x per jaar. Bestuursleden zijn allen onbezoldigd en ontvangen dus geen 

vergoeding voor hun werkzaamheden.  

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door 

Marieke vd Laan, op vrijwilligers basis. Op termijn zal er gekeken worden naar mogelijkheden om 

meer vrijwilligers in te zetten.  

Een ANBI status aanvraag voor Friendshifts loopt.  

Friendshifts is lid van Nederland Filantropieland.  

 

Hoofdstuk 7: Algemene informatie  

Toen Marieke van der Laan 5 was zag ze op de televisie beelden over problemen in Afrika. Ze besloot 

om later toch maar geen Zwarte Piet te worden, maar kinderen in Afrika te gaan helpen. Ze vroeg 

zich ook af of zij op dezelfde manier hun tandenpoetsten. De interesse in andere culturen bleef en zij 

ging Culturele Antropologie studeren. Daar leerde ze over andere culturen en ook meer over de 

eigen cultuur. Razend interessant. Ze kwam terecht in het bedrijfsleven, deed verkoop, ontwikkelede 

materiaal, gaf trainingen, schreef een managementboek. En toen ze 50 was bedacht ze dat de 

droom om kansarme kinderen te helpen nog steeds levendig was. Dat inzicht sudderde wat door en 



nu heeft ze de stichting Friendshifts opgericht. Doel is om een wereldwijd partner netwerk op te 

zetten om zo onze impact te vergroten.  Meer kansarme kinderen EN kinderen in Nederland en 

Frankrijk kunnen profiteren van vruchtbare, leerzame contacten.  

Correspondentieadres:  

Marieke van der Laan 

Van der Muelenstraat 14 

3971 EC Driebergen 

mvdl@friendshifts.org 

+ 31 (0)629263421 

 

KVK-nummer: 77225155  

RSIN-nummer: 860940330 

Bankrekening: NL45TRIO 0788 924574 

Website: www.friendshifts.org 
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