
 

 

 

BELEIDSPLAN 2022 

 

INLEIDING  

 

Het belangrijkste doel van World Harvest Europe is om een betere en onafhankelijke 

samenleving te creëren. World Harvest Europe biedt niet alleen acute hulp in noodsituaties 

maar steunt daarom ook gemeenschappen door het realiseren van diverse faciliteiten.  

 

MISSIE  

Maatschappelijke verandering is het belangrijkste speerpunt van World Harvest bij de hulp 

voor gebieden waar mensen in armoede leven. De hulp is daarbij gericht op alle aspecten 

van het dagelijkse leven zoals huisvesting, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en 

bestrijding van armoede. De missie is om gemeenschappen te vormen die zelfstandig zijn. 

Daarbij zijn vier steunpilaren: onderwijs, gezondheid, voeding en werkgelegenheid. 

 

CONCRETE DOELEN  

Beter onderwijs  

Middels ‘’Sponsor een kind’’ zet World Harvest Europe zich in om arme kinderen de 

mogelijkheid te bieden hun dromen te verwezenlijken. Daarnaast wordt met dit 

studiebeursprogramma de kinderen de gesponsorde kinderen geleerd onafhankelijk te zijn. 

World Harvest Europe heeft al veel arme kinderen uit alle regio’s in Indonesië zoals Jakarta, 

Tangerang en Bekasi kunnen sponsoren. 

Helpen ondernemen  

Een van de belangrijkste aspecten van het heropbouwen van gemeenschappen is de 

gemeenschap zelf. Door de directe betrokkenen te helpen zijn zij zelf in staat een betere 

toekomst op te bouwen. Zo ondersteunt World Harvest Europe Indonesische 

gemeenschappen met kennis en kundigheid om de werkgelegenheid te verbeteren. Er 

worden tegen gunstige voorwaarden microkredieten verstrekt om een klein bedrijf te kunnen 

beginnen. En dat speelt weer een belangrijke rol bij het vormen van kapitaal van de 

bevolking en het krijgen van perspectief. 

 

 



 

 

 

REALISATIE  

Door funding vanuit IFGF en donatie van bedrijven en particulieren worden de projecten van 

World Harvest Europe gerealiseerd. Er is een netwerk van vrijwilligers wereldwijd dat er voor 

zorgt dat het geld en de middelen op de juiste plek terecht komt. Ook zijn er vrijwilligers die 

helpen met het realiseren van initiatieven dichtbij huis.  

Ook was het cateren op (lokale) events een goede manier om geld in te zamelen en te 

zorgen naamsbekendheid voor een toenemend aantal donateurs. Helaas is door de 

coronapandemie veel niet door gegaan. De focus is daardoor meer komen te liggen op het 

afhalen of bestellen van gerechten.  

 

VERMOGENSBEHEER  

Ons vermogen wordt door accountant en leiders ( team ) beheerd ,en wordt enkel besteed 

aan de projecten welke van te voren worden gekozen door het leidersteam. 

Verder voor meer info , verwijzen wij naar de financiële verslagen op de website. 

 

JAARPLAN 2022  

Komende events: 

April 2022 Nieuwjaarsgala Lelystad  

Verdere plannen zijn allemaal nog afhankelijk van de Covid-19 situatie in 2022. 

 

ALGEMENE INFORMATIE  

Stichting World Harvest  “ Europe “   KvK nr.  5222 9513 

Postbus 120      ANBI / RSIN  nr.8503 52 794 

3632 ZT  Loenen aan de Vecht   Rabobank. NL 04 RABO 0125 3988 67 

Phone :+31 - (0) – 623853923 

WWW.WorldHarvestEurope.EU    

Contact@WorldHarvestEurope.EU 

 

 

http://www.worldharvesteurope.eu/


 

 

 

 

Bestuur  

Jimmy Oentoro  Voorzitter / oprichter 

 

Daniel Hanafi   Vice-voorzitter 

 

Ade Linda Hasanah Directeur  ( Europe ) 

 

Gerrit Boelhouwer Accountant 

 

Tina Soeprato  Secretariaat 

 

Francien Matitawaer Projectmanager  

 

 

Beloningsbeleid:  

De organisatie maakt alleen maar gebruik van vrijwilligers zonder beloningen. 

  

Zie verder onze jaarverslagen op www.worldharvesteurope.eu.anbi-jaarverslagen/ 

 

 


