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1.

THE BREAD BASKET

1.1

Naam en zetel
De stichting draagt de naam “The Bread Basket”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Achtkarspelen, op De Reiden 8 te Twijzelerheide.
De stichting is opgericht op 9 juli 2004.

1.2

Identiteit
De stichting heeft een christelijke identiteit. Zij streeft ernaar het Evangelie van de Bijbel te verspreiden
door de liefde van God bekend te maken. Dat doet zij niet alleen door woorden, maar ook door daden.
Zij wil gehoor geven aan de oproep in 1 Johannes 3: 18

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. (NBV)
Jakobus 2: 14 – 16

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar?
Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag
eten tekortkomt, en één van u zegt dan: “Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!” zonder de
ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat dan voor zin? (NBV)
1.3

Doel
Het doel van de stichting is het bieden van voedselhulp aan de armen in de Dominicaanse Republiek,
alsmede het uitdragen en verspreiden van het christelijk geloof in de Dominicaanse Republiek. Daarbij,
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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2.

BESTUUR

2.1

Samenstelling
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen.
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:
Functie:
Voorzitter
Secretaris
Secretaris/Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

2.2

Naam:
Tamara Dijkstra
Esther Keegstra – Dijkstra
Douwe Dijkstra
Gellie Dijkstra – de Haan
Daniëlle van Boekel – Dijkstra

Beloning:
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

Wijze van benoemen
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk
worden voorzien.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van
secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Een aftredend bestuurder is onmiddellijk en
onbeperkt herbenoembaar.
Van ieder bestuurslid wordt verwacht dat hij of zij Gods woord (de Bijbel) als richtsnoer belijdt.

2.3

Beloning
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
Reis- en verblijfskosten voor een bezoek aan de Dominicaanse Republiek worden niet vergoed.

2.3

Vergaderingen
Tweemaal per jaar wordt er vergaderd en komen de op dat moment belangrijke punten aan de orde.
Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering, waar onder andere de staat van baten en lasten en de
balans worden vastgesteld.
Daarnaast is er binnen het bestuur altijd contact over lopende zaken via een groepsapp.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt door de
aanwezige bestuursleden een vervangend voorzitter aangewezen om de vergadering te leiden.
De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt door de voorzitter een
notulist aangewezen. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door diegenen die in de
vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door
de secretaris.
Elke vergadering zal door de voorzitter worden geopend met een gebed. De vergadering zal door één
van de overige bestuursleden worden afgesloten met een gebed.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuursleden en diegenen
die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
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3.

WAT DOET DE STICHTING

3.1

Voedselpakketten
The Bread Basket deelt iedere maand voedselpakketten uit aan gezinnen in krottenwijken in de
Dominicaanse Republiek.
Een voedselpakket bestaat uit rijst, bonen, suiker, maïsmeel, cacao, havermout, spaghetti en sojaolie.
De pakketten zijn verdeeld in drie categorieën. De hoeveelheid van ieder product is per categorie
verschillend, afhankelijk van de gezinsgrootte van de ontvanger(s):
Geel
Blauw
Rood

voor 1 – 4 personen
voor 5 – 7 personen
voor 8 en meer personen

t.w.v. ± € 7,50
t.w.v. ± €11,00
t.w.v. ± €14,50

De voedselpakketten worden uitgedeeld via lokale kerken. Momenteel werkt The Bread Basket samen
met twee verschillende kerken:
- Iglesia ‘Luz en Medio de las Tinieblas’, in de wijk Maria Auxiliadora in La Vega
- Iglesia ‘Cristiana de Soto’, in de wijk Soto in La Vega
De voorgangers van deze kerken bepalen wie in aanmerking komt voor een voedselpakket, rekening
houdend met de volgende voorwaarden:
- De voedselpakketten dienen te worden gegeven aan de meest hulpbehoeftigen in de omgeving
van de kerk;
- Bij het bepalen wie een voedselpakket ontvangt dient geen onderscheid te worden gemaakt op
grond van de geloofsovertuiging van de (potentiële) ontvanger(s);
- Een voedselpakket dient niet (langer) te worden gegeven wanneer blijkt dat de ontvanger
gebruik maakt van verdovende middelen (drugs, overmatig alcoholgebruik), meedoet aan
gokspelen, onverantwoordelijk is met zijn inkomen en/of geen interesse toont in het pakket;
- Er mag geen voorkeur worden gegeven aan familie of vrienden.
Bij het uitdelen van de pakketten plaatsen de ontvangers een handtekening op een, door The Bread
Basket verstrekte, lijst. Deze lijst wordt eenmaal per jaar overgedragen aan (een afgevaardigde) van het
bestuur van The Bread Basket.
Momenteel deelt The Bread Basket iedere maand 92 voedselpakketten uit. Dat zijn 63 gele pakketten,
26 blauwe pakketten en 3 rode pakketten.
3.2

Drie Koningen
Op 6 januari viert de Dominicaanse Republiek Drie Koningen. Een feest waarbij de kinderen normaal
gesproken cadeautjes krijgen (vergelijkbaar met ons Sinterklaasfeest). Arme gezinnen kunnen zich deze
cadeautjes vaak niet veroorloven. In de kerk ‘Luz en Medio de las Tinieblas’ wordt rond 6 januari ieder
jaar een feest georganiseerd voor de kinderen.
The Bread Basket steunt de kerk bij het kopen van cadeautjes en een lekkere versnapering voor de
kinderen.

3.3

Tienermeisjes
Vanaf januari 2011 tot en met juni 2013 heeft The Bread Basket meegewerkt aan een project voor
tienermeisjes uit de wijk Maria Auxiliadora. Op zaterdagmiddag kwamen de meisjes, vanaf 9 jaar oud,
samen in de kerk ‘Luz en Medio de las Tinieblas’. Vrouwen van de kerk leidden dit project en spraken op
deze middagen met de meisjes over zaken waarmee ze te maken krijgen in hun dagelijks leven. Zij
probeerden de meisjes de juiste weg te wijzen in het doolhof van problemen waarin zij zich vaak
bevinden. Van huis uit krijgen de meeste meisjes geen goed voorbeeld mee hoe ze met deze problemen
moeten omgaan. Ook werden er workshops gegeven, waarbij de meisjes verschillende
(hand)vaardigheden werd aangeleerd. De spullen die tijdens de workshop werden gemaakt probeerden
de leidsters samen met de meisjes te verkopen, zodat zij zicht kregen op hoe ze moeten omgaan met
geld. De opbrengst van de verkoop kon gebruikt worden om materiaal voor een volgende workshop aan
te schaffen.
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The Bread Basket zorgde ervoor dat er iedere zaterdagmiddag een lekkere versnapering aanwezig was,
en heeft ook een aantal keren de materiaalkosten voor de workshop gesponsord. Omdat er helaas niet
meer genoeg leidsters beschikbaar waren voor dit project is besloten vanaf juni 2013 de steun van The
Bread Basket voor onbepaalde tijd te stoppen. Mochten er in de toekomst weer genoeg leidsters
beschikbaar zijn dan kan The Bread Basket de steun hervatten.
3.4

Noodhulp
Soms ontvangt The Bread Basket een specifieke noodhulp vraag. Dit was bijvoorbeeld het geval van een
vrouw wiens huis door brand was verwoest. En ook van verschillende zieke mensen die hun ziektekosten
of hulpmiddelen niet konden betalen.
In zo’n geval zamelt The Bread Basket geld in dat specifiek bestemd is voor hulp aan de slachtoffers van
het betreffende geval. Van dit geld wordt door The Bread Basket hulpgoederen gekocht of rekeningen
betaalt voor de slachtoffers.

3.5

Noodhulp bij ramp
De Dominicaanse Republiek en haar buurland Haïti zijn in het verleden geteisterd door natuurrampen.
Zo werd er in 2007 veel schade veroorzaakt in de Dominicaanse Republiek door de tropische stormen
Noël en Olga. In 2010 veroorzaakte een grote aardbeving veel schade in Haïti.
In geval van een ramp in de Dominicaanse Republiek of Haïti zamelt The Bread Basket geld in dat
specifiek bestemd is voor hulp aan slachtoffers van de betreffende ramp. Van dit geld wordt door The
Bread Basket, eventueel in samenwerking met een lokale organisatie, hulpgoederen gekocht en
vervolgens uitgedeeld aan de slachtoffers.

3.6

Evangelisatie
The Bread Basket doet haar werk vanuit een christelijke geloofsovertuiging. Zij wil het Evangelie van de
Bijbel verkondigen, niet zozeer door woorden, maar vooral door daden.
De voorgangers met wie The Bread Basket samenwerkt worden gevraagd het woord van God te delen
met de ontvangers van de voedselpakketten. Daarnaast wordt in ieder voedselpakket een traktaat (klein
foldertje met een evangelisatieboodschap) gedaan.
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4.

FINANCIËN EN BEHEER

4.1

Fondsenwerving
The Bread Basket heeft een aantal vaste donateurs die een bijdrage per maand/kwartaal/jaar
overmaken.
The Bread Basket ontvangt eenmalige giften van verschillende personen en instanties.
The Bread Basket ontvangt collecten uit verschillende kerken.
Via de verkoop/promotiestand en via de online winkel op de website verkoopt The Bread Basket
verschillende artikelen, zoals pennen, zelfgemaakte kaarten, notitieboekjes en sleutelhangers.
The Bread Basket heeft een actieteam dat verschillende acties organiseert voor The Bread Basket. Vaak
zijn deze acties in samenwerking met andere vrijwilligers. Daarnaast wordt ook door vrijwilligers op
eigen initiatief actie gevoerd voor The Bread Basket. Zij kunnen daarbij ondersteuning krijgen van het
actieteam. Het actieteam heeft momenteel drie leden: Daniëlle van Boekel (contactpersoon), Esther
Keegstra en Jan-Willem van Boekel.
Om bovenstaande mogelijk te maken wordt The Bread Basket gepromoot via:
- Eigen internetsite;
- Facebookpagina;
- Brieven, die eens per jaar via e-mail aan kerken in omliggende gemeenten worden gestuurd;
- Presentaties
- Verkoop/promotiestand op markten

4.2

Het beheer van het vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van The Bread Basket. De
penningmeester en voorzitter hebben het beheer over de kas en de bankrekeningen. De penningmeester
maakt voor iedere vergadering met het bestuur een overzicht van de financiën. Eenmaal per jaar wordt
de balans en de staat van baten en lasten opgesteld. Verder is er eenmaal per jaar een kascontrole.
Ieder kwartaal wordt een afgesproken bedrag overgemaakt naar de bankrekening van The Bread Basket
in de Dominicaanse Republiek.
The Bread Basket heeft twee medewerkers in de Dominicaanse Republiek. Een van hen heeft toegang
tot de bankrekening en kas in de Dominicaanse Republiek. Iedere maand neemt hij het geldbedrag op
dat nodig is voor die betreffende maand en koopt daarvan de producten zoals afgesproken met het
bestuur. De bonnen van alle uitgaven worden bewaard en overgedragen tijdens het jaarlijkse bezoek
van (een afgevaardigde van) het bestuur, die vervolgens een rapport maakt van alle uitgaven.
De Dominicaanse medewerkers zijn Pedro Antonio (Tony) Gómez en Maria Adalgisa (Ada) Santana.
Tony is voor de Dominicaanse voorgangers de contactpersoon voor The Bread Basket. Ook koopt Tony
iedere maand de producten in en zorgt ervoor dat het wordt afgeleverd bij Ada thuis. Ada verdeelt de
producten over de voedselpakketten en zorgt ervoor dat de pakketten worden opgehaald door
afgevaardigden van de kerken die worden gesteund door The Bread Basket. Ook koopt zij de cadeautjes
en versnapering voor het Drie Koningen feest. In geval van een noodhulpactie zorgt Tony ervoor dat de
goederen bij de juiste persoon terecht komen.

4.3

De besteding van het vermogen van de stichting
In de Dominicaanse Republiek wordt het vermogen als volgt besteed:
De producten voor de voedselpakketten worden iedere maand gekocht in een groothandel in La Vega.
Eenmaal per jaar wordt er voor het Drie Koningen feest kleine cadeautjes gekocht voor de kinderen in
de wijk Maria Auxiliadora. The Bread Basket betaalt maandelijks huur voor de opslagruimte van de
producten. De twee medewerkers in de Dominicaanse Republiek ontvangen een vrijwilligersvergoeding
gebaseerd op de tijd die zij aan The Bread Basket besteden en een vergoeding van de onkosten die zij
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voor The Bread Basket maken. Onze oud-medewerkster Mireya Providencia Amparo ontvangt een
ondersteuning van haar ziektekosten, nu zij door haar ziekte aan bed is gebonden.
De kosten in Nederland probeert de stichting zo laag mogelijk te houden. Enkele kosten zijn echter
onvermijdelijk:
- Bankkosten;
- Kamer van Koophandel;
- Website;
- Folders, postzegels en dergelijke;
- Inkoop artikelen (die worden verkocht via website en verkoop/promotiestand)
4.4

Liquidatiesaldo
Mocht de stichting worden ontbonden, dan zal het resterende geld dat op dat moment nog op de
bankrekening staat worden overgemaakt naar de Dominicaanse Republiek, waar het zal worden besteed
aan het bieden van voedselhulp aan dezelfde kerken en scholen die door The Bread Basket werden
gesteund.
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5.

TOEKOMSTVISIE
Momenteel ondersteunt The Bread Basket twee kerken. Ons streven is gestaag door te groeien, zodat
we meer kerken kunnen ondersteunen. Waardoor meer mensen een voedselpakket kunnen ontvangen
en het Evangelie kunnen horen.
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