Beleidsplan

AID AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Wereld Evangelisatie Oost-Europa en Filipijnen

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Embrace.
Met behulp van dit plan geven wij u inzicht in wie wij zijn en wat Stichting Embrace doet.
Daarnaast gebruiken wij dit plan als leidraad voor onze activiteiten.

Officiële gegevens
Officiële naam
Stichting Embrace
Inschrijfnummer bij Kamer van Koophandel
KVK 53429567
RSIN-nummer/ANBI fiscaalnummer
RSIN850876849
Adresgegevens
Bogerdlaan 26, 4421 EK, Kapelle
Email: info@stichtingembrace.nl
Website: www.stichtingembrace.nl
Doelstelling volgens de statuten
Het verbeteren van levensomstandigheden bij mensen die leven in (extreme) armoede,
ondersteuning bieden bij het werken naar zelfredzaamheid, voornamelijk in Oost-Europa door het
ondersteunen van lopende welzijn bevorderende projecten door middel van praktische hulp en het
leveren van hulpgoederen in het bijzonder in Oost-Europa, geïnspireerd door: Handelingen 20:24 “Ik
hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan
voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het
evangelie van Gods genade” en Jesaja 61:2-3 “Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij
mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te
maken en aan geketende hun bevrijding.”, het bieden van praktische hulp, het leveren van
hulpgoederen en (financieel) ondersteunen van door de stichting uitgezonden zendelingen en het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van Stichting Embrace:
Misha Bax: Secretaris
Michel van Boxtel: Penningmeester
Rianne v/d Slikke: Voorzitter
Beloningsbeleid:
Bestuursleden van Stichting Embrace vervullen hun taak vrijwillig en zonder vergoeding.
Ontstaan van de stichting
Stichting Embrace is begonnen met hulpverlening vanuit Nederland in 2010.
Deze hulpverlening bestond uit het persoonlijk afleveren van hulpgoederen aan een daklozen
centrum en een familiehuis. Vervolgens is er gestart met het organiseren van groepsreizen in 2011.
Tijdens deze reizen werd er geklust bij de daklozenopvang en aan schoolgebouwen. In ditzelfde jaar
is ook de stichting Embrace opgezet. De groepsreizen waren een zodanig succes dat vanaf 2012 de
stap is gemaakt om bij gezinnen thuis praktische hulp te gaan bieden tijdens deze reizen. De effecten
daarvan, zowel praktisch als op sociaal vlak, waren zo groot dat vanuit dat punt verder ontwikkeld is
naar de huidige situatie. Vanwege de stroom van hulpgoederen is er vanaf 2013 besloten opslag te
gaan huren in Nederland om deze op een verantwoorde manier te kunnen opslaan.

Om het werk beter uit te kunnen voeren zijn Michel en Janet van Boxtel sinds de zomer van 2015
uitgezonden als zendelingen naar Hongarije vanuit Evangelische gemeente Rafael Goes. Zo kan het
werk effectiever en intensiever uitgevoerd worden om de zelfredzaamheid van de mensen te helpen
realiseren.
Financiële middelen:
Financiën voor de werkzaamheden komen vanuit particulieren, stichtingen, kerken, scholen en
bedrijven. Deze komen voort uit contacten die worden gelegd door de zendelingen en vrijwilligers,
voornamelijk als de groepen worden ontvangen die komen voor een werkvakantie/outreach en de
voorbereidende werkzaamheden daarvan.
Visie en Missie
Visie:
Door het bieden van praktische hulp en oplossingsgerichte begeleiding de mensen terugbrengen
naar het punt van zelfredzaamheid.
Missie:
Vanuit het oogpunt dat ieder mens het verdiend geliefd te zijn bieden wij hulp aan de allerarmste
bevolking van Hongarije. Het werk wordt gedaan vanuit een christelijke identiteit.
Vrijwilligers:
Zowel in Nederland als in Hongarije is er een netwerk van vrijwilligers die zich inzetten waar nodig.

Cijfers Hongarije
In totaal leven er in 2017 9.850.845 mensen in Hongarije, wat neerkomt op ongeveer 106 per km2.
De bevolking bestaat voor 85,6% uit Hongaren. De voornaamste minderheidsgroepen zijn Duitsers,
Slowaken, Serven, Kroaten, Roemenen en Roma.
De bevolking neemt langzaam af door een laag geboortecijfer, een hoog sterftecijfer en een
emigratieoverschot. Het groeipercentage was in 2017 -0,25%.
Positief zijn de kleine daling van het sterftecijfer in de laatste jaren en de zeer snelle afname van de
zuigelingensterfte. Jaarlijks neemt de bevolking nog steeds met enkele tienduizenden mensen af, ook
al omdat er nauwelijks mensen naar Hongarije immigreren.
De levensverwachting bij geboorte bedraagt voor vrouwen 80 jaar en voor mannen 72,4 jaar.
De samenstelling van de bevolking is als volgt:
0-14 jaar 14,7%
15-64 jaar 66,3%
65+ 19%
72% van de bevolking woont in de steden en 28% op het platteland. Een groot gedeelte van de
bevolking (ca. 1,7 miljoen inw.) woont in de hoofdstad Boedapest, en daar wonen ca. 4000 mensen
per km2.
Dakloosheid cijfers:
Het aantal daklozen in Boedapest wordt ingeschat op 15.000 en landelijk op zo'n 30.000.
Er zijn in het totaal 11.000 opvangplaatsen, waarvan het overgrote deel in Boedapest. Er zijn in de
stad waarschijnlijk zo'n 2000 tot 3000 mensen die altijd buiten slapen, ook in de koudste dagen.
Het aantal daklozen wat in Boedapest verblijft is groot.
16% verblijft voornamelijk op openbare plekken
79% verblijft in de (nacht) opvang. Dus overdag ook op straat.
De rest verblijft elders.
Een aantal andere cijfers:
Hongarije vergeleken met Nederland.*
Levend onder de armoede grens
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Werkeloosheid cijfers
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Nederland heeft 17,084,720 inwoners, Hongarije 9,850,845.
*Bron: indexmundi.com
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Vanwege de Economische en Sociale omstandigheden met daarnaast een gebrek aan een goed
functionerend hulpverleningsstelsel ontstaan de volgende problemen in Hongarije:







Gezinnen (met en zonder kinderen) en ouderen die in armoede leven. Daarmee duidend op
een structureel tekort aan basis levensbehoeften.
Ouderen die terecht komen in een sociaal isolement.
Tekort en afwezigheid van extra begeleiding van kinderen met een leerprobleem.
Kinderen en Jongeren die vroegtijdig het onderwijs verlaten zonder diploma.
Mensen die vanwege een gebrek aan de juiste hulpverlening uiteindelijk hun huis verliezen
en op straat terecht komen.
Vanwege het tekort/gebrek aan Sociale woningbouw en het ontbreken van “second step”
verblijven is de kans zeer klein tot nihil om het leven op de straat achter te laten.

“De reden dat ze op straat wonen is omdat ze te lui zijn om te werken en/of ze zijn verslaafd aan
Alcohol of Drugs”.
De werkelijke oorzaak van Dakloos worden zou in één zin samengevat kunnen worden:
“Een groot gebrek aan goede Hulpverlening en Hulpverleningsinstanties”.
Voorbeelden uit de Praktijk
•
Ernö heeft een Verzamelstoornis. Hij woont al vele jaren op straat. Zijn leefomgeving is een
grote verzamelplaats van de meest uiteenlopende materialen. Van boeken tot kapotte apparaten. Het
weg doen van spullen is voor hem onmogelijk, met alle gevolgen van dien. Zijn vrouw, die inmiddels
overleden is, had naast een psychiatrische stoornis verschillende fysieke problemen. Hij heeft recht
op AOW, maar ontvangt dit al jaren niet vanwege papieren die niet juist of helemaal niet verwerkt
worden.
De eerste Categorie mensen; Mensen met een Psychiatrisch probleem. Vanwege het grote tekort van
Psychiatrische hulpverlening (Psychiaters en Instellingen om te wonen), belanden deze mensen vaak
op straat.
•
Zsolt heeft een Trauma opgelopen, hij heeft in het begin van zijn huwelijk zijn vrouw en kind
verloren door een auto ongeluk. Na het ongeluk is er geen traject van verwerking gestart, heeft hij
vervolgens zijn baan verloren om daarna uiteindelijk zijn huis te verliezen. (Zsolt hebben wij kunnen
helpen en is na begeleiding weer aan het werk en heeft woonruimte).
De tweede Categorie mensen: Mensen die een Trauma meemaken (Inclusief echtscheiding, wat ook
vaak een startpunt blijkt te zijn van alle problemen) komen hier niet in een Hulpverlening traject
terecht. Ook hier weer het gemis van verschillende schakels in het hulpverleningssysteem.
•
Istvan werd Werkeloos. Hij kwam (Als vele in deze situatie) in een depressie, vervolgens in
financiële problemen om vervolgens zijn huis te verliezen. Zijn AOW is 100,- euro per maand, zoals te
begrijpen niet voldoende om huur van te betalen en nog te kunnen eten. Hij woont inmiddels 20 jaar
op straat.
De derde Categorie mensen: Mensen die hun baan verliezen. Bij het verliezen van hun baan is er ook
hier geen traject wat ingezet wordt. Een groot gebrek is hier ook aan Schuldhulpverlening als
onderdeel van de hulpverlening.
•
Magdi woont 20 jaar op straat, eerst samen met haar echtgenoot, maar deze is inmiddels
overleden. Magdi kampt nu samen met 2 vrienden ergens aan de kant van de weg. Deze 3 mensen
zouden graag naar een (crisis)opvang gaan, maar er is geen plek op een locatie waar ze heel de dag
kunnen verblijven en waar gewerkt wordt aan een oplossing op de lange termijn.
De vierde categorie mensen: Mensen die de stap willen nemen, maar nergens terecht kunnen.

Er zijn voldoende (crisis) opvang locaties, maar er is geen mogelijkheid voor doorstroom*. Daarnaast
is van dit aantal een groot gedeelte alleen open tussen 18:00 en 08:00. De rest van de tijd moeten ze
alsnog op straat verblijven. De locaties werken slechts voor een klein gedeelte aan de oorzaak van de
problematiek van de mensen. Het gemis van de vervolgopvang zorgt ervoor dat er geen plekken
vrijkomen in de crisisopvang en er dus geen ruimte is voor anderen die nog op de straat verblijven.
Het gebruik van alcohol door (een gedeelte) van de mensen op straat is in 80% van de gevallen een
gevolg van hun leven op straat, niet de oorzaak!
De drie voorbeelden hierboven geven een duidelijk en realistisch beeld van de oorzaken van Dakloos
worden in Hongarije.
*Crisisopvang is er voldoende aanwezig, maar niet voldoende voor het aantal daklozen wat in
Boedapest verblijft. (zie cijfers)

Partners in Nederland
Onze belangrijkste partners in Nederland zijn:
 Evangelische gemeente Rafael Goes
 Hervormde gemeente Kapelle
 PKN Wemeldinge
 PKN Waarde
 CGK Goes
 CGK Middelburg
 Stichting Traveling Light
 Stichting in de Vrijheid
 De Kleding Express
 Hulp Oost-Europa
 Diaconale Werkgroep Oost-Europa
 GZB
 Studenten vereniging Navigators Rotterdam
 Hervormd Sliedrecht

Partners in Hongarije
Om de verschillende projecten op een kwalitatieve wijze uit te voeren is het van belang om met de
plaatselijke (Hongaarse) hulpverlening samen te werken. Daarnaast is de samenwerking met
verschillende buitenlandse kerken en organisaties ook van belang als ondersteuning/hulp binnen de
projecten.
In Hongarije werken we samen met verschillende organisaties, kerken en scholen. Onze belangrijkste
partners zijn:
 Hungarian Baptist Aid (Contacten binnen verschillende afdelingen) http://www.hbaid.org/
 Hungarian Baptist Union http://www.baptist.hu/
 Baptist Mission
 International Baptist Church Budapest http://www.ibcbudapest.org/
 Riverside Church Budapest http://riversidechurch.hu/
 School (directrice) Tapiobicske http://tapiobicskeiskola.sulinet.hu/
 School (directrice) Tiszaszalka http://hetvezer.baptistaoktatas.hu/
 Daklozenopvang Banya Utca Budapest http://utcafront.hu/
 Daklozenopvang Jaszbereny Budapest http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/atmenetiszallo




Sociale werkers Tapiobicske (overheid)
http://www.tapiobicske.hu/content/polgarmesteri_hivatal
Plaatselijke burgemeesters van de dorpen waar we werkzaam zijn

Achtergrond en probleemstelling
Het hulpverleningssysteem in Hongarije is in het geheel niet te vergelijken met dat van Nederland.
Het ontbreekt aan een kijk op de mens als geheel en op het gezin als systeem. Daarnaast is er een
groot gebrek aan motivatie en passie om situaties blijvend te veranderen. De hulpverlening die er is,
is in aantal ook niet toereikend, gekeken naar de mate van problematiek. In de meeste gevallen komt
de hulpverlening pas in actie als de situatie al ver gevorderd is op een negatieve wijze. Hulpverleners
hebben een werkwijze die vooral in hokjes werkt. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld de situatie dat
wanneer financiën in een gezin het probleem zijn de hulpverlener denkt dat dit alleen op te lossen is
met meer financiën. Er wordt niet bedacht dat het aanleren van budgetteren en planning deze
situatie kan oplossen. De hulpverlener weet niet hoe te helpen, behalve door kinderen uit huis te
plaatsen. Het ontbreekt aan het herkennen van eerste signalen en hierop inspelen.
Het gevolg hiervan is dat de hulpbehoevenden in een vicieuze cirkel blijven draaien van
afhankelijkheid en dat kinderen in het overheidssysteem terecht kunnen komen, wat voorkomen had
kunnen worden. Wat betreft de daklozenproblematiek is naast het bovengenoemde geen adequaat
systeem wat in werking wordt gezet als mensen dreigen dakloos te raken of het zijn. De
hulpverlening die wel aanwezig is beperkt zich tot nachtopvang of een verblijfplaats met minimale
intensieve hulp voor de problematiek van de persoon. Daarnaast is de psychiatrische hulp zeer
minimaal en niet ontwikkeld genoeg. Als resultaat is het percentage psychiatrische patiënten op
straat aanzienlelijk.

Kernactiviteiten
Korál Church/Straatwerk/MFC (Multifunctioneel Centrum Boedapest)
Straatwerk/MFC
We zijn bezig om een bestaande locatie, opgezet door de Hungarian Baptist Aid in overleg met
Embrace (MFC), te optimaliseren waar daklozen, verslaafden, mensen met een intensieve
problematiek en bejaarden uit de omgeving met een klein pensioen van een maaltijd en een klein
(variërend) voedselpakket worden voorzien.
We bieden hier :Pastorale toerusting, praktische hulp, aandacht, begeleiding en hulp bij medische
aangelegenheden.
Vanaf 2015 is er gerealiseerd op deze locatie:
 Wekelijkse kerkdiensten
 Wekelijkse inloop met koffie, thee en de mogelijkheid tot gesprekken en gebed.
 De mogelijkheid om te douchen
 De mogelijkheid om wasmachines en drogers te gebruiken
 Toiletten, een ontvangstruimte en een terras
 Verbetering van de eetruimte
 Bijgebouw voor 24 uur opvang/begeleiding
 Algemene verbeteringen aan het gebouw
Deze verbeteringen zijn onder andere gerealiseerd in samenwerking met groepjes vrijwilligers uit
Nederland.

Straatwerk
Daklozen worden door ons bezocht op de locaties waar ze verblijven, parkjes, bossen of leegstaande
gebouwen. Daarnaast worden bekenden ook bezocht en geholpen die verblijven in ziekenhuizen en
afkickklinieken Met het bezoeken en helpen van deze mensen wordt zichtbaar een vertrouwensband
opgebouwd met positieve effecten. Deel van deze mensen worden ook weer ontmoet op het MFC.

Werkzaamheden binnen dit project zijn:

Bezoeken van de mensen

Uitdelen van Kleding

Uitdelen van zeil (belangrijk i.v.m. het droog kunnen
blijven)

Uitdelen van bouwmaterialen

Uitdelen van matrassen

Uitdelen van voedselpakketten

Uitdelen van hygiënepakketten

Praktische hulp bieden

Doorverwijzen naar andere instanties voor de juiste
begeleiding

Korál Church
De samenkomsten gebeuren wekelijks en op de zondag. Het aantal bezoekers
groeit, het geven van bijbels onderwijs, zingen, gebed, pastorale gesprekken en
de gelegenheid om zich te laten dopen is wat hier centraal staat. Daarnaast heel
belangrijk “gezien en geliefd worden”, ook wordt er een kleine lunch uitgereikt
en zijn er momenten dat er grotere voedselpaketten worden vertrekt. We
werken hier samen met de Hungarian Baptist Aid, Baptist Union en plaatselijke
kerken/pastors/vrijwilligers.

Tiny House Project
Het realiseren van verschillende kleine woningen, inclusief de juiste hulpverlening en begeleiding om
terug te keren in de maatschappij en zelfredzaam te zijn.
Dit project is van start gegaan in 2019 en zal de komende jaren worden voortgezet. In samenwerking
met verschillende plaatselijke hulpverlening organisaties en overheden wordt hard gewerkt aan het
realiseren hiervan.
Met behulp van deze huisjes willen we de vicieuze cirkel van de onmogelijkheid om door te stromen
vanuit de crisisopvang doorbreken. Op het moment dat er uitstroom en doorstroom kan worden
gerealiseerd zal het voor steeds meer mensen op straat mogelijk zijn om hun leven een andere
wending te geven.

Missiehuis Tapiobicske
Deze locatie dient o.a. als opslag voor hulpgoederen. Deze hulpgoederen zijn o.a. bestemd voor
gezinnen in Tapiobicske, Oost-Hongarije en mensen die bereikt worden door het straatwerk.
Daarnaast is het een opslag van gereedschappen en materialen voor vrijwilligers/groepen die naar
Hongarije komen voor een werkvakantie/outreach. Ook wordt hier het hout opgeslagen voor het
Houtproject.
Het verblijf van vrijwilligers die voor korte en/of lange termijn komen helpen in Hongarije is hier
mogelijk en in de toekomst (kort)verblijf voor mensen/zendelingen om uit te rusten/herstellen, timeout. (Vanuit andere landen of bekenden om ons heen hier in Hongarije).

Groepsreizen
Jaarlijks worden er meerdere groepen van wisselende grote en samenstelling ontvangen die komen
helpen om het vele werk (dat er ligt) uit te voeren.
Iedere reis wordt gemaakt op maat en in continu overleg met elkaar.
We bereiken hiermee o.a. een bewustwording aan beide zeiden. Aan de ene kant het bewust worden
van de eigen rijkdom aan de ene kant en de armoede en problematiek aan de andere kant.
Voor de ontvangers van de hulp is het besef en de ervaring dat er wel degelijk mensen zijn die om
hen geven en dat ze van waarde zijn.

Werkzaamheden:
 Praktische hulp: schoonmaken, schilderen, kleine en grotere verbouwingen aan woningen
 Sociale aandacht
 Educatie; Verzorgen van een Engels kamp voor groep kinderen/jongeren
 Voorbeeldfunctie zijn
 Verbeteringen realiseren binnen schoolgebouw(en)
 Verbeteringen realiseren op andere locaties

Educatie
Eén van de oorzaken van vroegtijdig school verlaten ligt
in het niet gemotiveerd worden van de kinderen door de
ouders. Daarnaast heerst er op vele scholen een
negatieve sfeer bij de kinderen onderling m.b.t. leren en
blijven leren. Vanuit deze feiten is het programma “Be
Cool stay in School” ontworpen. Dit programma wordt

wekelijks uitgevoerd door docenten en/of vrijwilligers. Op een creatieve en uitdagende wijze worden
kinderen gestimuleerd om te blijven leren en wordt er ondertussen ook gewerkt aan het opbouwen
van een positief en realistisch zelfbeeld. We helpen met het aanschaffen van eventuele materialen,
daarnaast vindt er ook ondersteuning plaats door het bieden van coaching, begeleiding en
bemoediging van de leiding van deze groep kinderen.
Kinderen/jongeren die problemen hebben met het aanschaffen van de noodzakelijke
schoolmaterialen worden getraceerd en geholpen door de nauwe samenwerking met de scholen en
de Social workers.

Houtproject
Jaarlijks wordt er een partij hout ingekocht om te vertrekken waar nodig in de winter Dit hout
leveren we persoonlijk af bij gezinnen, individu’s en daklozen.
Hierin wordt nauw samengewerkt met de burgemeester en Social workers van de dorpen.

Hulpgoederen
In Nederland worden er hulpgoederen verzamelt, deze komen met behulp van een vrachtwagen naar
Hongarije. Ze worden onder gezinnen en daklozen verdeeld op basis van nood en behoefte en er zijn
een aantal algemene uitdeel acties per jaar.

Begeleidingsprogramma
Met dit project helpen we gezinnen en individuen om terug te komen op een acceptabel leefniveau
en zelfredzaamheid.
Er worden gezinnen en individuen geholpen waarbij de levensomstandigheden niet voldoen aan de
basisbehoeften van de mens. Voorwaarde bij dit project in een intrinsieke motivatie.
Hiermee bedoelen we dat het van belang is dat ze een persoonlijke, actieve
motivatie moeten hebben om te werken aan de problemen die er zijn.
We werken hierin samen met de plaatselijke Social Worker.
Onderdelen binnen dit project zijn:
 Educatie
 Preventie; waaronder hulp bij Medische aangelegenheden.
 Praktische hulp
 Begeleiding/Coaching
 Ondersteuning in primair levensonderhoud;
waaronder Houtvoorziening in de winter.
 Verbetering van de levensomstandigheden

Toekomst: Project: Community and Development Center Tapiobicske
In de komende jaren willen we in samenwerking met plaatselijke organisaties en overheden in
Tapiobicske het volgende realiseren, een locatie waar:










Hulpgoederen kunnen worden opgeslagen, uitgezocht, gesorteerd en uitgedeeld op
georganiseerde wijze
Er de mogelijkheid is voor vrouwen om gebruik te maken van de aanwezige naaimachines,
zodat ze op deze wijze extra inkomen kunnen realiseren
Inloopmomenten zijn voor Ouderen/Eenzamen en anderen die behoefte hebben aan sociaal
contact
De mogelijkheid is om begeleiding te ontvangen voor de verschillende onderdelen van het
menselijk leven
Er een intensieve samenwerken zal plaatsvinden met gezinsbegeleiding en social workers in
Tapiobicske om bovenstaande op juiste wijze te realiseren
Er momenten worden gepland voor gebed en Bijbelstudie (APLHA)
Er paar keer per jaar een sociaal evenement wordt georganiseerd
Er georganiseerde momenten zullen zijn voor jongeren
Er coaching mogelijkheden zijn specifiek voor jongeren

Belangrijk is dat we een veilige plek willen creëren, maar waar ook de mogelijkheid bestaat om te
werken, leren en ontwikkelen.
Alle hulp die we bieden heeft als kern: Aid and (community) Development.
De reden hiervan is dat wij ervan overtuigd zijn dat te allen tijde afhankelijkheid moet worden
voorkomen en zelfredzaamheid het doel moet zijn. Onze werkwijze is hier dan ook zoveel mogelijk op
aangepast.

