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1

Inleiding

1.1

Stichting TLC
De Stichting Tender Love and Care Nederland (TLC) is opgericht op 13 juni 2003
onder de naam Stichting Tender Love and Care in Amersfoort. 1 Het oprichten van
de stichting was een reactie op een financiële noodkreet uit het weeshuis The
Love of Christ Ministries in Zuid Afrika. De 5 Nederlandse adoptie ouderparen van
kinderen die in het tehuis hebben gewoond, hebben het initiatief genomen voor
het oprichten van de stichting TLC.
De stichting werkt vanuit een visie waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in
ras, geloof, afkomst, geaardheid en lichamelijke/geestelijke gesteldheid. De
gelden worden besteed aan basiszorg en persoonlijke ontwikkeling. In geval van
ziekte wordt goede verpleging gefinancierd. Onze stichting probeert daar waar
mogelijk samen te werken met zusterstichtingen in het Verenigd Koninkrijk,
Denemarken, Duistland, Oostenrijk en de Verenigde Staten

1.2

Missie en Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel geld te werven voor directe hulp en opvang van
kinderen in Zuidelijk Afrika en zonodig hun ouders om hen in hun bestaan en
ontwikkeling te ondersteunen.
Het hoofdproject van onze stichting is in eerste instantie TLC Zuid Afrika. De
afhankelijkheid van onregelmatige donaties, vrijwilligers en een regering die de
geldstromen niet structureert maken de zorg instabiel. De stichting TLC wil hier
met uw hulp verandering in brengen.

1.3

The Love of Christ Ministries.
Opbrengsten van de stichting TLC komen ten goede aan The Love of Christ
Ministries in Zuid-Afrika. The love of christ Ministries is een kinderopvangtehuis
en ligt in Eikenhof, een klein dorpje, 10 km buiten Johannesburg. Thea Schuitema
besloot in 1993 dit weeshuis te beginnen. Inmiddels zijn in de afgelopen jaren
veel kinderen bij het opvanghuis binnengekomen. Zij zijn opgevangen, verzorgd,
opgevoed en in veel gevallen geplaatst in adoptie- en vervangende gezinnen in
Zuid-Afrika, V.S., Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Nederland. Inmiddels
hebben al 800 kinderen via TLC hun weg gevonden naar de biologische ouders of
andere families, naar adoptiegezinnen in en rond Johannesburg en naar gezinnen
in het buitenland. Daarnaast zijn er kinderen die bij TLC blijven. Veel van deze
kinderen kwamen binnen als vondeling en waren HIV positief. Dit zijn er inmiddels
ongeveer 30 variërend in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. Zij groeien op in een
ogenschijnlijk gewone, zij het hele grote, familie. Kinderen en ook de moeders
De stichting staat ingeschreven onder nummer 32097605 bij de kamer van koophandel. Het
correspondentieadres is Julianalaan 52, 3761 DG te Soest.
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worden in de gelegenheid gesteld zich persoonlijk te ontwikkelen en een
volwaardige positie in de samenleving te veroveren. En met succes. De oudste
kinderen studeren inmiddels aan de universiteit omdat zij die ambitie en
vaardigheden hebben en omdat vanuit TLC sponsoren zijn gevonden om de
studies te bekostigen.
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2

Organisatie

2.1

Bestuur
Het bestuur van de Stichting TLC bestaat uit mensen die op verschillende
manieren betrokken zijn bij TLC. Sommige zijn ouder van een kind dat uit het
tehuis komt terwijl anderen bijvoorbeeld werkzaam of vrijwilliger waren in het
tehuis. Zij hebben gemeen dat ze hun hart hebben verpand aan dit tehuis en dat
zij uit eerste hand hebben kunnen ervaren hoe belangrijk het werk van TLC is.
Graag dragen zij dan ook bij aan de verdere ontwikkeling van TLC. Ons bestuur
bestaat per november 2013 uit:
Hans Eernstman:
Christel Randwijk:
Henk Sikkema:
Robert van Cleef:
Elaine de Jong:

2.2

voorzitter
secretaris
penningmeester
speciale projecten
vrijwilligers

Comité van aanbeveling
Ter ondersteuning van de Stichting TLC en ter uitbreiding van het beoogde
netwerk, is een comité van aanbeveling opgericht. Wij zijn zeer verheugd met de
bezetting van ons comité van aanbeveling dat bestaat uit zeer bekende en minder
bekende persoonlijkheden die ieder om eigen redenen onze stichting steunen.
Wij zijn hen hiervoor heel dankbaar.

Youp van het Hek
Zonder zijn sociale betrokkenheid te verliezen,
ontwikkelde hij
zijn zeer authentieke persoonlijk
engagement om, zoals het zelf noemde, 'aan de lelijke
decors van mensen te rammelen, de rare bijzaken
waar ze hun tijd mee verprutsen'. Hij heeft bewezen
dat het mogelijk is uit het systeem te blijven en je
vrijheid, je onafhankelijkheid, je idealen, je dromen te
behouden. Het is het carpe diem-motto dat ook de
columns domineert die hij sinds 1988 - eerst als
vrijdagse sportcolumn en sindsdien als zaterdagse
algemene column - wekelijks schrijft voor NRCHandelsblad en dat 15 jaar daarvoor ook al doorklonk in Your Youp for You, zijn
allereerste Nar-programma: Leef toch je leven als het allerlaatste uur.

Glen Salmon
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Profvoetballer en Zuid Afrikaan Glen Salmon heeft zich als
ambassadeur verbonden aan de stichting TLC Nederland.
Salmon, die meerdere malen voor het Zuid-Afrikaanse
voetbalelftal uitkwam, ondersteunt het goede doel van
harte en hoopt met zijn ambassadeurschap meer mensen
te interesseren voor het goede werk van de vrijwilligers van
TLC Nederland. Op de foto: Glen Salmon met Thea Jarvis
van TLC Zuid Afrika en Joshua de 'voorzitter' van TLC Nederland.

Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis (1 november 1933) is een Nederlandse dichter,
componist, theoloog en was een tijd lang priester. Hij is vooral
bekend van zijn theologische boeken en liederen voor de
kerkelijke liedbundels Liedboek voor de Kerken en de Gezangen
voor de Liturgie.Huub Oosterhuis was jezuïet en priester, maar in
1969 trad hij uit na conflicten met zijn orde en met het bisdom
Haarlem. Wel bleef hij actief als voorganger bij de Amsterdamse
Studenten Ekklesia. Ook was hij medeoprichter (1990) en tot
1998 directeur van het centrum Rode Hoed, eveneens te Amsterdam. Bij de
begrafenis van Prins Claus hield Huub Oosterhuis een overdenking.Huub
Oosterhuis is ook de vader van de musici Trijntje Oosterhuis en Tjeerd Oosterhuis,
bekend van het duo Total Touch.

Adriaan van Dis
Adriaan van Dis werd in 1946 geboren in Bergen. Hij groeide op
temidden van halfzussen en ouders met een Indische geschiedenis.
Zijn vader, die door zijn (Japanse) oorlogservaringen en zijn fysieke
conditie arbeidsongeschikt was geworden, voedde Adriaan op met
harde
hand.
Van Dis studeerde Nederlands en Zuid-Afrikaans aan de Universiteit
van Amsterdam.

Dr W.E.A. van Beek
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ASC (Afrika Studie Centrum) staff, specialization on South Africa.
Faculteit der sociale wetenschappen aan de Leidse universiteit en
bestuurslid EZA (Expertisecentrum Zuidelijk Afrika)

MathildeBoersema
Mathilde reisde voor het Algemeen Dagblad een half jaar de wereld
rond, waarbij zij op diverse plaatsen opdrachten opdrachten van
lezers
uit
moest
voeren.
Eén van de opdrachten bestond eruit dat ze in het TLC voor
kinderen moest zorgen. Over deze ervaring schrijft zij in haar
column in het Algemeen Dagblad. Door het lezen van haar artikel
zijn wij in contact gekomen met TLC. Feitelijk heeft mathilde de eerste link gelegd
met TLC en is dus de ultieme basis van onze stichting in Nederland !
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Fondsen
TLC Nederland stelt zich primair ten doel gelden, producten en diensten te werven
voor directe, structurele ontwikkelingshulp aan kinderen in zuidelijk Afrika in het
algemeen en het TLC kindertehuis in Bronkhorstfontein (nabij Johannesburg) in
het bijzonder.

3.1

Werving
De werving van onze fondsen heeft twee belangrijke steunpilaren:
•

Continue financiële ondersteuning
Middels ons unieke ‘adopteer een bedje’ programma biedt TLC Nederland
continue financiële ondersteuning aan voornamelijk het TLC kindertehuis,
waardoor basisbehoeften als goede en veilige huisvesting, voldoende
voeding, medische zorg en educatie kunnen worden aangeboden. De
kinderen kunnen zo met respect en liefde worden verzorgd en opgroeien.
Via het adopteer een bedje programma storten circa 250 donateurs
maandelijks € 7,50. Deze bedragen worden transparant doorgestort naar
het TLC kindertehuis in Zuid-Afrika. Het aantal donateurs neemt gezien de
economische crisis die Nederland op dit moment doormaakt af. Dit jaar
sloten wij met 266 betalende donateurs in dit programma, waarvan 236
donateurs, die een volmacht voor een incasso hebben uitgegeven.

•

Projectmatige ondersteuning
Naast deze structurele ondersteuning, streeft TLC Nederland er ook naar
om op projectmatige basis een bijdrage te leveren aan de verbetering van
de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van de kinderen die in
het TLC huis verblijven. Op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren
aan die toekomst voor de kinderen waar zij recht op hebben.

Over de afgelopen 10 jaar werd gemiddeld circa 60.000 euro per jaar geworven
voor TLC Zuid Afrika.

3.2

Beheer
Het beheer van de gelden van de stichting TLC is eenvoudig en conservatief. De
beschikbare fondsen staan op een spaarrekening van de Rabobank. Er worden
geen risico’s genomen. De reserves van de stichting zijn uitsluitend bedoeld voor
het mogelijk maken van projecten in de toekomst. Het bestuur is van mening dat
een reserve van 10.000 euro voldoende is om enigerlei vorm van acute noodhulp
te verrichten. Hogere bedragen worden in de reserve opgenomen om te
plannen/projecten, zoals verbouwingen en uitbreidingen uit te kunnen voeren.

3.3

Besteding
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Besteding van de verworven middelen geschiedt als volgt:
•

•

Continue financiële ondersteuning
Het financieren van dagelijkse, niet projectgebonden, kosten blijkt in de
praktijk relatief problematisch. Donateurs financieren bij voorkeur
projecten met een tastbaar en zichtbaar resultaat. Bij deze meer reguliere
kosten is het resultaat minder zichtbaar en spreekt daarom minder tot de
verbeelding. Om die reden is ons ‘adopteer een bedje’ programma van
groot belang voor TLC. Onder continue kosten verstaan we die kosten die
gemaakt moeten worden om de dagelijkse kosten van TLC in zijn huidige
omvang, in stand te houden. Voorbeelden van continue kostenposten van
TLC zijn huisvesting, voeding, onderwijs, kleding en medische kosten.
Projectmatige ondersteuning
Projectgelden die binnenkomen, worden pas uitgegeven, wanneer daar
binnen het bestuur overeenstemming over is en controle verricht kan
worden over de werkzaamheden die hiervoor verricht worden in ZuidAfrika. Deze controle wordt uitgevoerd door een netwerk van vrijwilligers,
dat wij in de loop der jaren hebben opgebouwd. Ook de lokaal aangestelde
coach, die geen vrijwilliger is, geeft ons bruikbare informatie over
bestedingen, maar vooral ook de haalbaarheid van ingediende projecten.
Er zijn talloze projecten gefinancierd met de projectgelden. Voorbeelden
van projecten zijn zonnenpanelen, een Volkswagen autobus, professionele
oven, verbouwing van het huis (o.a. dak, badkamers e.d.) bouw van de
omheining et cetera.

Organisatiekosten: de Stichting TLC heeft de ambitie minder dan 5% van de
geworven fondsen te besteden aan de eigen organisatie. Dit is in alle jaren dat de
Stichting bestaat ruimschoots gehaald. Ter vergelijking: bij andere organisaties is
15% gangbaar.
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Ambities 2014 - 2017
In dit hoofdstuk presenteren wij onze beleidsvoornemens voor de periode 2014
– 2017. Wij hebben het plan met uiterste zorg samengesteld en u kunt zien dat
wij op diverse terreinen stevige ambities hebben.
Wij beschrijven ons beleidsplan langs de volgende kaders:
• Fondsen (paragraaf 4.1);
• Projecten (paragraaf 4.2);
• Organisatie-ontwikkeling (paragraaf 4.3);
• Publiciteit (paragraaf 4.4).

4.1

Fondsen
Voor wat betreft de fondsenwerving zijn er 2 speerpunten geformuleerd voor de
donateurs van het ‘adopteer een bedje’ programma:
1. het koesteren van bestaande donateurs;
2. het uitbreiden met nieuwe donateurs.
Ad 1) Koesteren bestaande donateurs:
• Beschrijving: de donateurs van het adopteer een bedje programma zijn
van groot belang, juist omdat het vinden van financiering voor dagelijkse
kosten moeilijk is. Wij hebben veel trouwe donateurs. Het is van groot
belang deze donateurs te koesteren en te behouden. In de afgelopen jaren
is het aantal terug gelopen, maar het is de ambitie de bestaande donateurs
nog eens extra te bedanken voor hun bijdrage van de afgelopen jaren en
hen daarmee te stimuleren om de verbintenis voort te zetten.
• Doelstelling: handhaven 90% van bestaande 250 donateurs in 2017
• Activiteiten:
o dankmail aan alle bestaande donateurs;
o wijzen op successen en belang van voortzetting;
o aandacht voor 10 jarig bestaan.
ad 2) Uitbreiden nieuwe donateurs:
• Beschrijving: naast de bestaande donateurs, zien wij mogelijkheden om
het bestand met donateurs uit te breiden. Wij willen ons hierbij vooral
richten op die mensen die direct of indirecte binding hebben met TLC. Dat
is onze primaire doelgroep. Het werven van mensen die het tehuis niet
kennen is in deze tijd zeer moeilijk.
• Doelstelling: toename met 100 nieuwe donateurs in 2017
• Activiteiten:
o benaderen alle toekomstige, bestaande en ex-vrijwilligers;
o stimuleren van deze direct betrokkenen om in hun directe omgeving
5 mensen deel te laten nemen aan het adopteer een bedje
programma;
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o
o
o

4.2

benaderen van alle mensen en bedrijven die in de afgelopen 5 jaar
giften hebben gedaan;
acties op scholen van kinderen die binding hebben met TLC
(sponsorlopen, flessen inzamelen e.d.);
aandacht voor 10 jarig bestaan.

Projecten
Wij willen in de komende beleidsperiode de volgende projecten vorm geven:
1. Adopt a volunteer
2. TLC hotel
Ad 1. Adopt a volunteer
• Omschrijving:naast het direct financieel ondersteunen van TLC willen wij
ook indirect ondersteunen doormiddel van het financieel ondersteunen van
vrijwilligers die voor bepaalde tijd hun diensten aanbieden in het tehuis.
Wij zijn voornemens om de kosten van het ticket en het verlijf aldaar als
stichting op ons te nemen, zodat de veelal jeugdige vrijwilligers,deze
kosten niet zelf hoeven te voldoen. De afgelopen jaren zijn de
aanmeldingen van vrijwilligers teruggelopen. Hiermee hopen wij in te
kunnen springen op het tekort aan vrijwilligers dat hierdoor regelmatig
ontstaat. Het werven van de vrijwilligers die op kosten van TLC Nederland
in het tehuis zullen gaan werken, zal zo veel mogelijk in overleg gebeuren
met de medewerkers aldaar. Indien er bepaalde behoeften zijn, zoals
bijvoorbeeld medisch geschoolde mensen, zal er getracht worden hier op
in te spelen bij het werven van deze vrijwilligers. De mogelijkheid om op
eigen kosten als vrijwilliger aan te melden blijft bestaan, deze procedure
zal vooralsnog niet wijzigen.
• Doelstelling in 2017: Jaarlijks zullen er twee tot drie vrijwilligers op kosten
van TLC Nederland aan het werk gaan in het tehuis.
• Activiteiten:
o Website www.adoptavolunteer.eu online zetten.
o Benaderen van bedrijven die een vrijwilliger willen sponseren.
o Afspraken maken met TLC Johannesburg rondom dit project.
Indien er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn een vacature uitzetten.

Ad 2. TLC hotel
• Omschrijving: Een hotel/bed&breakfast opzetten in een toeristisch
stadsdeel waarvan de winsten ten gunste komen van TLC. Hierdoor wordt
een nieuwe geldstroom op gang gebracht. Het tweede doel dat behartigd
kan worden zijn werk-leerplaaten realiseren voor de kinderen, inmiddels
jong volwassenen, die zijn gebleven op TLC.
• Doelstelling in 2017:
o Eerste hotel/bed&breakfast draait
o eerste werk-leerplaatsen zijn vervult/afgerond.
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•

4.3

Publiciteit
•
•

•

4.4

Activiteiten:
o Ondernemersplan schrijven;
o Vastgoed zoeken;
o Startkapitaal werven;
o Horeca kwartiermaker werven.

Omschrijving: de stichting TLS streeft ernaar zoveel als mogelijk in de
publiciteit te komen. Wij hopen het bereik en de impact van dit bereik
verder te vergroten
Doelstelling in 2017:
o 10 publicaties / vermeldingen verdeeld over minimaal drie typen
media;
o Verdubbeling van het aantal bezoeken aan de site;
o Actieve participatie op groep(en) op social media.
Activiteiten
o 10 initiatieven om met berichtgeving in de media te komen. Alert
zijn op nieuws in eigen organisatie dan wel op nieuws van TLC
Zuid-Afrika;
o Onderzoeken activiteiten op social media;
o Onderzoeken verschillende media (facebook, twitter, linked in);
o Onderzoeken verwijzing naar website op afschrift adoptiebedje;
o Onderzoeken mogelijkheden om info te krijgen van TLC over de
voortgang (bv maandelijkse vragenlijst naar TLC waaruit
(half)jaarlijks een nieuwsbericht samengesteld kan worden voor de
website en soc.media.).

Organisatie-ontwikkeling
TLC Nederland, dat oorspronkelijk is opgericht vanuit 5 ouders die een kindje
vanuit TLC hebben geadopteerd, is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen
organisatie. Mensen die gewerkt hebben als vrijwilliger in Zuid-Afrika, mensen die
recentelijk een kindje hebben geadopteerd uit TLC Zuid-Afrika en mensen die
nauw betrokken zijn bij het vondelingenwerk in Zuid-Afrika proberen wij
nadrukkelijk bij onze stichting te betrekken. Ook NGO’s als Wilde Ganzen en ICCO
betrekken wij, als dat nodig en mogelijk is, bij de ontwikkeling en uitvoering van
onze plannen.
Onze stichting bestaat nu ruim 10 jaar en op basis van deze ervaring kunnen we
ons een aantal doelstellingen voorhouden:”
•
•
•
•
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Betrekken van vrijwilligers uit Zuid-Afrika bij onze activiteiten. Zij kunnen
lezingen verzorgen, aanwezig zijn bij charity beurzen etc.;
Vrijwilligers kunnen ook een grote bijdrage leveren aan ervaringsnieuws
op onze website;
Banden onderhouden met onze zusterorganisaties in Europa;
Promotie van onze stichting bij kleinschalige goede doelen acties,

•

waaronder scholen en andere (kerkelijke) jeugdorganisaties;
Koesteren van onze vaste donateurs.

Het organiseren van een jaarlijkse reünie van alle betrokkenen, bestuurders,
vrijwilligers en andere stakeholders draagt bij aan onderlinge verbondenheid en
daarmee de continuïteit van onze stichting.

13

