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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Double Harvest Netherlands. Het plan omvat een overzicht
van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het
plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling (zie
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_
regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/) en zal jaarlijks worden
geactualiseerd.

Het bestuur van Stichting Double Harvest Netherlands

G. van Putten
Voorzitter



1. Algemene gegevens
De stichting is opgericht bij akte de datum 22 juli 1986 en is statutair gevestigd te ’s-Gravendeel. De
stichting  is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ZuidWest onder
nummer 41119865. De activiteiten van de stichting vinden met name in Ethiopië plaats.

Stichting Double Harvest Netherlands
P/a Bakkersweg 53
3781 GN Voorthuizen

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 is als volgt:

De heer G. van Putten (voorzitter)
De heer H. Morren (penningmeester)

Het RSIN-nummer van Stichting Double Harvest Netherlands is 815094966.

2. Missie en visie

‘Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe
voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?’ 1 Johannes 3:17

De stichting Double Harvest ziet zich geplaatst voor de missie voedsel voor de maag én voor het hart
te bieden. In die volgorde. Immers, iemand met honger kan maar moeilijk naar de boodschap van het
evangelie luisteren. Het is ons verlangen – en daarnaar streven we dan ook – om heel Ethiopië van
dit meerdimensionale voedsel te kunnen bedienen.

Kernwoord in onze missie is kennisoverdracht. Of, om het simpel te zeggen: we leren ‘het’ de
mensen, zodat ze ‘t vervolgens zelf kunnen. En dat ‘het’ is heel breed. Van yoghurt maken tot
kwalitatief onderwijs bieden, van efficiënt eieren produceren tot een weeshuis runnen.

Een ander elementair begrip in onze projecten is discipline. Die proberen we op mensen over te
brengen op het vlak van arbeid, bijvoorbeeld door in alle projecten een zeer gedetailleerde
rapportage van alle activiteiten te organiseren. Zonder rapportage verstrekken we geen geld. Van
productie tot verkoop wordt alles zeer nauwkeurig geregistreerd, zodat er verantwoording kan
worden gevraagd en afgelegd. Maar die discipline geldt ook als het gaat om hun persoonlijk geloof.
We willen Ethiopiërs op een bijbelgetrouwe manier voorleven en de navolging van Christus op een
liefdevolle en geduldige manier op hen overbrengen.

Projecten die Double Harvest initieert, begeleidt, financiert en ondersteunt zijn onder meer Kuriftu,
Maranatha School, Genesis Farm, Alema Farm en Holland Diary.



3. Doelstelling van de instelling en het actuele beleid
Doelstelling

De doelstelling en grondslag van de Stichting Double Harvest Netherlands is als volgt in de statuten
beschreven:

Het deelnemen, op niet-concurrerende en op non-profitbasis, aan christelijk zendingswerk in
onderontwikkelde landen door middel van:

- het ontwikkelen van en het voorzien in landbouwprogramma's, ook op het gebied van bomenteelt;
- het verschaffen van wetenschappelijke kennis aan de inwoners met als doel hen te assisteren in he
opzetten van dergelijke landbouwprogramma's in hun omgeving
- aanmoediging in het aanleggen van weidegronden om de productie van melk te stimuleren
- hen te assisteren in het opzetten van voorbeeldprojecten van landbouwproductie, zodat dit
voorbeeld nageleefd kan worden;
- het opzetten van klinieken en preventieve gezondheidsprojecten.

Het is de bedoeling dat, door het tonen van een christelijke levenshouding in en door middel van
deze projecten, de mensen in die landen zich bewust worden van de liefde die Jezus Christus voor
hen heeft.

De doelstellingen komen tot uiting in projecten die in Ethiopië worden uitgevoerd en/of worden
ondersteund. Het bestuur heeft dit verdeeld in twee hoofdprojecten.

- Project Ethiopië

Door het overdragen van kennis en het beschikbaar stellen van materialen worden mensen in
Ethiopië geholpen om voor zichzelf te zorgen en wordt hen geleerd een eigen bedrijf op te zetten.
Hieronder vallen verschillende activiteiten, zoals de oprichting van de kippenboerderij Maranatha
Farm en het grotendeels overgedragen project Genesis Farm. In 2009 is Double Harvest Nederland
de kippenboerderij ‘Maranatha Farm’ begonnen. Elke dag leggen de kippen van Maranatha 40.000
eieren, die vervolgens weer worden doorverkocht aan supermarkten, hotels en bedrijven. Door het
bedrijf worden ook mensen in de buurt ondersteund en onderwezen in het houden van kippen.
Bij het overdragen van Genesis Farm aan de mensen van Ethiopië, is een klein gedeelte van het
bedrijf onder de hoede van Double Harvest Nederland gebleven. Het gaat hierbij om een gasthuis en
enkele kippenstallen.

- Project Maranatha School

Door de bouw van scholen worden kinderen opgeleid en in staat gesteld een toekomst op te
bouwen. Double Harvest kon in Debre Zeit een prachtige basisschool bouwen voor maar liefst 550
leerlingen, onder wie zo’n 150 kleuters. Het gebouw staat op een stuk grond van ongeveer twee
hectare. Het onderwijs wordt verzorgd door Ethiopische leerkrachten. De school is recent volledig
overgedragen aan een aantal Ethiopiërs. Graag willen we ook andere scholen in Ethiopië gaan
ondersteunen, omdat de nood er hoog is. We zien het als een belangrijke missie de
onderwijskwaliteit in het land op een hoger niveau te brengen.



Beleid

Het actuele beleid van de stichting is er op gericht om beschreven doelstellingen en projecten
optimaal te ondersteunen. Dit gebeurt door de inzet van de bestuursleden Gert van Putten en Henk
Morren. Door de jarenlange ervaring in Ethiopië en het uitgebreide netwerk van contacten worden
lopende projecten ondersteund en begeleid en wordt er gezocht naar nieuwe mogelijkheden waarbij
de stichting de beschikbare fondsen kan inzetten.

4. Wijze van fondswerving
De fondsen bestaan uit donaties van vaste donateurs. De betrokkenheid van deze donateurs is groot
en dit komt mede tot uiting in de grote aantallen donateurs die een bezoek heeft gebracht aan de
projecten. Fondswerving komt tot stand door de vele contacten die Gert van Putten heeft en het
enthousiasme waarmee hij zijn verhaal verteld over het werk en ervaringen in Ethiopië. Deze groep
mensen ontvangt per email een nieuwsbrief en daarnaast is er sinds april 2014 een nieuwe website.

De website van Stichting Double Harvest Netherlands is te vinden via http://www.doubleharvest.nl

5. Beheersing van fondsen en vermogen
Jaarlijks worden de donaties zo direct mogelijk besteed. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben
betrekking op uitgaven als bankrente- en kosten en algemene kosten. De stichting heeft een
langlopende vordering op het overgedragen project Genesis Farm. De stichting heeft geen
beleggingen.

6. Besteding van fondsen en vermogen
De bestedingen direct terug te koppelen aan de activiteiten van de stichting. Dit betreffen
bestedingen aan de projecten in Ethiopië. De bestemde giften worden besteed aan het door de
giftgever genoemde doel. Bestemde giften die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed worden
opgenomen in een bestemmingsfonds. Vanwege de geringe omvang van de organisatie vind de
besteding van fondsen plaats in samenspraak met de giftgevers.


