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1 Introductie 
1.1 Algemene gegevens 
De stichting Addis Alem is een fondsenwervende organisatie, opgericht in 2014 met 
twee filialen: Addis Alem Foundation (NGO) en Addis Alem Ministry. Stichting Addis 
Alem heeft eindverantwoordelijkheid over de activiteiten van deze twee filialen. 
 
De stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel (Den Haag) onder 
nummer 60015667, en houdt kantoor in Bodegraven. 
De stichting wordt door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).  
 
Op internet is Stichting Addis Alem te vinden op www.addisalem.nl.  
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2023 – december 2027. 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten 
van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode. 

1.2 Grondslag 
Stichting Addis Alem erkent de Bijbel als Woord van God, de onfeilbare bron voor het 
doordenken en uitvoeren van haar beleid.  

1.3 Visie 
Het bestuur van Stichting Addis Alem vindt dat iedere Ethiopiër een leven moet 
kunnen leiden, waarin toegang tot primaire levensbehoeften, onderwijs, deugdelijke 
lichamelijke en geestelijke zorg beschikbaar zijn, waarmee zowel voor het individu als in 
gezins- en familieverband een stabieler, menswaardiger bestaan mogelijk wordt. 

1.4 Missie 
De doelstelling van de stichting Addis Alem is het werven van fondsen van culturele, 
beschouwelijke, kerkelijke, charitatieve en/of algemeen nut beogende instellingen ten 
behoeve van ontwikkelingswerk, voornamelijk in Ethiopië en volgens de in de Bijbel 
gestelde norm van naastenliefde.  
De missie van de uitvoerende organisaties Addis Alem Foundation en Addis Alem 
Ministry is om trainingen te geven op Bijbels- en maatschappelijk vlak en hulpverlening 
te bieden.  

1.5 Strategie 
Door fondsenwerving in Nederland en daarbuiten maakt Stichting Addis Alem 
charitatieve activiteiten in Ethiopië mogelijk. In eerste instantie ondersteunt Stichting 
Addis Alem de eigen projecten die door Addis Alem Foundation en Addis Alem Ministry 
worden uitgevoerd, maar staat ook open voor samenwerking met partnerorganisaties. 

http://www.addisalem.nl/
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1.6 Veldwerkers 
Stichting Addis Alem is verantwoordelijk voor het werk wat door veldwerkers wordt 
uitgevoerd. Vanwege hun aanwezigheid in het land doen de veldwerkers voorstellen 
voor hulpverlening. Het bestuur ondersteunt en adviseert bij de uitvoering ervan. 

1.7 De naam 
Addis Alem betekent ‘Nieuwe Wereld’ in het Amhaars, de officiële taal in Ethiopië. 
Door hulp te ontvangen krijgen mensen weer hoop, en krijgen ze als het ware zicht op 
een betere, nieuwe wereld. Stichting Addis Alem heeft tevens een missie op het gebied 
van Evangelieverspreiding, en daarmee wil zij ook uitvoering geven aan Jezus’ 
zendingsopdracht door mensen hoop op een Nieuwe Wereld te bieden. 

1.8 Organisatie en werkterrein 
Stichting Addis Alem is in Nederland actief als fondsenwervende organisatie voor 
de twee filialen in Ethiopië, namelijk “Stichting Addis Alem Foundation” en “Addis 
Alem Ministry”. Het initiatief voor de oprichting van een stichting is genomen door 
een aantal personen die de familie Marijs financieel steunden bij hun werk in 
Ethiopië. Door de loop de jaren kwam er behoefte aan een stichting als 
organisatievorm, waardoor er meer structuur geboden kon worden aan de lopende 
en toekomstige projecten. 
Sinds begin 2020 is de organisatie in Ethiopië als internationale NGO actief, en 
heeft de stichting in Nederland uitvoerende en tevens fondsenwervende 
doelstellingen.  
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2 Ambities 
2.1 Projecten 
2.1.1 Lopende projecten 
Veel van de projecten die Stichting Addis Alem ondersteunt, zijn het resultaat van 
inmiddels jarenlang pionierswerk. In de komende jaren wil Stichting Addis Alem deze 
projecten met meer financiële middelen ondersteunen, waardoor Addis Alem 
Foundation en Addis Alem Ministry de activiteiten kunnen consolideren en vergroten.  
 
2.1.2 Nieuwe projecten 
Stichting Addis Alem ontwikkelt zich naar een organisatie waar geleidelijk meer 
financiële steun verwacht wordt uit het werkveld zelf. De stichting focust zich alleen op 
strategische fondsenwerving, zoals het inschrijven op subsidies en het aanschrijven van 
vermogensfondsen. In de looptijd van dit beleidsplan wordt het steeds belangrijker om 
naast de reeds verworven fondsen van donateurs nieuwe manieren aan te boren om de 
activiteiten op het werkterrein mogelijk te maken.  
 
Addis Alem Foundation is voornamelijk werkzaam in Oromia regio. Addis Alem Ministry 
is actief in de Amhara-, Sidama- Oromiaregio en Gambella, en op korte termijn ook in 
het Tigray-gebied. In een aantal van deze gebieden worden Bijbels en christelijke 
lectuur verspreid en kerkleiders en zondagsschoolleiders opgeleid. Het is de bedoeling 
om deze activiteiten ook in andere regio’s uit te breiden, waarbij soms bijzondere 
voorzichtigheid in acht moet worden genomen. 
 
2.1.3 Verantwoording 
Jaarlijks worden inkomsten en uitgaven gepubliceerd in een jaarverslag, wat te 
downloaden is vanaf de website van Stichting Addis Alem. Vanuit het werkveld wordt 
regelmatig gerapporteerd over de stand van zaken van projecten, waar Stichting Addis 
Alem vervolgens over publiceert op de eigen website en door nieuwsbrieven.  
 
In het werkveld bestaat een verantwoordingsplicht richting de Ethiopische overheid, 
waarbij de nadruk ligt op het rapporteren van de financiën en de daaraan gekoppelde 
ondersteunde burgers. Om het proces van rapporteren beter te stroomlijnen wordt 
gewerkt met een professioneel boekhoudsysteem.  
 
In de komende jaren werken wij toe naar een CBF-erkenning voor onze stichting 
waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende 
sector is vastgesteld. 
 
In Nederland worden donateurs en sponsoren van algemene fondsen op de hoogte 
gehouden van de voortgang van projecten, Voor specifieke projecten worden 
afzonderlijke projectrapportages verstrekt aan donoren. 
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2.2 Fondsenwerving 
2.2.1 Particuliere fondsenwerving 
Een deel van de achterban van Stichting Addis Alem bestaat uit particuliere donateurs 
en afnemers van (actie)producten. Door middel van ventacties, verkoopstands bij 
presentaties en via het sociale netwerk worden producten verkocht waarvan een deel 
in Ethiopië wordt geproduceerd. Hiermee is de keten rond, omdat de opbrengst deels 
terugvloeit in een project waarbij mensen en middelen betaald worden om deze 
producten te kunnen blijven maken. 
 
Ook bestaat een deel van de inkomsten uit donateurs die eenmalig of periodiek een 
bijdrage doneren. Dat kan door middel van automatische bankafschrijvingen, maar 
tevens met een schriftelijke schenkingsovereenkomst, waarbij de donateurs zich voor 
tenminste 5 jaar vastleggen. Deze laatste methode levert de donateur een 
belastingvoordeel op, waarbij hij kan besluiten om het voordeel te doneren aan de 
stichting. Hiervoor is een rekentool beschikbaar op de website van Stichting Addis 
Alem. 
2.2.2 Zakelijke fondsenwerving 
Vanuit de zakelijke wereld hebben zich momenteel een aantal bedrijven 
aangesloten. In de toekomst wordt hierop meer focus gelegd, omdat bedrijven 
door de regel meer financiële draagkracht kunnen creëren, en daarmee tevens 
invulling kunnen geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
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3 Strategisch stappenplan 
3.1 Fondsenwerving 
Stichting Addis Alem zet op directe en indirecte manier in op fondsenwerving. In 
directe zin betekent dat concreet het verwerven van inkomsten op de klassieke 
manieren, zoals hieronder. In indirecte zin worden fondsen geworven als eerst aan 
beleidsmatige of bestuurlijke voorwaarden is voldaan of eerst relaties met potentiële 
partners is aangegaan. 
 
3.1.1 Directe fondsen 
Hieronder wordt verstaan: 

• Het beleggen van evenementen waarbij gecollecteerd wordt voor specifieke 
doelen 

• Het verder uitbreiden van de groep donateurs door middel van 
voorlichtingsavonden, markten en beurzen (passend bij de achterban) 

• Het uitbouwen van online donatiecampagnes 
• Het vergroten van het aandeel participanten in het lange-termijn schenkingsplan 
• Onderzoek naar en aansluiting bij eventuele subsidies en fondsen van derden 
• Het vergroten van de afzetmarkt voor de door de Foundation geproduceerde 

goederen.  
 
3.1.2 Indirect 
Stichting Addis Alem werkt aan: 

• Het ontplooien van fondsenwervingsacties met het onderwijs. 
• Het opbouwen en onderhouden van relaties met bedrijven voor zakelijke 

vormen van sponsoring 
• Het opbouwen van een donatiesysteem met partnerschappen tussen 

particulieren en de Ethiopische hulpvragers in het project 
onderwijsondersteuning. 

• Het ondersteunen van Addis Alem Foundation en Addis Alem Ministry in het 
opzetten en uitvoeren van fondsenwervingscampagnes in Ethiopië 

3.2 Projectvoortgang en verantwoording 
Ter versterking van de banden tussen het bestuur van Stichting Addis Alem en het 
personeel in de uitvoeringsorganisatie van Addis Alem Foundation en Addis Alem 
Ministry en het volgen van de ontplooide activiteiten wordt tenminste jaarlijks een reis 
gemaakt, waarin tenminste de volgende elementen aan de orde komen: 

• Een bezoek aan de veldwerkers 
• Een evaluatie met het management over de projecten van het afgelopen jaar 
• Een verkenning van de mogelijkheden in het komende jaar 
• Een bezoek aan projecten en inloophuizen 
• Een ontmoeting met het voltallige team 
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3.2.1 Vrijwilligersbeleid 
Stichting Addis Alem heeft behoefte aan een grotere groep vrijwilligers die voor de 
directe fondsenwerving kunnen worden ingezet. Het is van belang dat vrijwilligers met 
voldoening en energie hun taken in het belang van de stichting kunnen (blijven) 
vervullen. Daarom is er binnen de stichting veel aandacht voor de vrijwilligers.  
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