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1. De naam Mensenkinderen
a. Bijbelse uitdrukking
In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam)
 = ְבנֵי־אָ ָ ָֽדםmensenkinderen
ruim 100 keer voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van
de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van
miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog
hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen
die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Kortom:
Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en
voeten te geven.
b. Uitroep van ontzetting
Wanneer mensen ‘mensenkinderen’ roepen, dan is dat een uiting van ontzetting. Het gebeurt
nog regelmatig, wanneer wij onze veldlanden bezoeken en een huisje of container
binnenstappen waar mensen in bittere armoede leven, dat we dan roepen of denken:
‘Mensenkinderen, hoe is het mogelijk dat mensen hier kunnen wonen en overleven?’ Het is
vaak niet te begrijpen dat in onze tijd mensen in zulke vreselijke omstandigheden moeten
wonen.

c. Sipke van der Land
Tenslotte is ‘Mensenkinderen’ de titel van een boekje van Sipke van
der Land (een van de oprichters van Mensenkinderen die in 2015 is
overleden). Het is een boekje vol zendingsverhalen dat hij in 1972
schreef in het kader van de landelijke evangelisatieactie ‘Kom over
de brug’. Het was Sipke die in 2003 uiteindelijk met het idee kwam
om de nieuwe organisatie ‘Mensenkinderen’ te noemen. Een naam
die verwijst naar het goddelijk mensbeeld in de Bijbel en de
vreselijke omstandigheden waarin veel medemensen moeten leven.
2. Bijbels uitgangspunt
“Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde
het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de
mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos
uitzagen, als schapen zonder herder.” (Mattheus 9:35-36)
Mattheus geeft in deze twee verzen het meest kenmerkende van Jezus’ persoon en werk
weer:
•
•
•
•
•

Jezus ziet de mensen die er uitgeput en hulpeloos uitzien;
Jezus voelt medelijden met hen (NBG: wordt met ontferming over hen
bewogen);
Jezus komt in actie en helpt met hoopvolle woorden en praktische daden:
Jezus verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk van God
Jezus biedt hulp door alle ziekte en kwaal te genezen.

3. Missie
Het Bijbels uitgangspunt leidt tot de volgende missie van Mensenkinderen:
Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp,
noodhulp en ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten.
In navolging van Jezus Christus is Mensenkinderen Bewogen met
de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in Nederland
Bewust te maken van de grote nood van de allerarmsten en
ervoor zorgen dat zij Betrokken raken bij het werk van
Mensenkinderen, zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd
worden met de Blijde Boodschap en Barmhartige daden.
Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras,
religie, geslacht of politieke overtuiging.

4. Doelstelling
Het doel van Mensenkinderen is tweeledig:
a.
Het in woord en daad uitdragen van het evangelie van Jezus Christus door het verlenen
van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp nodig hebben

b.

zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling niet
relevante grond ook;
Het geven van voorlichting aan groepen en individuen en deze motiveren, zodat ze
betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood.

5. Visie
Mensenkinderen financiert op kosteneffectieve wijze projecten waarbij:
- de nood van arme medemensen in de veldlanden doeltreffend gelenigd wordt;
- de arme medemensen in de veldlanden hoop en nieuwe kansen voor de toekomst
krijgen;
- de arme medemensen in de veldlanden de mogelijkheid krijgen kennis te maken met
het evangelie van Jezus Christus;
- de donateur ervan overtuigd is dat Mensenkinderen als een goede rentmeester
zorgvuldig met het gedoneerde geld omgaat en het zinvol en effectief besteedt
waardoor de donateur volledig vertrouwen heeft in Mensenkinderen;
- Mensenkinderen door transparantie en heldere communicatie aan zowel partners als
donateurs bewijst een betrouwbare organisatie te zijn.
6. Kernwaarden
Uit de doelstelling, missie en visie zijn vier kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in de
keuzes die Mensenkinderen op verschillende niveaus maakt. Het gaat om:
Rentmeesterschap

Mensenkinderen gaat zorgvuldig om met de aan haar toevertrouwde
middelen, met mensen en met het milieu.

Betrokkenheid

Mensenkinderen is vanuit het christelijk geloof en vanuit christelijke
naastenliefde met hart en ziel begaan en bewogen bij de materiële,
psychische en geestelijke nood van de naasten in de veldlanden.

Gelijkwaardigheid

Mensenkinderen gelooft dat alle mensen schepselen van God zijn en
daarom kostbaar en uniek. Hieruit volgt dat voor Mensenkinderen alle
mensen gelijkwaardig zijn.

Betrouwbaarheid

Mensenkinderen wil in al haar handelen jegens donateurs, jegens
Nederlandse contacten en jegens buitenlandse contacten een
betrouwbare partner zijn.

7. Hoe Mensenkinderen het verschil maakt
No-Nonsense organisatie
Mensenkinderen is niet een doel in zichzelf, maar wil er zijn voor de medemensen in OostEuropa en Armenië die in nood zijn en hen hulp bieden. Als goede rentmeesters doen we er
daarom alles aan om zo effectief en kostenefficiënt mogelijk te werken, zodat zoveel mogelijk
geld besteed wordt aan het doel waarvoor de donateur het geschonken heeft.

Lage overhead
Mensenkinderen heeft slechts 6 medewerkers (4,8 Fte). Hoewel een klein team, zijn deze
gedreven personeelsleden voldoende toegerust om alle aspecten van de organisatie goed en
zorgvuldig uit te voeren: fondsenwerving, (project)administratie, boekhouding, contacten met
de veldlanden, controle projecten etc. etc..

Geen (dure) directeur
Mensenkinderen vindt het niet nodig om een duur directeurssalaris te betalen. Daarom heeft
het bestuur de directiefunctie op zich genomen en een groot deel van de
verantwoordelijkheden gedelegeerd naar de bureaumanager. De ervaring heeft geleerd dat
dit prima werkt.
Geen dure organisatie
Mensenkinderen is zich er terdege van bewust dat we mogen werken met aan ons
toevertrouwde gelden. Goed rentmeesterschap staat daarom hoog in het vaandel.
Natuurlijk, en dat zult u begrijpen, worden er kosten gemaakt, daar valt niet aan te ontkomen.
Maar wij hechten er grote waarde aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij al onze
activiteiten stellen we onszelf de vraag: Kunnen we de kosten die gemaakt worden
verantwoorden met het oog op de doelstelling? Kortom we houden de kosten scherp in de
gaten.
Geen beleggingen of grote bankrekening
De giften die door donateurs aan Mensenkinderen gedoneerd zijn, worden zo snel mogelijk
besteed aan de hulpprojecten. Mensenkinderen heeft geen exorbitante grote bedragen op
haar bankrekening staan. Evenmin worden giften van donateurs gebruikt voor onzekere
beleggingen.

Geen dure kantoren
Mensenkinderen heeft een kantoor op het industrieterrein van Nunspeet (Galvaniweg 8c, 1e
etage). Het kantoor is ruim genoeg om alle werkzaamheden te verrichten.

Geen (dure) transporten
Omdat Mensenkinderen alle hulpgoederen in de veldlanden koopt, wordt er aanzienlijk
bespaard op transportkosten. Immers goederen vanuit Nederland transporteren brengt veel
kosten met zich mee en veel werk: logistiek, laden, benodigde documenten regelen etc..
Door het gekozen beleid, kan Mensenkinderen snel, efficiënt en effectief hulp bieden.
Hulpgoederen worden ter plaatse ingekocht
Mensenkinderen hecht er grote waarde aan dat donaties snel en effectief worden gebruikt.
We hebben er daarom voor gekozen in Nederland geen goederen in te zamelen. Immers het
inzamelen van goederen kost veel energie. Bovendien is er een loods nodig waar goederen
gesorteerd en opgeslagen kunnen worden.
Mensenkinderen is van mening dat het effectiever is om in de veldlanden ter plaatse de
benodigde goederen in te kopen. Op deze wijze wordt er in de lokale economie geïnvesteerd.
Dat is zeer zinvol. Ook scheelt deze werkwijze enorm veel transportkosten. Bovendien kan met
deze manier van werken heel snel hulp geboden worden – we zijn immers niet afhankelijk van
transporten vanuit Nederland, maar kunnen de goederen snel ter plekke inkopen en bezorgen
bij de mensen die het nodig hebben.
Een bijkomend voordeel is dat etiketten, garantieregelingen en gebruiksaanwijzingen van de
gekochte producten in de landstaal geschreven zijn.

8. Activiteiten
Mensenkinderen is een christelijke organisatie die in
samenwerking met lokale kerken en organisaties in de
veldlanden hulp biedt aan medemensen in nood, zonder
daarbij onderscheid te maken naar religie of etnische
achtergrond.
In Nederland wordt voor de projecten geld geworven. De
benodigde goederen worden in de veldlanden aangeschaft.
Op deze wijze investeert Mensenkinderen in de lokale
economie.
9. Veldlanden
Mensenkinderen biedt momenteel hulp in vier landen:
Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië.
10. Projectrapportage en projectcontrole
De partners waarmee Mensenkinderen in de veldlanden
samenwerkt, maken van alle uitgevoerde projecten uitvoerige rapportages. Die rapportages
bestaan uit een financieel rapport, bedankbrieven, verslag van het project en foto’s.
De veldlanden worden door Mensenkinderen minimaal twee keer per jaar bezocht. Tijdens
deze werkbezoeken worden steekproefsgewijs uitgevoerde projecten gecontroleerd.

