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Doelstelling 
Het steunen en bevorderen van de verkondiging van het Evangelie door Woord en  Daad;   
het assisteren van- en bemiddelen voor evangelisten en kerken, met name in  ontwikkelingslanden, 
met betrekking tot hun projectactiviteiten; het bewust maken van de Nederlandse bevolking en in 
het bijzonder de Nederlandse christenen van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
geestelijke en materiële  noden in de ontwikkelingslanden en de eigen omgeving; het geven van 
nood- en ontwikkelingshulp overal ter wereld in de ruimste zin van het  woord. Deze hulp wordt 
verstrekt zonder onderscheid te maken tussen ras, religie,  geslacht, geloofsovertuiging, nationaliteit 
en/of etnische achtergrond met als doel het delen van Gods liefde en de boodschap van Jezus 
Christus. 
 
Middelen 
De stichting werkt bij voorkeur via de nationale evangelische kerken in de ontwikkelingslanden en via 
hun para-kerkelijke organisaties, die de doeleinden van de stichting in de praktijk  brengen.  
 
Activiteiten  
De activiteiten zullen in 2021 naar verwachting nog deels bepaald worden door de corona pandemie. 
De hoop is, dat er in de loop van het jaar weer ruimte zal komen voor meer structurele en duurzame 
projecten. 
 
Fondswerving 
De stichting kent de volgende methoden van fondswerving:  

• Drie maal per jaar wordt het ‘Bericht van de Samaritaan’ naar circa 700 adressen verstuurd. 
In ieder bericht wordt er voor een aantal projecten sponsoring gevraagd. Ieder project kent 
een budget en een projectnummer.  

• De stichting communiceert haar activiteiten middels de website: www.desamaritaan.org  
 
Financiën 
De financiën worden elk kwartaal gecontroleerd door de penningmeester. Bij de uitgave van een 
‘Bericht van de Samaritaan’ worden, bij beschikbaarheid, de fondsen uitgekeerd aan de projecten die 
genoemd worden in het Bericht. De selectie en de monitoring van de projecten wordt voor Afrika 
gedaan door ‘Stichting Outreach Support Ministries’ en voor Azië door ‘Stichting Elim’.  
 
Bestuur  
Gijs van den Brink: voorzitter 
Caspar Verhulst: penningmeester 
Marian Jonker:  secretaris 
Wim Dorsman:  lid 
 
Beloningsbeleid 
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning. 
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