
 

Beleidsplan 2020 en 2021         

Inleiding 

God heeft de oprichter van Fruitfull Life Foundation in 2016 de visie gegeven om haar jarenlange 

ervaring met het samenwerken met internationale vrouwenorganisaties enerzijds en haar werk voor 

een internationale Bijbelstichting anderzijds, samen te laten komen in op het oprichten van onze 

stichting. Alleen de verzoenende, genezende en bevrijdende liefde van Jezus Christus geeft een 

hoopvol leven en een hoopvolle toekomst. Zo kan je vrucht dragen zoals staat in Johannes 15 vers 5: 

Wie in Mij blijft zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht. 

De stichting is opgericht op 14 juli 2020, in de coronapandemie. Door deze pandemie zal de armoede 

onder (plattelands)vrouwen wereldwijd toenemen. Uit onderzoek blijkt dat door de coronapandemie 

het aantal slachtoffers van huiselijk geweld toeneemt. Ook het aantal vrouwen dat wordt gedwongen 

in de prostitutie te werken neemt fors toe. Mensenhandel is mondiaal de snelst groeiende 

criminaliteit. 

Doel en doelgroepen 

Het doel van Fruitfull Life Foundation is een beter leven voor vrouwen wereldwijd. Dit doen we door 

het uitdragen en verspreiden van de verzoenende, genezende en bevrijdende liefde en het licht van 

Jezus Christus. We richten ons op preventie, herstel en een hoopvolle toekomst voor 

plattelandsvrouwen(organisaties) en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en 

die willen uitstappen uit (gedwongen) prostitutie of huiselijk geweld. Uitgangspunt hierbij is 

Johannes 15 vers 5: Wie in Mij blijft zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht. Daarom draagt onze 

stichting Gods liefde met passie uit, zodat vrouwen een vruchtbaar leven kunnen leiden. 

Focusgebieden 

Om deze doelen te halen, werken we met drie focusgebieden: 

1.Focusgebied preventie 

2.Focusgebied herstel 

3.Focusgebied hoop 

De komende maanden en in 2021 zullen we deze focusgebieden verkennen en projecten 

identificeren. Het streven is om in ieder geval in deze periode per focusgebied één project te 

identificeren. 



Focusgebied herstel en hoop: 

De stichting zal in 2020 en 2021 een Safe House project voor vrouwen in Israël financieel 

ondersteunen. Het project The House of Deborah bestaat sinds 2013 en in dit ‘veilige huis’ wonen 

vrouwen die uitgestapt zijn uit de prostitutie, maar ook slachtoffers van huiselijk geweld vinden hier 

tijdelijk onderdak. De voorzitter en secretaris zijn in maart 2020 in Finland geweest om daar kennis te 

maken met het bestuur van de organisatie die dit project in Israël uitvoert.  Deze organisatie werkt 

samen met een Israëlische organisatie en biedt de vrouwen een zinvol dagprogramma gericht op hun 

herstel en economische zelfredzaamheid. Onderdeel van dit dagprogramma is het geven van 

Bijbelonderwijs aan de vrouwen. Op hun verzoek zal Fruitfull Life Foundation hen voorzien van 

tweetalige Hebreeuwse Oude en Nieuwe Testamenten in diverse talen.  

Fondsenwerving 

Met de oprichting van de stichting zijn we in de operationele fase gekomen. De komende maanden 

zal een begin worden gemaakt met het werven van donateurs, te beginnen in ons eigen sociale 

netwerk. In oktober 2020 zal een startbijeenkomst worden georganiseerd met als doel het werk van 

de stichting onder de aandacht te brengen van kerken en nieuwe donateurs. Wegens de 

coronapandemie wordt deze startbijeenkomst worden uitgesteld. 

Communicatie 

Het bestuur zal waar mogelijk de doelstelling van de stichting uitdragen, zowel binnen het eigen 

sociale netwerk, maar ook via kerken. Communicatiemiddelen zijn onze website en een eerste, 

simpele folder. Dagbladen en tijdschriften zullen worden benaderd voor interviews en artikelen, 

maar ook het geven van presentaties. Jaarlijks zal de dag van onze oprichting op 14 juli, Founders 

Day, worden gevierd. 

 

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 september 2020. 


