
 

 

Concept Jaarverslag 2021         

‘Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u Zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in 

innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld’ (Kol. 3: 12). 

Voorwoord 

Allereerst willen we onze Heer en Heiland danken voor alles wat Hij in 2021 voor en door het werk 

van Fruitfull Life Foundation heeft gedaan. Het jaar 2021 was het tweede jaar van de Covid 

pandemie. Als gevolg van Covid is de armoede wereldwijd toegenomen en als gevolg hiervan het 

geweld tegen vrouwen en gedwongen prostitutie. Het jaar 2021 was het jaar waarin Fruitfull Life 

Foundation eindelijk operationeel was, vooral het tweede deel van het jaar. Onze website was 

gereed en er werden drie projecten geïdentificeerd, met als gevolg dat we konden starten met het 

werven van donateurs. Vooral in het vierde kwartaal mochten we veel giften ontvangen voor de 

projecten. We zijn alle gulle gevers ontzettend dankbaar voor hun bijdragen aan de projecten die we 

steunen! Namens de vrouwen: hartelijk dank.  Blijf ons steunen  in de strijd tegen armoede, 

gedwongen prostitutie en huiselijk geweld!  Elke euro kan verschil maken. 

Alleen al in Nederland zijn tussen de 5.000 – 7.500 mensen slachtoffer geworden van mensenhandel, 

blijkt uit een publicatie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) 

eind 2021. Bijna de helft betreft gedwongen prostitutie.  Exacte cijfers zijn nooit bekend, omdat 

vrouwen nauwelijks aangifte doen uit angst voor dreigementen aan bijvoorbeeld hun familie. In 

Europa zijn cijfers bekend van 15.846 geregistreerde slachtoffers van mensenhandel, waarvan 67% 

gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting. Wereldwijd worden ongeveer 15 miljoen meisjes 

tussen de 15 en 19 jaar seksueel uitgebuit. In 2020 waren, als gevolg van de Covid pandemie, 243 

miljoen vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. Niet alleen armoede wereldwijd neemt toe als 

gevolg van de Covid pandemie, maar ook huiselijk geweld.  

Visie 

Onze stichting is opgericht op 14 juli 2020, in de Covid pandemie. 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. Vrouwen zijn in een meer kwetsbare positie gekomen. 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 (getraumatiseerde) 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 

Focusgebied herstel en hoop: 

De stichting heeft in 2021 een Safe House project voor vrouwen in Israël financieel ondersteund. 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 is ook voorzien in tweetalige Hebreeuwse Oude en 

Nieuwe Testamenten in diverse talen.  

In 2021 mochten we het project Womenshelter in het zuiden van Israël financieel ondersteunen. 

Deze bijdrage is voor huisvesting, kleding en medicijnen en eten voor de vrouwen en kinder die 

tijdelijk in de shelter verblijven. Het project is vergelijkbaar met Deborah House. Zie de 

projectomschrijving in het beleidsplan 2022. 

Focusgebied preventie: 

In 2021 heeft het bestuur een financiële bijdrage gegeven aan de eerste fase van het kippenproject 

van TWG in Tanzania. Projectfase 1: aanschaf van eieren, huisvesting, voer, incubator en een deel 

van de elektriciteit. Dit project is operationeel, TWG heeft inmiddels een incubator gekocht. Zie de 

projectomschrijving  in het beleidsplan 2022. 

Jaarrekening 

Het bestuur heeft EUR 1.000,00 overgemaakt aan TWG in Tanzania, voor de eerste fase van hun 

kippenproject. Projectfase 1: aanschaf van eieren, huisvesting, voer, incubator en een deel van de 

elektriciteit. 

Ook mochten we een bedrag van EUR 750,00 overmaken aan de Womenshelter in het zuiden van 

Israël als bijdrage in huisvesting, kleding, medicijnen en eten voor de vrouwen (en kinderen) die in de 

shelter verblijven. 



Het bestuur heeft besloten de inkomsten te verdelen over deze twee projecten. Voor ons derde 

project Deborah House in het noorden van Israël sparen we nog verder. We hopen in de loop van 

2022 een bedrag te kunnen overmaken. 

Wilt u de jaarrekening inzien? Neem dan contact met ons op. 

Vooruitblik 

Tijdens het  afronden van dit jaarverslag is het onmogelijke realiteit geworden. Rusland heeft 

buurland Oekraïne aangevallen. Het gevolg is dat nu ruim drie miljoen mensen op de vlucht zijn. Ook 

zullen vluchtelingen naar Nederland komen. Het bestuur heeft daarom besloten een noodactie te 

starten voor vluchtelingenvrouwen die naar Nederland komen. We gaan een goederenbank opzetten 

waar vrouwen de eerste noodzakelijke spullen kunnen krijgen. Naast spullen willen we ook Bijbels 

geven. Ook willen we vrouwen een goodiebag geven met bruikbare maar ook leuke spullen. 

Goederen voor de goederenbank worden ingezameld, voor de goodiebags is geld nodig. 

Voor verdere plannen verwijzen we naar het beleidsplan 2022. We zullen een vierde project 

identificeren. Ook zal veel aandacht uitgaan naar communicatie en pr, daarvoor is een aparte post op 

de begroting opgenomen. Onbekend maakt onbemind, zeker in de startfase van onze stichting is het 

noodzakelijk naamsbekendheid te krijgen, zodat de werving van  donateurs en sponsoren goed van 

de grond komt.  

In 2022 DV staat ook een projectbezoek aan Israël gepland.  

We bidden om de leiding van de Heilige Geest voor het nemen van de juiste besluiten, voor alle 

onderdelen van ons werk, we bidden voor een beter leven voor vrouwen wereldwijd, we bidden voor 

hen dat ze de bevrijdende en genezende liefde van Jezus Christus mogen leren kennen. Bid u met ons 

mee? 

 

Het bestuur van Fruitfull Life Foundation 
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