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Inleiding
Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de Stichting Ambassadors Ministries Missions.
Als bestuur van AMM willen we graag vooruit kijken om de toekomst van de stichting te waarborgen en
doelgericht de door ons ontvangen gelden te besteden. Wij vinden het belangrijk dat onze giftgevers
weten wat de visie is van het bestuur van de stichting.

Missie en visie
Missie
Geïnspireerd door het evangelie waarin we opgedragen worden de werken van gerechtigheid te doen
geven wij hulp aan de armen, de weduwen en de wezen in derde wereldlanden met name in India.

Visie
Ambassadors Ministries Missions wil voor zoveel mogelijk kansloze weduwen, hulpbehoevenden en
kinderen zorg dragen en hulp bieden aan de arme bevolkingsgroepen.

De afgelopen jaren
Ambassadors Ministries Missions richt zich op het ondersteunen van de doelstellingen van twee
christelijke organisaties in India.

Jesus Grace Associations; Draksharama India
Een organisatie opgericht door Pastor Nathi D.G. Paul op 3
april 2001, die omziet naar kansloze weduwen en kinderen.
Sinds 2008 zijn wij betrokken bij deze organisatie en is er een
weduwenhuis gebouwd waar de weduwen worden
opgevangen. Enkele jaren daarna volgde er een verdieping op
het weduwenhuis. We voorzien in dit huis 60 weduwen van
onderdak, voedsel en kleding. Daarnaast geven we hulp in de
vorm van voeding en kleding aan 200 weduwen in de
omgeving.

Weduwenhuis

Ambassadors of the Poor; Hubli India
Een stichting opgericht door Pastor John Swaray Talapati op
14 juni 2010. De stichting beoogt om armen en
hulpbehoevenden in sloppenwijken te helpen. Ook bij deze
organisatie zijn we sinds 2008 betrokken. In 2010 is er 5 acre
grond aangekocht met ten doel om huizen te bouwen voor
kansarme gezinnen die dakloos zijn geworden doordat de
overheid sloppenwijken sloopt om plaats te maken voor
nieuwbouw. Tevens bieden ze sociale hulp aan ongeveer 3035 daklozen door hen op te vangen in twee verschillende
huizen.

Krottenwijk
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Strategisch beleidsplan
Draksharama
Onze strategie voor de komende 5 jaar is:
Het in standhouden en onderhouden van het weduwenhuis
Waar nodig vernieuwingen aanbrengen/ invoeren.
Blijven toezien op de zorg voor de weduwen
Het blijven uitdelen van voedsel aan de armlastige
weduwen
Het houden van evangelisatie campagnes.
Deze verbetering vindt plaats door:

Hubli
Onze strategie voor de komende 5 jaar het ondersteunen van het werk van Ambassadors of the Poor in:
from Hut to Home
Het ontwikkelen van het land en de bouw van de huisjes voor de daklozen kansarme gezinnen
Home for the Homeless
Het opvangen van armlastige en alleen gelaten kinderen, hulpbehoevenden en ouderen.
Hulp bij specifiek acties
Het ondersteunen van speciale acties voor deze doelgroep.
Om de beoogde hulpverlening te realiseren is er regelmatig contact met onze partners. In nauwe
samenwerking met hen worden plannen opgesteld waarin de kerndoelen worden uitgewerkt. De plannen
resulteren in uitvoerbare kleine of grote projecten die praktisch en financieel uitvoerbaar zijn.

Nederland
Tevens heeft Ambassadors Ministries Missions tot doel om het bewustwordingsproces te bewerken bij de
Nederlandse bevolking. Dit wordt o.a. gedaan door:
Het vertonen van een korte film die de problematiek duidelijk maakt
Foldermateriaal te verspreiden
Nieuwsbrieven te versturen
De website van Ambassadors Ministries Missions
Sociaal Media
Interviews aan kranten of televisie te geven
Het adverteren in magazines
En via persoonlijk contact door de bestuursleden

Werving van de gelden
De stichting werft sponsoren door de missie, visie en nood onder de aandacht van mensen te brengen,
zoals bovenstaand omschreven. Hier uit voortvloeiend ontvangt de stichting: giften, schenkingen,
erfenissen en legaten.
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Bestuur
Dhr. M. Piet
Mevr. W. Piet – Jongkind
Dhr. H. Bruggeman
Vacant

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Alle bestuursleden voeren hun taken geheel vrijwillig uit en ontvangen hiervoor geen beloning.

Beheer van het vermogen
Voor het beheer van het vermogen verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag.

Besteding van het vermogen
Bestedingen van het vermogen vinden plaats in overeenkomst met de doelstellingen. Dit vindt u ook
terug in het jaarverslag.
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