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Inleiding
Op de grootste vuilnisbelt van Ethiopië in de hoofdstad Addis Ababa genaamd
“Koshe” werken 3000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Velen
wonen in hutjes en vuilniscontainers op deze plek. Onder hen zo’n 120
weeskinderen. Een plek zonder hoop en vooruitzichten. We zijn geraakt en vol
passie om daar verandering in te brengen.
De stichting die dit vorm wil geven heeft de naam 511.
Bestuur stichting Stichting 511
Voorzitter:
Johan de Jong
Secretaris:
Christa van der Flier
Penningmeester: Gertjan Bouwman
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Aanleiding
na een prachtige reis naar een Compassion project in Ethiopië met
ondernemers zou op 5 november 2019 ons vliegtuig vertrekken terug naar
Nederland. Dat liep wat anders, de vlucht werd gecanceld en een reisleider
kwam op het idee om de beruchte vuilnisbelt Koshe te bezoeken. In 2017
stortte een gedeelte van deze vuilnisbelt in en daarbij zijn circa 200 mensen
omgekomen. De vuilnisbelt bleek precies op onze route te zijn van het
hoofdkantoor van Compassion naar een te bezoeken project. We parkeerden
de bus vlakbij deze vuilnisbelt en gingen te voet de berg op, al snel werden we
vergezeld door een jongeman die je normaal gesproken liever niet bij je in de
buurt hebt. Na een wandeling die steeds verder omhoog voerde zagen we
steeds meer mensen die op de vuilnisbelt met een soort haak afval aan het
verzamelen waren, op de achtergrond zagen we ook veel roofvogels een
mensonterend gezicht. Bijna boven gekomen werd de sfeer wat grimmiger
toen er meerdere jongemannen naar ons toe kwamen. De tolk die ons
vergezelde gaf aan dat het tijd was om te vertrekken. We werden op de
terugreis vergezeld door 5 jongeman in vieze stinkende lompen. 1 jongeman
genaamd Barnabas kwam naast mij lopen, het was opvallend hoe goed hij
engels sprak en hoeveel natuurlijk gezag hij op de andere jongelingen had. Hij
vroeg me naar wat we deden en ik vertelde over het mooie werk van
Compassion en ik vroeg wat hij hier deed. Hij gaf aan al bijna 8 jaar boven op
deze vuilnisbelt te wonen en te werken. Hij vroeg me of ik Christen was en het
bleek dat dit ons verbond, we liepen verder gearmd en biddend de vuilnisbelt
af. Hij gaf aan graag hulp te willen om zijn school af te kunnen maken en een
woonruimte te vinden. Het was me al duidelijk dat hij een jongeman was met
een goed stel hersens. Beneden gekomen gaf ik hem wat repen te eten en
vertrokken we met de bus. Al heel snel drong tot mij door uit wat voor gesprek
ik kwam en dat wat hij nodig had we hem gewoon zouden kunnen geven. Ik
vertelde over ons gesprek en gaf aan dat ik niet terug naar huis wilde voordat
we alles geprobeerd zouden hebben om hem te helpen. Ik brak helemaal, ik
kon gewoon niet naar huis. Bovenop de vuilnisbelt bleek Eva onze tolk het
telefoonnummer gekregen te hebben van een soort van leider op deze
vuilnisbelt. Vanaf dat moment ging alles heel snel, we kwamen binnen 1,5 uur
via berichtjes op de telefoon in contact met Barnabas. Dankzij heel erg goede
hulp van onze reisleider Kemi hebben we Barnabas van deze vuilnisbelt kunnen
bevrijden. Hij gaat nu weer naar school , hij heeft een klein maar prima huisje
en wil niets liever dan te helpen om meer mensen die vast op deze belt zitten
te bevrijden. Er wonen alleen al 120 weeskinderen op deze belt. 2 van deze
weeskinderen Abel (13) en Henok(11) wonen nu bij Barnabas.
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Dit is het verhaal van het ontstaan van stichting 511. 511 staat voor de datum
dat deze ontmoeting plaats vond ( 5 november) maar ook voor de Bijbeltekst
Job 5:11 “Hij zorgt dat gewone mensen belangrijk worden. Bedroefde mensen
maakt Hij weer blij”.
Het geloven in Jezus is niet alleen een mooie missie maar ook een werkwijze.
Bij stichting 511 is er voor iedere christen die recht wil doen, een plek en een
manier om zelf te groeien en daarvan deelgenoot van te maken. God en dus
ook stichting 511 kan iedereen gebruiken om het Goede Nieuws te zijn.
Hiervoor willen we fondsen werven. We zien dat het voor veel stichtingen,
projecten en initiatieven een uitdaging is om de financiën rond te krijgen.
Terwijl ze van groot nut zijn voor elk mens die zoekt naar zingeving en
verbondenheid met de medemens en met God.
Daarom is stichting 511 opgericht om fondsen te werven om de initiatieven die
onder stichting 511 vallen te ondersteunen bij hun roeping om relaties te
bouwen, om op te roepen tot gerechtigheid.
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Doel
De stichting heeft als doel geformuleerd: Wij bestaan om mensen te bevrijden
uit situaties van onrecht en armoede door hen op te laten leiden en te
begeleiden naar een baan of ondernemerschap zodat ze duurzaam uit hun
situatie ontsnappen.
Wij werken samen met lokale kerken en mensen die aan deze kerken zijn
verbonden. Het veldwerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit deze
kerkgemeenschappen.
Stichting 511 linken wij aan de Bijbeltekst Job 5:11 “Hij zorgt dat gewone
mensen belangrijk worden. Bedroefde mensen maakt Hij weer blij”.
Ons logo bestaat dan ook uit de cijfers 5 en 11, met daartussen een dubbele
punt : als verwijzing naar de schrijfwijze van Bijbelteksten. De dubbele punt
fungeert in het logo als ogen; de 11 is zo gestileerd dat er een glimlach
ontstaat. Een letterlijke verwijzing naar wat de stichting doet. Mensen weer blij
maken!
Om de gaven en talenten in te kunnen zetten in allerlei activiteiten willen wij
geworven fondsen beschikbaar stellen die gericht zijn op:
- het bevorderen van zelfvoorzienigheid. Per persoon zal een plan van aanpak
worden gemaakt. Dat kan betekenen dat er scholing geregeld en gefinancierd
wordt, een woning en eten geregeld en betaald gaat worden. Ook kan er
gekeken worden naar welke investering nodig is om een eigen bestaan als
ondernemer te starten.
- In Ethiopië hebben we een team bestaande uit 4 personen die deze intakes
gaat uitvoeren. Het team bestaat uit 4 personen:
Guta: net gepensioneerd docent management en voorzitter van raad van
oudsten van kerk waar mee samengewerkt word.
Barnabas: ervaringsdeskundige; heeft bijna 8 jaar gewoond op deze vuilnisbelt.
Alamnesh: Zeer ervaren social worker, geeft geestelijke en psychische
ondersteuning.
Hannah: net afgestuurde social worker, heeft ervaring met werken met
probleemjongeren.
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- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Strategie
De stichting wil geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften,
filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving.
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe
manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De
bestaande contacten met donateurs , organisaties en samenwerkingspartners
gaan wij actief onderhouden en daarnaast werven we nieuwe
contacten/relaties en donateurs.
De stichting zet in op langdurige relaties met haar donateurs en daagt hen uit
om op structurele wijze financieel bij te dragen. Hetzelfde geldt voor
plaatselijke kerken. We vragen hen om de stichting als missionair doel op te
nemen in hun terugkerende collectes en op die manier meerdere malen per
jaar financiële bijdrage te leveren.
Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten van multimedia
en social media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële
middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.
• Donateurschap: eenrichtingsverkeer.
• Giften: eenrichtingsverkeer.
• Sponsoring: een overeenkomst, waarbij de ene partij (de sponsor) de
instelling of een persoon of gezin financieel en/of materieel ondersteunt en:
een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract).
• Subsidies: financiële bijdrage van fondsen en stichtingen vaak bedoeld voor
het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en
voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
• Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van
aanvullende middelen.
. Ambassadeurs werven: personen die de stichting en hun werk een warm hart
toedragen ondersteunen om meer bekendheid en meer donateurs te werven.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van
anderen.
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Stichting 511 zal niet meer vermogen aanhouden om het werk te kunnen
uitvoeren wat binnen de doelstellingen valt van de organisatie. De organisatie
zal een beperkt vermogen achter de hand houden om onverwachte uitgaven
ten behoeve benodigde kosten en benodigde opvang op te kunnen opvangen.

Identiteit
De stichting is een christelijk missionaire stichting met als grondslag de Bijbel
als het door God gegeven onfeilbare Woord. De stichting voelt zich geroepen
invulling te geven aan de opdracht om het Evangelie van Jezus bekend te
maken en om recht te doen, op plekken waar nodig hoop en nieuw perspectief
bieden.

Organisatie.
De stichting heeft een bestuur dat uit tenminste 3 leden bestaat. Zij wordt op
dit moment gevormd door:
-Johan de Jong
-Christa van der Flier
-Gertjan Bouwman
Deze bestuursleden hebben een levend geloof en relatie met Jezus en zien er
naar uit dat de rijkdom en gerechtigheid van het Evangelie alle mensen zal
bereiken. Zij vinden daarin hun intrinsieke motivatie voor deze functies.
Wij willen benadrukken dat de bestuurders van stichting 511 zich vrijwillig
inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit
gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten.
Vestiging en gegevens
Het postadres van stichting 511 is:
Rosa Caninalaan 14,
9674 ED , Winschoten
RSIN/fiscaal nummer: 860955692
KVK-nummer: 77273400

7

Rekeningnummer: NL00INGB0012345678
E-mailadres: info@511.nl

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden.
Het bestuur bestaat nu uit:
Johan de Jong
: Voorzitter
Christa van der Flier : Secretaris
Gertjan Bouwman : Penningmeester
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Een bestuurder kan niet over de middelen van de stichting beschikken als ware
het zijn eigen middelen.
Financieel jaarverslag
Het jaar 2020 is het eerste jaar van Stichting 511 Na afloop van het boekjaar
2020 zal het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2020 op het
internet worden geplaatst.

Bijlage 1
-Statuten stichting 511
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