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Voorwoord 

 
De Nederlandse stichting Let´s Care ondersteund de zusterstichting Let Us 
Care Foundation inc. op financieel gebied en geeft projectmatige 
ondersteuning. Dit beleidsplan gaat over beide stichtingen. 
 
Het initiatief voor de oprichting van Let’s Care kwam voort om iets te doen 
voor misbruikte en mishandelde kansarme kinderen in de Filippijnen maar 
onze missie is meer omvattend. 
 
´Let’s Care wil projecten realiseren die ten dienste staan van het creëren 
van een nieuwe mooiere wereld voor iedereen.´ 
 
De hoofdmoot van onze huidige activiteiten heeft betrekking op de opvang, 
traumaverwerking en educatie van misbruikte en mishandelde kansarme 
kinderen in de Filippijnen. We bieden hen en de omringende community 
een blijvende verbetering in hun woon-, leef- en werksituatie. 
 

De kinderprojecten hebben een solide fundament en worden gerund door 

een lokale, ervaren en getrainde staf.  Als leertraject voor kinderen en hun 

´community´ én om continuïteit te waarborgen zetten we inkomsten 

genererende projecten op. We hebben daarvoor een Eco farm opgezet en 

maken sieraden, tassen en dergelijke en ons Work, study en Travel 

programma.   

De projecten moeten er op termijn voor zorgen dat we zoveel mogelijk 

financieel onafhankelijk worden maar dat is nu nog niet het geval. Maar uw 

hulp is nog erg hard nodig; doe daarom met ons mee. Alvast hartelijk dank ! 

Veel leesplezier en een hartelijke groet,  

 

Erna Vinkers (oprichtster en directeur) 
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1 Over Let’s Care 

1.1 Missie en visie 

 
De missie van Let´s Care: 
 
´Let’s Care wil projecten realiseren die ten dienste staan van het creëren van een nieuwe mooiere wereld 
voor iedereen.´ 
 

In onze visie kan iedereen bijdragen aan het creëren van een mooiere en nieuwe wereld.  
 

Een wereld waarin iedereen kan putten uit een overvloed van eten, drinken, onderdak, liefde, vrede, 
veiligheid en onderwijs.  
Een wereld waarin deze overvloed meer gelijk en rechtvaardig wordt verdeeld over alle bewoners.  
Een wereld waarbij we natuur en leefmilieu goed verzorgen zodat het voortbestaan van onze planeet niet in 
gevaar komt. 

1.2 Doelen 
 

De hoofdmoot van onze huidige activiteiten heeft betrekking op de opvang, traumaverwerking en educatie 
van misbruikte en mishandelde kansarme kinderen in de Filippijnen. We bieden hen en de omringende 
community een blijvende verbetering in hun woon-, leef- en werksituatie.  
 
Doelen zijn: 

 Rehabilitatief 

 Preventief 

 Zelfvoorzienend 

 Lobby t.a.v. gedragsverandering bij bevolking en autoriteiten 
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2 Beleidsplan 

2.1 Intro 
 

Het grootste project dat momenteel loopt is de opvang, traumaverwerking en educatie van misbruikte en 
mishandelde kansarme kinderen in de Filippijnen en het bieden van een blijvende verbetering in hun woon- 
en werksituatie. 
 
Onze hoofdprojecten:  

 Let’s Care Home for Girls: tehuis voor langdurig tijdelijke opvang (18 
maand) en rehabilitatie van misbruikte, mishandelde en verwaarloosde 
meisjes (leeftijd 5 tm 19 jaar). 
 

 Nazorg programma: 18 maanden goede re-integratie van de meisjes in de 
community en met educatie en ondersteuning.  
 

 Let´s Care for the boys: 2 groepen straatjongens (leeftijd 5 tm 18 jaar) gericht op educatie en 
persoonlijke ontwikkeling.  
 

 Preventie campagne Promotie kinderrechten en preventie kindermisbruik: Provinciale Lobby en 
beïnvloedingen campagne. We vormen en begeleiden overheidswerkgroepen en trainen hen hoe op een 
structurele manier om te gaan bij de promotie van kinderrechten en het voorkomen van en handelen bij 
kindermisbruik, mishandeling en verwaarlozing.  
 

De kinderprojecten hebben een solide fundament en worden gerund door een lokale, ervaren en getrainde 
staf.  
We zetten inkomsten genererende projecten op zodat we zoveel mogelijk financieel onafhankelijk worden 
zoals: 

 Ecofarm 

 Productie en Trainingscentrum, o.a. jewelry 

 Let’s Work, Study en Travel 
 
De afgelopen jaren was er ook ruimte voor community-projecten. Daardoor 
versterken we binnen de gemeenschap onze relaties en vooral de medewerking en 
kunnen meer bereiken voor meer kinderen in moeilijke omstandigheden.  
Activteiten zoals: 

 Livelihood werkgelegenheid  

 Training Family Empowerment 

 Oogzorg en tandheelkundige zorg voor  

 Hulp na de typhoon en veel meer zoals u op de website kunt lezen. 

http://letscare.net/portfolio/
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2.2 Wat hebben we reeds bereikt 
We zijn sinds september 2011 operationeel.  

 Rehabilitatie 100 mishandelde en misbruikte meisjes; 

 60 meisjes in After Care programma begeleidt bij een succesvolle re-integratie; 

 700 arme kinderen geholpen met educatie ondersteuning en inschrijving in school; 

 50 arme highschool studenten ondersteund risk of drop out met educatie ondersteuning; 

 95 straatjongentjes geholpen met een nieuwe toekomst in het Let’s Care for the Boy’s programma; 

 44 jongens in het educatie nazorg programma 

 >1000 families (circa 6000 mensen) die getroffen zijn door tyfoon Hai-yan geholpen met een nieuw huis, 
medicijnen, vissersmaterialen en voedsel; 

 Preventiecampagne kindermisbruik voor wijken, officials, scholen en gemeenten.  

 650 arme kinderen en mensen geholpen met tandheelkundige hulp (vulling, extractie, schoonmaak etc.) 

  1250 kinderen en arme mensen voorzien van oog check up en brillen op maat. 

 Opzet Let’s Eco Farm 

 Opzet Let’s Care Jewelry en Opzet Webshop 

 Let’s Care Work, study en Travel programma 

 Feeding program op lagere school voor 111 leerlingen voor 1 jaar 

 Schoolspullen voor 500 arme kinderen van diverse scholen 

Om dit resultaat te bereiken zijn we dag in dag uit met het lokale team in touw om deze resultaten voor de 
kinderen die het heel hard nodig hebben te bereiken.  
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2.3 Koers en veranderingen 
 

De hoofdprojecten lopen goed en we hebben gemerkt dat focus op deze hoofdprojecten verstandig is.  

 

In 2012- en 2013 hadden we bijvoorbeeld nog een erg mooi vrouwen emancipatie project in Pakistan lopen. Dit 

kost echter de benodigde tijd en aandacht. Als we dit hadden willen uitbouwen zal de aandacht ook daarheen 

verlegd worden. De samenwerking met deze Pakistaanse partner hebben we na afronding van het vrouwenproject 

dan ook niet verder vervolgd, zodat we kunnen focussen op 1 land en gebied.  

 

Ondertussen zijn verschillende kleine projecten ook afgerond en we 

kunnen dus de focus houden op onze hoofdprojecten. Van belang is 

verder de versteviging en verdere professionalisering van het bestuur in 

Nederland en de uitbouw van inkomsten genererende projecten.  

 

Op het operationele niveau draaien de projecten al grotendeels 

zelfstandig. Dit kan doordat we bekwame, goed opgeleide en ervaren 

werknemers hebben op de Filipijnen. Consolidatie is hier het 

sleutelwoord. Groei is dus eerder gericht op verdieping dan verbreding 

naar andere hulpverleningsdomeinen. Ook al omdat de financiële 

middelen maandelijks vergaard dienen te worden en dit brengt een 

verantwoordelijkheid met zich mee, die behapbaar dient te blijven. Op 

financiële vlak blijft hulp vanuit Nederland nu nog onontbeerlijk. 

 

Nu alle ingevoerde projecten organisatorisch door de Filipijnse staf en het lokale bestuurd grotendeels zelfstandig 

kunnen worden gemanaged is de wens ontstaan vanuit de directie om deels terug te treden. Nu is het zaak om de 

zogeheten exit-strategie te bepalen en deze weg in te slaan. De mogelijkheid om de projecten door de lokale 

overheid te laten dragen moet nog diepgaander onderzocht worden. Dit heeft, gelet op behoud van de kwaliteit en 

politiek inmenging, veel haken en ogen. 

Het terugtreden van Nederlandse bemoeienis is nog niet mogelijk zolang de financiële verantwoordelijkheid door 

de Nederlandse stichting gedragen dient te worden.  

 

In 2015 is met alle energie ingezet op in de toekomst zo volledig mogelijke financiële zelfstandigheid van alle 

projecten. Hoewel we 13% van de benodigde budgetkosten met eigen inkomsten hebben weten te genereren in 

2015, kunnen we met al onze inspanningen nog niet volledig financieel zelfstandig opereren. Ons nieuwste Work, 

Study en Travel programma zal wel nieuwe inkomsten opleveren, maar dat heeft ook een aanlooptijd nodig. 

 

Al met al schatten we in dat we 25% van het benodigd jaarbudget in 2017, 2018 zelf kunnen genereren. We gaan 

ervan uit dat dat in de toekomst (2019-2020) nog verhoogd gaat worden naar 50% maar dat zal geen 100% 

complete dekking opleveren schatten wij in. Niet als we dit met alleen maar vrijwilligers moeten zien te klaren.  

Een andere mogelijkheid om meer financiële zekerheid te krijgen is het vergroten van het aantal donateurs. De 

vaste donateurs genereren nu zo’n 8% van de benodigde kosten. Het aantal nieuwe donateurs groeit echter niet en 

is ook minder van deze tijd.  

 

Om onze projecten te continueren, gaan we op zoek naar partner(s) die bereid is 

(zijn) om de projecten financieel langdurig te dragen of zelfs in het geheel te 

adopteren. Ook zullen we op zoek gaan naar nieuwe ideeën en mogelijkheid om in 

de toekomst niet meer afhankelijk te blijven van gelden van derden. We vinden het 

wel jammer dat we onze tijd niet inhoudelijk aan de kinderen kunnen besteden en 

de interventies verbeteren in plaats van naar financiële middelen te zoeken en 

inkomsten genererende projecten op te zetten. Maar totdat hier een andere 

verandering in komt zullen we toch op het genereren van inkomsten moeten blijven 

inzetten.   

 

 

 



 

Let´s Care    Beleidsplan 2018-2020              pagina 8/14 

Let’s Care     ANBI beknopt versie januari 2014     pagina 8/12 

Speerpunten 2018-2020 
 

 Steun en Consolidatie + fondswerving Filipijnse projecten 

◦ Let´s Care for girls 

◦ Let´s Care for the boys 

◦ Ecofarm 

◦ Let’s Work, Study en Travel 

◦ Onderzoek agrarische producten  

 Samenwerking andere partners en relaties  

 Lokale fondsenwerving 

 Financiële duurzaamheid door zelfredzaamheid  

 

3 Organisatie 

3.1 Bestuur 
 

Verantwoordelijkheden bestuur. 

Voorheen had het bestuur vooral een meewerkende functie, ook al omdat er idealiter bestuursleden in zitten die 

hun steentje bij kunnen dragen aan de doelstellingen.  

 

Onlangs hebben we de verantwoordelijkheidsstructuur (governance) onder de loep genomen. Het bestuur maakt 

nu samen met de directie beleid, is toezichthoudend en begeleidt de directie in zakelijke en/of projectinhoudelijke 

zin.  

 

Samenstelling: 

Voorzitter  : Regina Aartse  

(Directeur gastouder bureau Roodkapje Apeldoorn) Lid van Brancheorganisatie 

Kinderopvang, lid van Platform gastouderopvang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penningmeester : Yvonne Drosterij (Ondernemer, Financiele 

administratie kantoor Ydee BV) 

 

 

 

 

 

Secretaris  : Jeanine Oostendorp  

Programma Manager GGNet Scelta Apeldoorn, expertise centrum voor psychiatrie en 

persoonlijkheidsproblematiek Dagelijkse leiding 
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De basisorganisatie bestaat uit de volgende functies: 

 

 

Functie / rolFTE 

  

Directeur 0,5 Erna Vinkers 

Vrijwilligers 6 PR, projecten op Filippijnen, 

fondswerving 

Freelancers 0.2 Wisselende taken en activiteiten 

zoals website, accountant 

 

 

 

 

Projectorganisatie:  

Per project kan een projectorganisatie worden ingericht waarbij een deel van de kernbezetting altijd betrokken is. 

 

Vrijwilligers, trainees en stagiares: 

Gemiddeld zijn 6 vrijwilligers betrokken bij activiteiten van Let’s Care. 

Denk aan activiteitenbegeleider op de Filippijnen, fondsen werven en public relations of het trekken van projecten 

zoals de Jewelry.  

Sinds we begonnen zijn met de pilot van het Work, study en Travel programma is het aantal vrijwilligers wat de 

projecten bezoekt uiteraard gestegen. We hebben sinds 2015 9 vrijwilligers op onze of de projecten van onze 

partners mogen ontvangen. In de toekomst zullen dit er zeker meer worden 

 

3.2 Begroting  

Budget      

Kosten      

Projectondersteuning 
incl Eco Farm en Boys 
en preventie 
campagne   71949 

Work travel   5085 

Reiskosten en visa   1500 

Telefoonkosten    300 

PR en drukwerk   1000 

Partin contributie   65 

Webhosting   150 

Reiskosten NL   500 

vertering    200 

Marketing kosten en 
website   3000 

Training   1000 

kosten 
fondsenwerving    2000 

Advisering   1000 

    87.749 
 Dit is de begroting voor Let’s Care Nederland.  

 

Oprichtster en Directeur:  

Ing. Erna B. Vinkers 



 

Let´s Care    Beleidsplan 2018-2020              pagina 10/14 

Let’s Care     ANBI beknopt versie januari 2014     pagina 10/12 

 

3.3 Beloningsbeleid 
 

De directeur krijgt Є 600 per maand bij voldoende financiële middelen. Vanaf de start in 2008 kreeg de directeur 

daarom niet altijd een maandelijkse onkostenvergoeding. De laatste 5 jaar is dat wel het geval. 

Van de geworven fondsen van de grote fondsen verstrekkende organisaties is 10%-12% voor de fondsenwerver. 

Dit is jaarlijks een bedrag van circa € 7000,-. Zonder fondsen geen project.  

In de toekomst moet de directeur een hoger salaris gaan krijgen, anders staat de continuïteit van deze functie op 

de tocht.  

Bestuurders ontvangen eventueel een reiskostenvergoeding. Nog geen vergoedingen zijn verder uitgekeerd aan 

bestuursleden. Lokaal op de Filipijnen ontvangen de bestuurders € 18,- maand aan onkostenvergoeding. Zij 

besteden veel tijd aan de activiteiten en bezoeken aan het project. Dit is minimaal. De lokale bestuurders hebben 

hart voor het project en zijn collega Rotarian van de directeur.  
 
 
Hieronder de begroting van de projecten op de Filipijnen en de uitbreidingen voor 2018-2020. 
In 2019 willen we 50% van het benodigde budget middels ons Volunteer, study en travel programma 
genereren. Hiervoor hebben we een apart plan opgesteld, een nieuwe website in de lucht en een online 
marketing campagne hieraan gekoppeld. We verwachten hier nog 2 jaar voor nodig te hebben om deze 50% 
te realiseren. Als we dat voor elkaar hebben kunnen we het project dupliceren zodat we 100% eigen 
inkomsten hebben. Maar dit zal dan na 2020 liggen.  
 
Prognose 2019 In 2020 willen we aan het eind op de 50% eigen inkomsten zitten.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

3.2
Budget Hoe behaald % prognose resultaat

Kosten Eigen inkomsten 10900 13% 20%

Projectondersteuning 81949 Donateurs 4855 6% 6%

HFG 30 meisjes 60000 particulieren 1100 1% 1%

After Care 5000 Via site/ideal 125 0% 0%

Boys 10335 Service Clubs 4000 5% 10%

Farm 3114 grote Bedrijven 10000 12% 12%

3500 kleine bedrijven 100 0% 0%

Overige evenement 2500 3% 3%

Reiskosten en visa 1500 Nalatenschappen 0 0% 0%

Telefoonkosten 300 kerken 1854 2% 2%

PR en drukwerk 1000 Fondsen 46027 57% 53%

Partin contributie 65 Lokale fondsen + bedrijven0 0% 4%

Webhosting 150 Internationale fondsen 0 0% 15%

Reiskosten NL 500 Totaal 81461 100% 100%

vertering 200 Nodig 70000 90.664

kosten fondsenwerving (10%) 5000

8715

TOTAAL 90.664

Work & Travel vrijwilligers 
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3.4 Fondsenwerving en verkrijging financiële middelen 
 
Voor onze fondsenwerving hebben we de laatste jaren met name ons gericht op de Nederlandse markt. Voor 
80% komen onze fondsen van grote en kleine fondsen die het particuliere initiatief in ontwikkelingslanden 
steunen. Deze fondsen verkrijgen we door het doen van projectvoorstellen voor lopende en nieuwe projecten.  
We hebben een strategische financiële planning opgesteld die aangeeft uit welke middelen we de begroting 
rond krijgen. Deze is gebaseerd op de feitelijke resultaten van 2016. 
In 2016 hebben we 13% van het benodigde budget uit eigen inkomsten 
behaald. 40% werd gegenereerd door het work, study en travel programma. 
20% voor de shop en verkopen op de Filipijnen en 20% voor de farm en 

20% sieraden en overige producten. In 2017 was het percentage eigen 
inkomsten 15%. De kosten stegen ook wat.  

    De benodigde fondsen worden zoals u ziet met name geworven uit de grote en kleine fondsen die hiervoor 
speciaal in het leven geroepen zijn. We zijn deze fondsen erg dankbaar dat zij dit werk voor ons doen en wij 
via hen financiële steun ontvangen. Vorig jaar (2016) hebben wij een aantal fondsen om langdurige steun 
gevraagd, zodat we niet elk jaar dezelfde of een nieuwe aanvraag hoeven doen en we meer zekerheid 
hebben voor de continuering van de projecten. Een 3 tal fondsen heeft hier positief op gereageerd.  
Kosten voor fondsenwerving zijn er dan ook nagenoeg 
niet (naast de fee van de directeur). 
Voor enkele evenementen maken we gebruik van 
spelers, maar deze kosten en PR kosten (als brochures, 
kaartjes, reclame materiaal) kunnen we (tot een bedrag 
van € 1000,-) declareren via platform Mondial.  
Dit jaar gaan we ook inzetten meer op de service clubs 
en met name die voor vrouwen.  
 
De bedrijven willen we nu ook meer benaderen, al 
missen we de arbeidskracht om al deze mogelijkheden 
te onderzoeken. We hebben via AFAS ook een mooie 
bijdrage gekregen in 2016. In 2018 hebben we al via 
AMSL en een andere grote zorgverstrekker mooie 
bijdragen mogen ontvangen. Dit werpt zijn vruchten al af.  
 
Donateurs: We hebben zo’n 55 vaste periodieke donateurs. Dit aantal groeit nagenoeg niet. Misschien 
kunnen we ooit nog eens door iemand een actie laten doen of hiervoor een campagne opzetten, maar dit zal 
niet kosten loos zijn.  
Wellicht gaan we nog een professionele fondsenwerver in de arm nemen. Deze dient echter ook een fee te 
ontvangen van zo’n 10%. Maar we zitten doordat we een vrijwilligers organisatie zijn, altijd te kampen met 
tijdgebrek door de vele taken die (kosteloos) 
moeten worden uitgevoerd.  
We zouden willen dat we wat mensen konden 
inhuren tegen een salaris die dan 40 uur per 
week konden besteden aan de Stichting. Op 
deze manier kunnen we groeien en meer 
professionaliseren.  
Dit gaan we nu proberen door mensen naar de 
Filipijnen halen en daar laten werken op de 
projecten in een coördinerende functie tegen een 
lokaal salaris.  
 
Verder proberen we alles uit en krijgen we via via 
goede tips voor fondsenwerving en connecties.  
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Lokale en internationale fondsenwerving 
Hier zetten we dit jaar ook meer op in. Al is het met kleine beetjes. We zullen elke gemeente waarvan we een 
meisje doorverwezen krijgen om € 180,- vragen (10% vd directe kosten). De eerste bijdrage hebben we al 
mogen ontvangen. Daarnaast is er een nieuwe administratie in de gemeente gekomen en de provincie. De 
burgemeester is erg ondersteunend en bereid ons te helpen en de nieuwe gouverneur is ook een bekende 
(via Rotary) dus hopelijk gaat hier wat uitkomen voor langdurige ondersteuning. In het verleden is het erg 
lastig gebleken en kost het veel moeite om bij de overheid wat los te krijgen. Maar met de verandering van 
politieke administratie hebben we meer hoop.  
 

Jaarplan 2018-2020 Project ondersteuning  
Hieronder de kosten en plannen van de project ondersteuning op de Filipijnen 
 

Year and Strategic plan Let Us Care Foundation inc. 2018
Version 

1 PROGRAMS AND PROJECTS

1.1 Home for Girls program < 25 girls sept. 2011 ongoing 71.949

1.2 After Care program 25 girls may 2013 ongoing 2.500

1.3 Girls Excellence program not yet

1.5 Teenage pregnancy 2017 ongoing 

Prevention childabuse advocacy campaign ongoing 

TOTAL HFG 74.449

2 COMMUNITY PROJECTS

2.1 Let's Care for the Boys San Jose Saturday group 20 Boys may. 2012 ongoing 6.000             

2.3 After Care Boys 3 (Education support) jun-13 ongoing 300                

TOTAL COMMUNITY PROJECTS 6300

TOTAL PROJECTS / PROGRAMS 80749

3 IMPROVE FACILITY

3.2 Increase kitchen, dining room and living activity room 2017 done 

Improve floors center and outside ramp done 

TOTAL FOR IMPROVING CENTER done 

3 INCOME GENERATING PROJECTS (IGP)

3.1 Jewellery selling jan-15 ongoing

3.2 Let's Eco Farm dec-14 ongoing 1915

3.3 Let's Work, Study & Travel dec-14 ongoing 5085

3.5 Brainstorm for new ideas IGP

TOTAL ALL PROJECTS

PROJECTS AND PROGRAMS

Improve therapeutic interventions child and trauma done 

TOTAL ALL PROJECTS / PROGRAMS /IMPROVING 2017 87.749  
 

Hierboven de projecten en project kosten en gewenste uitbreidingen van de zusterstichting Let Us Care 

Foundation inc. Filipijnen.  
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4 Highlights  
 

In het jaarverslag worden alle details en resultaten beschreven; hier alvast enkele hoofdlijnen van de activiteiten. 

 

Belangrijke ontwikkelingen waren  

 

 Ecofarm 
 

 Verandering managementteam Filippijnen waardoor lokale zelfsturing nu een feit is.  
 

 Empowerment lokale staf en bestuurders 
 

 Lobby in regionale campagne en zitting in werkgroep VAMAE (Violence Against Woman And Children). 
 

 Vernieuwde website 2018 
 

 Opzet Work, Study en Travel Programma 

 

 Implementatie professioneel Trauma testen protocollen en Traumabehandel protocollen.  

 

 Let’s Care op weg naar Center of Best Practices Trauma Treatment girls in difficult circumstances.  
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5 Verantwoording Financiën  
 

De samenstellingsverklaringen worden opgesteld door register accountant Dylan Hulsebos.de Deze vindt u op 

onze website.  http://letscare.net/jaarverslagen/  

http://letscare.net/jaarverslagen/

