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Voor de nieuwe driejaar-periode zullen zendingsreizen worden gepland en uitgevoerd, 
voornamelijk door Dr. & Mevr. Van ’t Slot, vanuit hun Nederlandse vestigingsplaats, uitsluitend 
op uitnodiging van personen (christelijke leiders), bijbel- en/of zendingsscholen, of kerken, met 
als doel onderwijs te geven in elementaire missiologie, zendingstheologie en christelijke vorming 
van kinderen en training van hun lokale leiders. Tijdens bepaalde reizen kan het nodig zijn lokale 
collegae uit te nodigen aanvullende expertise te leveren, afhankelijk van de aard van de uit te 
voeren taak. 
 
Alle correspondentie en reis-organisatorische activiteiten zullen worden voortgezet, evenals 
deelname aan strategische binnen- en buitenlandse inter-missionaire netwerken. 
 
Behalve het geven van de genoemde cursussen, ligt het in de bedoeling de videoserie over ‘The 
Bible’s Missionary Message’ te voltooien in Zuid Afrika. 
Ook zal nog tijd besteed worden aan het vervaardigen van powerpoint-presentaties die als 
ondersteuningsmaterialen kunnen dienen bij de diverse cursusboeken, wanneer daaruit 
lesgegeven wordt. Materialen voor de training van christelijke kinderwerkers zullen verder 
worden ontwikkeld en uitgebreid. 
 
Veldwerk bevat de volgende activiteiten: 
 
� het maken van reizen naar landen van waar uitnodigingen tot onderwijs zijn ontvangen, die 

voldoen aan de criteria die in de stichtingsstatuten zijn neergelegd; 
� het ontwikkelen c.q. vermenigvuldigen van voor dat onderwijs relevante lesmaterialen, zoals 

boeken, artikelen, syllabi, overhead sheets en/of powerpoint presentaties;  
� het onderhouden van correspondentie met de betrokken (uitnodigende) coördinator(en) in de 

te bezoeken landen;  
� het in orde brengen van allerlei praktische reisvoorbereidingen, zoals aanvragen van visa, 

boeken van reistickets en het nemen van medische voorzorgsmaatregelen; 
� het bezoeken van kindertehuizen en kleuterscholen, waarbij bemoediging en christelijk 

onderwijs zal worden gegeven;  
� het uitgeven van evangelisatie- en handvaardigheidsmaterialen evenals van tijd tot tijd 

maaltijden voor de kinderen 
 
Veldwerk wordt uitgevoerd door specialisten 

 
� die daartoe door het stichtingsbestuur zijn aangetrokken;  
� die hun werk op vrijwillige basis en onbezoldigd verrichten;  
� die zich verbinden tot verslaggeving aan het bestuur: mondeling (debriefing) zowel als 

schriftelijk (reisverslagen, foto's) en financieel (overleggen van bonnen en fakturen voor 
gemaakte kosten), zowel als naar de achterban van de stichting (d.m.v. periodieke 
nieuwsbrieven). 
 

Deze specialisten kunnen door het bestuur worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de 
website van de stichting, bijv. in de vorm van reisverslagen of relevante onderwijsmaterialen. 



 
De stichtingsactiviteiten bestaan niet alleen uit veldwerk, hoewel daar de nadruk ligt; idealiter 
wordt er ook gewerkt aan meer bekendheid van het werk bij de achterban: 
 
� het informeren van de bestaande achterban over de stichting, haar doelstellingen, alsmede 

verrichte en geplande activiteiten, o.a. d.m.v. het verzenden van nieuwsbrieven waarvan de 
inhoud gschreven wordt door vrijwilligers die reizen maken of gemaakt hebben; 

� het werven van nieuwe achterban, bijv. d.m.v. advertenties, artikelen en/of interviews met 
veldwerkers in relevante bladen, tijdschriften en kranten; d.m.v. het aanbieden van 
presentaties aan kerken, gemeentes, christelijke verenigingen; d.m.v. het ontwikkelen van 
een stand en het daarmee presenteren van de stichting tijdens christelijke bijeenkomsten 
(kerkdiensten, conferenties, symposia, scholen etc.); 

� het zichtbaar maken van de stichting en haar aktiviteiten, door christelijke organisaties over 
haar bestaan te informeren; 

� het bijhouden en verder ontwikkelen van de website www.recruiting4missions.org door het 
plaatsen van artikelen, reisverslagen, nieuwsbrieven en stichtingsnieuws; 

� het uitbreiden van de ontwikkelingsafdeling met enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers 
en het zo mogelijk voordragen van nieuwe specialisten voor de veldwerkafdeling. 
 

Voor veldwerk moet gerekend worden op een minimum gemiddelde van € 4.500,- per reis. 
Inkomsten van de stichting zullen in 2017 vermoedelijk €18.000,- tot 20.000,- bedragen. In grote 
lijnen betekent dit dat ongeveer éen derde daarvan voor reizen moet worden gereserveerd en de 
rest voor productie van onderwijsmaterialen, respectievelijk aanschaf van materialen die nodig 
zijn voor werk onder kansarme kinderen in krottenwijken. Ook zullen daaruit kleinere kosten 
gedekt moeten worden, zoals aanschaf van kantoorbenodigdheden, studieboeken en een nader 
overeen te komen km vergoeding voor stichting-gerelateerde activiteiten. 
Van tijd tot tijd kunnen aparte projecten worden aangekondigd, bijv. voor de bekostiging van 
kinderbijbels, ondersteuning van studenten, etc. 


