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Inleiding
Stichting de Arend biedt hulp aan mensen die problemen ervaren op psychisch, sociaal of
maatschappelijk gebied, mensen die worstelen met levensvragen of behoefte hebben aan een
luisterend oor. Bij ons is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, afkomst, status of religie. We
helpen altijd vanuit een Bijbelse visie.
Wij zien het begeleiden van mensen niet zozeer als werk, maar meer als een bediening of
roeping. Wij hebben de noodzaak van deze bediening ervaren in ons eigen leven. We weten
hoe belangrijk het is, dat er tijd wordt genomen om naar je verhaal te luisteren. Soms is een
gesprek dan al voldoende om weer verder te kunnen. Maar dat gesprek moet dan wel in alle
rust gebeuren, je moet niet binnen 20 minuten worden weggestuurd omdat de volgende
persoon aan de beurt is. Zoals wij met deze gedachten de stichting in 2007 hebben opgericht,
willen we dit ook blijven voortzetten. Wel hebben we de afgelopen jaren gezien dat er steeds
meer hulpaanvragen komen. We zullen daarom de komende drie jaren nadenken over de
vraag hoe we meer mensen kunnen bereiken in dezelfde tijd, zonder te korten op de kwaliteit
van hulpverlening.
Als stichting zijn we afhankelijk van giften en donaties. We zijn ervan overtuigd dat het goed is
om onze noden als stichting kenbaar te maken en de mogelijkheden om te geven te
vereenvoudigen. Wat wij echter niet willen is actief om donaties gaan vragen. Wij drukken
mensen op het hart alleen dat te geven, wat hun hart hen ingeeft. God heeft de blijmoedige
gever lief, zegt de Bijbel. Laten we de komende drie jaren met elkaar deze bediening uitvoeren.
Laat degene die meer heeft, hulp mogelijk maken voor wie minder heeft. Zo ben je een naaste
voor de ander.
Anton Lagendijk – Directeur en oprichter Stichting de Arend

Visie en missie
Stichting de Arend biedt hulp vanuit de Bijbelse visie dat alle mensen in vrijheid kunnen leven
wanneer zij teruggaan naar God, de Basis van het leven. Binnen de hulp die geboden wordt zal
daarom altijd Gods Woord, de Bijbel, worden geraadpleegd. Wij geloven dat hierin voor elk
probleem een antwoord te vinden is. Ook wijzen wij de mensen op Jezus Christus, de Zoon van
God, in Hem is bevrijding en verlossing.
Mensen naar deze vrijheid leiden, doen we door hulp te bieden in de vorm van:
•
•
•
•
•

Pastorale zorg,
Persoonlijke coaching en advies,
Gezinsbegeleiding,
Huwelijksbegeleiding,
Seminars op het gebied van persoonlijke, geestelijke en sociale ontwikkeling met
aandacht voor theorie en praktijk.

Strategie
Wij zijn gespecialiseerd in korte hulpverleningstrajecten. In veel gevallen wordt een of enkele
dagdelen uitgetrokken om intensief met onze cliënt(en) in gesprek te gaan. Indien nodig wordt
ook langdurige (ambulante) hulp geboden.
We hebben tot op heden eenmaal geadverteerd middels een radioreclame, niet vanuit
noodzaak, maar omdat het ons werd aangeboden als gift in natura. We hebben door deze
campagne geen nieuwe cliënten of donateurs gekregen en zijn daarom ook niet voornemens
dit te herhalen. Het merendeel van onze cliënten is via mensen of organisaties die ons kennen
bij ons terechtgekomen en een enkeling middels een zoekactie op het internet.
We zijn voornemens om in de komende drie jaren het doen van giften aan de stichting te
vereenvoudigen. Op dit moment maken we gebruik van papieren SEPA-machtigingen en
kunnen mensen handmatig een gift naar ons overmaken. We willen hier graag een digitale
mogelijkheid aan toevoegen.
Als stichting vergaderen we regelmatig om de voortgang te evalueren en indien nodig onze
strategie aan te passen.

Huidige situatie
In 2017 viert Stichting de Arend haar 10-jarig bestaan. We hebben in de afgelopen 10 jaar
grote veranderingen achter de rug. Met name de opening (2011) en sluiting (2016) van huis
RafaEl in Duitsland en de aanschaf (2016) van de camper (mobiele hulppost). Op dit moment
zijn we volop actief met de camper en zien dat deze manier van werken aanslaat. Wel zien we
dat we onze cliënten soms langer moeten laten wachten op een gesprek. Dit is juist een
probleem dat vaak speelt binnen de reguliere hulpverlening en wij binnen onze bediening
wilde voorkomen. We willen hier dan ook een oplossing voor vinden in de komende jaren.

Activiteiten
De komende jaren zullen wij hulp bieden in de vorm van:
•
•
•
•
•

Pastorale zorg,
Persoonlijke coaching en advies,
Gezinsbegeleiding,
Huwelijksbegeleiding,
Seminars op het gebied van persoonlijke, geestelijke en sociale ontwikkeling met
aandacht voor theorie en praktijk.

Daarnaast zullen wij de volgende acties ondernemen:
•
•

Oplossing zoeken om wachttijden te voorkomen,
Mogelijkheden om een gift te geven vereenvoudigen.

Sterke punten
De kracht van Stichting de Arend is dat zij veel positieve resultaten boekt met korte
hulpverleningstrajecten die bestaan uit weinig, maar intensieve sessies. Op deze manier
kunnen meer cliënten worden geholpen binnen een kortere tijd. Tevens worden seminars
georganiseerd waar meerdere cliënten met dezelfde problematiek direct worden geadviseerd.
Ook zijn de huisvestingskosten van onze stichting relatief laag omdat we werken met een
mobiele hulppost, die grotendeels middels een eenmalige gift is gefinancierd.

Zwakke punten
We ondernemen als stichting geen winstgevende activiteiten om ons doel te verwezenlijken.
We zijn dus afhankelijk van giften. We maken ook geen aanspraak op subsidies. Tevens hebben
veel van onze cliënten geen recht op een PGB, waaruit de hulp gefinancierd zou kunnen
worden.

Organisatie
Naam van de stichting: Stichting de Arend
Datum van oprichting: 5 juli 2007
KvK nummer: 24416038
RSIN: 818073366
IBAN: NL92 RABO 0132 9664 84
BIC: RABONL2U
Correspondentieadres: Kerkstraat 4, 2951 GK te Alblasserdam
E-mailadres: info@stichtingdearend.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 51 26 36 12

Bestuur
De bestuursleden krijgen van Stichting de Arend geen beloning voor beleidsbepalende
werkzaamheden. Zij doen dit werk dus op vrijwillige basis. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Alg. bestuurder:

Dhr. Jan Willem de Jong
Dhr. Sietse Lagendijk
Dhr. Wouter Kalis
Dhr. Johannes Adrianus Cornelis van Ooijen

Werknemers
Stichting de Arend werkt met vaste medewerkers en vrijwilligers. De namen van onze
medewerkers en vrijwilligers vindt u op onze website.

Financiën
Vanaf de oprichtingsdatum van Stichting de Arend is het mogelijk voor mensen om giften te
geven. De oproep daartoe en informatie daaromtrent staat op de website vermeld. Onze
website en verdere contactgegevens staan ook vermeld op onze gedrukte materialen, zoals
onze folder en de SEPA-machtiging. Bij begeleidingsgesprekken en tijdens seminars wordt
mondeling medegedeeld dat wij werken op basis van giften. Wij hebben ervoor gekozen
mensen niet actief te benaderen met de vraag een gift te geven, maar voor hen wiens hart
daartoe bewogen wordt, bieden we de mogelijkheid en leggen ook uit wat er met hun gift
gebeurd, onder andere middels het jaarverslag.
Wij geloven dat de kosten van ons werk gedragen worden, zolang ons werk nodig zal zijn.
Enerzijds moeten wij verantwoordelijk omgaan met onze uitgaven en anderzijds wijzen wij
mensen erop dat ook zij verantwoordelijk zijn voor de voortgang van ons werk. Als iemand
meer financiën ter beschikking heeft, kan hij namelijk voorzien voor zij die minder hebben.
De komende jaren willen we de mogelijkheden om giften te geven vereenvoudigen en
digitaliseren.

