
De Stichting In Love Geborgen 

De stichting is in september 2020 opgericht door Gijsberta Gesina Borg met als doel het 

ondersteunen van weeskinderen uit en in Indonesië. 

Het bestuur heeft haar eerste vergadering in juni 2021 gehad. 2021 zal vooral benut worden 

voor het opstarten van de stichting. Cruciaal hierbij is het ontwikkelen van een betrouwbare 

en efficiënte werkwijze. De stichting gaat daarom in 2021 op zoek naar de juiste lokale 

partners, die uitvoering kunnen geven aan de activiteiten van de stichting. Daarbij worden de 

kosten voor die activiteiten in kaart gebracht.   

Op basis hiervan wordt een uitgewerkt meerjaren beleidsplan, met bijpassende begroting 

gemaakt.  

In 2022 wil de stichting afspraken maken met partners en contracten/overeenkomsten 

afsluiten voor de uitvoering van de werkzaamheden. Doel is zoveel mogelijk weeskinderen 

begeleiden tot ze volwassen en zelfstandig zijn en/of hun opleiding hebben afgerond. De 

selectie van weeskinderen loopt via nog te selecteren lokale partners op West-Java in 

Indonesië. Doel is om dit in 2022 eerst kleinschalig op te starten en bij bewezen succes uit te 

bouwen. 

Hoofdstuk 2 Visie en missie 

Visie: 

Ieder kind verdient een veilige en gezonde woon- en leefomgeving, gezonde voeding en de 

kans om haar of zijn talent (via scholing) te ontdekken en te ontwikkelen.   

Missie: 

De stichting "In Love Geborgen" steunt weeskinderen in Indonesië op gebied van huisvesting, 

levensonderhoud (voeding, kleding) en educatie. Weeskinderen in Indonesië kunnen met 

behulp van de stichting tot na hun opleiding of tot ze de volwassen leeftijd hebben bereikt 

financiële steun krijgen om op deze manier kansen te bieden hun talent te ontdekken en te 

ontwikkelen.  

De stichting richt zich op Weeskinderen in West-Java, in de regio Buitenzorg,  

Hoofdstuk 3 Ambities 

In het komende jaar (2022) beoogt de stichting een betrouwbare werkwijze te ontwikkelen en 

afspraken te maken met betrouwbare partners. Uiteindelijk is het doel zo veel mogelijk 

weeskinderen te ondersteunen bij het opbouwen van een gezond en veilig leven. 

Een secundaire ambitie is om het steunproject van de stichting verder te verduurzamen. Dit 

kan door nieuwe externe gelden en partners aan te trekken of door bestaande middelen te laten 

groeien door bijvoorbeeld beleggingen. 

Een verdere realistische concretisering van de ambities verwachten we in de eerste helft van 

2022 te kunnen geven.  

 



Hoofdstuk 4 Sterkten en zwakten 

Onze stichting is opgericht vanuit sterke intrinsieke waarde van Gijsberta Gesina Borg, zelf 

weeskind uit West-Java. De doelstellingen en werkwijze zijn gebaseerd op ervaringen uit de 

praktijk.  

Daarnaast zijn er al financiële middelen beschikbaar en hoeft de stichting geen tijd en geld te 

besteden aan marketing en fondsenwerving.  

De stichting is in Nederland gevestigd, terwijl de werkzaamheden in Indonesië liggen. Dit 

betekent een grote afstand tussen bestuur en uitvoering van de werkzaamheden. Het vinden 

van de juiste partners en het jaarlijks controleren van de werkzaamheden is daarom cruciaal.  

Hoofdstuk 5 De strategische doelstelling of stappenplan 

Na het vaststellen van het eerste beleidsplan gaat het bestuur verder met uitwerken van de 

werkzaamheden. Hieronder staan puntsgewijs de volgende stappen van de stichting 

1. Bestuur stelt beleidsplan en eerste begroting vast 

2. Anbi status voor de stichting wordt aangevraagd zodra de website gereed is.  

3. Bestuur zoekt contact met ervaringsdeskundigen, de NL-ambassade, collega 

stichtingen en lokale partijen met als doel het verwerven van voldoende kennis en 

informatie 

4. Op basis van punt 3 wordt een plan van aanpak/werkwijze vastgesteld voor de manier 

waarop de stichting weeskinderen zal ondersteunen en begeleiden 

5. Vervolgens worden diverse potentiële partners geselecteerd  

6. Tijdens een veldbezoek, hopelijk in q1 van 2022 worden 1 of meerdere lokale partners 

geselecteerd 

Vervolg In Love Geborgen 

De stichting In Love Geborgen is een stichting in opbouw. Dit beleidsplan is dan ook gericht 

op de eerste (opbouw) fase ervan. In deze periode verwachten wij de werkzaamheden en 

doelstellingen verder te kunnen concretiseren en aanscherpen. Dit zal in de loop van 2022 

worden vastgelegd in een meerjaren beleidsplan. Dit zal gepubliceerd worden op de website 

van de stichting.  


