
BELEIDSVISIE STICHTING JAFET 2017-2021 

Stichting Jafet is een stichting in Nederland ter ondersteuning van het evangelisatiewerk van 

de familie Galvão-Hulst in Rio de Janeiro in Brazilië, onder kinderen die leven in de favela’s 

(krottenwijken). 

Stichting Jafet verwerft in Nederland de financiële middelen waarmee de kosten voor het 

werk in Brazilië betaald worden en het gezin Galvão-Hulst onderhouden wordt. 

 

Naam 

De naam Jafet van de stichting ziet op verspreiding, uitbreiding. Jafet, één van de zonen van 

Noach kreeg de belofte dat hij in Sems tenten zou wonen. En dat is ook gebeurd. Door de 

uitbreiding, verspreiding van het Evangelie mochten ook Jafet’s kinderen in Sems tenten 

wonen. Zoals eens de kinderen van Jafet in aanraking zijn gekomen met het Evangelie, zo 

wordt ook onder de kinderen in Rio de Janeiro het Evangelie gebracht. Biddend of de Heere 

Zijn zegen wil schenken. 

 

Logo 

In het logo van de stichting komt het doel en het werk van de stichting tot uitdrukking. Met de 

bloem in het logo wordt de uitbreiding van Gods Koninkrijk uitgebeeld. Het zaad verspreidt 

zich naar alle kanten. Zo zal het zaad dat door de adem van Gods Geest weggeblazen wordt 

alle werelddelen bereiken. Dat zaad zal ook vallen in de krottenwijken van Rio de Janeiro. 

Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. “Kinderen zullen het 

zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen.” (Zacharia 10 vers 7) 

 

Doel 

Stichting Jafet wil een helpende hand bieden aan de kinderen in de favela’s van Rio de 

Janeiro. Allereerst en allermeest door hen te vertellen over de blijde boodschap van het 

Evangelie. Daarnaast door allerlei praktische en sociale hulpverlening om hen te redden uit 

het circuit van drugs, prostitutie en criminaliteit. 

 

Doelrealisatie 

Om vorm te geven aan het doel bezit de stichting Jafet in twee favela’s gebouwen waar 

kinderclubs worden georganiseerd. Tijdens de clubs krijgen de kinderen een Bijbelvertelling 

te horen, ze leren Bijbelse liederen en er wordt gebeden. De kinderen krijgen een lunch, 

doen spelletjes en worden geholpen bij het schoolwerk. De familieleden van de kinderen 

worden bezocht om een totaalbeeld van het kind te krijgen. Een stukje 

opvoedingsondersteuning hoort daarbij. 



In het werk staat centraal dat er maar één Naam onder de hemel is gegeven waardoor ook 

deze kinderen moeten en kunnen zalig worden. Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en 

het Leven. 

 

Visie 

Door het organiseren van kinderclubs, tienerwerk en opvoed- en gezondheidsprojecten 

verwacht de stichting Jafet een belangrijke bijdrage te (kunnen) leveren aan het volwassen 

worden van de kinderen en hun zelfstandig staan in de maatschappij. Waar mogelijk worden 

scholing en maatschappelijke vorming gestimuleerd, zodat de kinderen niet afhankelijk zijn 

van drugs(verkoop of -koerier) en criminaliteit. 

 

Timonis 

Stichting Jafet werkt nauw samen met stichting Timonis in Brazilië. Deze stichting staat 

dichter op het werk en heeft een toezichthoudende functie. Ieder kwartaal vindt overleg 

plaats over de werkzaamheden tussen beide stichtingen. 

Stichting Timonis probeert ook draagvlak en steun voor het werk van Janneke en Fernando 

in Brazilië te krijgen.  

 

Projecten 

In de favela Manguinhos wordt gewerkt vanuit een clubhuis waar – zo mogelijk – dagelijks 

voor en door de kinderen activiteiten worden ontplooid. Per dag worden drie groepen over de 

dag verspreid opgevangen. 

Ook wordt in Manguinhos aan groepjes tieners (bij-)les gegeven (engels, werken met de 

computer e.a.) om hun maatschappelijke positie te verbeteren. 

In de favela Pedra Lisa wordt gewerkt vanuit een kerkje waar minimaal eenmaal per week 

kinderevangelisatiewerk wordt gedaan. Twee groepen bezoeken na elkaar de club. Ook is er 

een club in de openlucht. 

Verder wordt gezorgd voor de begeleiding van vrijwilligers, die vanuit Nederland voor een 

vastgestelde periode vrijwilligerswerk verrichten in Rio de Janeiro. 

 

PR en communicatie 

PR en communicatie hebben tot doel om het werk van de stichting Jafet bekendheid te 

geven. Vandaar dat de stichting werkt met een herkenbare huisstijl die doorgevoerd is in alle 

uitingen van de stichting. De huisstijl sluit aan bij het doel van de stichting: hulp aan de 

kinderen in Rio de Janeiro en samenkomen rond een geopende Bijbel.   

            



Voor de PR en communicatie wordt gebruik gemaakt van de eigen website, facebook en 

twitter, eigen uitgaven, week- en dagbladen. 

De Jafet Nieuwsbrief verschijnt driemaal per jaar en wordt toegezonden aan de donateurs. 

Het doel van de Nieuwsbrief is om de bekendheid van het werk van de stichting Jafet te 

vergroten en de betrokkenheid van de achterban te versterken.  

 

Fondsen- en donateurwerving 

De stichting bezit geen vaste inkomstenbron. Het bestuur is dan ook voortdurend op zoek en 

actief om meer inkomsten te verwerven. Verschillende initiatieven worden daartoe ontplooid, 

waaronder presentaties, koor- en samenzangavonden, scholierenacties etc. Tevens wordt 

de bereidheid onderzocht of aan de hand van een concreet project of activiteit gedurende 

een beperkte looptijd meerdere inkomsten kunnen worden verkregen. 

Om de twee jaar zullen de donateurs, aan de hand van een accept-girokaart, worden 

gevraagd om een extra bijdrage te leveren. 

Verder wordt onderzocht of scholen bereid zijn een projectweek te organiseren, waarin het 

werk van Janneke en Fernando centraal staat. 

           

Vrijwilligers 

In de achterban van de stichting Jafet zijn diverse vrijwilligers actief. Inzet van het bestuur is 

om het aantal actieve vrijwilligers in ons land uit te breiden. Deze vrijwilligers zullen worden 

gevraagd plaatselijk een comité op te richten, ter ondersteuning van het werk van de 

stichting Jafet. Voor diverse acties, beursbezoeken, scholen etc. kunnen deze vrijwilligers 

eveneens worden ingezet. 

Daarnaast zijn er vrijwilligers die Janneke en Fernando in Rio de Janeiro gedurende een 

bepaalde periode willen helpen. Het aantal weken dat een vrijwilliger in Rio diensten kan 

verlenen is minimaal vier en maximaal twaalf weken. Vrijwilligerswerk in Rio de Janeiro is 

geen vakantie maar daadwerkelijk Janneke en Fernando tot een hand en een voet zijn. 

Alvorens vrijwilligers worden toegelaten tot ondersteuning in Rio de Janeiro vindt eerst een 

screening en een gesprek plaats. 

 

Verlofperiode 

Eenmaal in de twee jaar komt het gezin Galvão-Hulst voor twee maanden op verlof in 

Nederland. Deze verlofperiode wordt benut voor familie- en vriendenbezoek en gebruikt om 

presentaties voor de stichting Jafet te verzorgen. 

 

Financiën 



De Stichting Jafet wil haar middelen zo efficiënt, effectief en doelmatig mogelijk inzetten. De 

stichting is daarom vooral ingericht op het realiseren van maximale output en het 

rechtstreeks besteden van de middelen ter plekke in Rio de Janeiro. Indirecte kosten 

worden, zoveel als mogelijk, voorkomen. 

 

Samenvatting 

Het beleid van de stichting Jafet richt zich – onder inwachting van de zegen van de Heere – 

de komende jaren op: 

 borging van de continuïteit van het evangelisatiewerk in Rio de Janeiro;  

 uitbreiding van de “dragers” van de stichting (door vermeerdering van het aantal 

donateurs, plaatselijke comité’s en vrijwilligers);  

 vergroting van de activiteiten en slagvaardigheid van de stichting;  

 versterking van de betrokkenheid van de achterban;  

 voorlichting en fondswerving in Nederland en in Rio de Janeiro.           

 

Urk/Nieuwer Ter Aa, 19 april 2017 

Het bestuur van de Stichting Jafet, 

De voorzitter                de secretaris, 

M. Bogerd               M.C. de Jong 

 

 

 

  

 


