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Inleiding
In 2018 werd de Stichting Bobbi Bear Nederland opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode 2018-2022. In dit beleidsplan 
verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de 
gezamenlijke inspanning in de genoemde periode. 

2. Visie en Missie
2.1 Visie
Het bestuur van Stichting Bobbi Bear Nederland vindt dat ieder kind op de 
wereld recht heeft op een leven zonder lichamelijk en/of psychisch geweld. 
Daarnaast vinden wij het de verantwoordelijkheid van elke volwassene die daar 
lichamelijk en/of psychisch toe in staat is, om kinderen te beschermen tegen 
geweld, of om mee te werken aan de beëindiging van de geweldadige situatie 
waarin het kind zich bevindt.

2.2. Missie
De doelstelling van onze stichting is om fondsen te werven voor de 
mensenrechtenorganisatie Operation Bobbi Bear in Zuid Afrika, en hen 
naamsbekenheid in Nederland te vergroten. En voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord.

Operation Bobbi Bear houdt zich al ruim 18 jaar bezig met het redden van 
kinderen uit situaties waarin zij seksueel misbruikt worden. De kinderen worden
opgevangen in het veilige reddingscentrum van Operation Bobbi Bear, in 
Amanzimtoti, in de omgeving van Durban.

2.3 Wat doet Operation Bobbi Bear?
Eenmaal in veiligheid krijgt het kind de Bobbi Bear, allereerst om mee te 
knuffelen. Vervolgens gaat het kind apart zitten met een speciaal hiervoor 
opgeleide Child Safety Officer. Het is nu zaak om zo snel mogelijk te 
achterhalen wat het kind nu precies is overkomen, zodat ingeschat kan worden 
of het kind in aanraking is gekomen met lichaamssappen. Als dit het geval is 
dient het kind binnen 72 uur daarna medicatie toegediend te krijgen om de kans 
op besmetting met HIV/Aids zo klein mogelijk te houden.
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Door het gebruik van de Bobbi Bear, waar het kind op tekent en schrijft, wordt 
dit proces versneld. De Bobbi Bear is niet alleen kindvriendelijk vervaardigd, 
maar ook gemaakt van materiaal dat de inkt van een permanent marker 
makkelijk opneemt. Ook blijft de inkt er jarenlang goed op zitten. En dat is 
belangrijk. Operation Bobbi Bear heeft het namelijk voor elkaar gekregen dat 
deze beer ook in de rechtzaak een heel belangrijke rol speelt, als gedeeltelijke 
verklaring van het kind. Zo hoeft het kind niet steeds opnieuw zijn of haar 
verhaal te doen, een daardoor opnieuw getraumatiseerd te worden. Operation
Bobbi Bear is daarna de beer ook gaan gebruiken voor kinderen in andere 
problemen, zoals mishandeling.

Verder helpt Operation Bobbi Bear in de noodopvang, zoekt het binnen haar 
community naar pleeggezinnen indien dit nodig is, helpt het kind met de 
verwerking van het trauma en begeleid het kind gedurende de rechtzaak.

Daarnaast zijn er 2 x per week bijeenkomsten van kinderen die ooit met 
Operation Bobbi Bear in aanraking zijn gekomen. Zij komen naar een prachtige 
grote boom, nabij het reddingscentrum. Sommige kinderen lopen daar iedere 
week uren voor. Zij krijgen daar een maaltijd, en counseling. Ook komen 
volwassen vrouwen naar de boom, om met de counselors én met elkaar te 
praten over hoe met elkaar te kunnen bijdragen aan het voorkomen en 
signaleren van sexueel misbruik van k inderen.

Bovenop dit alles onderhoudt Operation Bobbi Bear ook een netwerk in de 
nabijgelegen dorpen, en scholen. Hier worden regelmatig voorlichtingen 
gegeven over wat sexueel misbruik is, hoe en waar kinderen dit kunnen 
melden. En natuurlijk over mogelijke preventieve maatregelen om besmetting 
met HIV-AIDS te voorkomen.

2.4 Hoe gaat Stichting Bobbi Bear Nederland haar missie volbrengen?
De stichting Bobbi Bear Nederland tracht haar doel ondermeer te bereiken door 
het organiseren van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving en 
naamsbekendheid, voor Operation Bobbi Bear.
De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan
commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter
bevordering van het doel van de stichting.
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Ambitie:
De stichting wil in de looptijd van dit beleidsplan toewerken naar een reguliere 
inkomensstroom voor Operation Bobbi Bear die voldoende is om in ieder geval 
de volgende bedrijfskosten te kunnen blijven betalen:

● aanschaf van de speciaal vervaardigde Bobbi Bear’s ( € 15,= per stuk, ca 
300 per jaar, totaal € 4500 euro per jaar)

● betaling van de elektriciteits- en waterrekeningen ( ca. € 3000 euro per 
jaar)

● betaling van benzine voor de auto’s waarmee de kinderen vervoerd  
kunnen worden van en naar dokters, ziekenhuizen, school, pleeggezinnen,
politiebureau en rechtbank (ca €2600 euro per jaar )

● Kosten voor voeding en luiers voor zover deze niet worden gedoneerd 
door de community ter plaatse: ( schatting € 5000,= euro per jaar)

Daarnaast zoekt Bobbi Bear Nederland middelen om een een depot met 
kinderverzorgingspullen aan te leggen, nodig voor de pleeggezinnen en het 
centrum zelf. 

Operation Bobbi Bear heeft in 2008 een veilig reddingscentrum op eigen grond 
gekregen. Dit is bekostigd vanuit een Nederlandse Crowdfunding. Maar 
Operation Bobbi Bear is NGO en heeft geen inkomen. Het wordt steeds 
moeilijker om het centrum open te houden, monden te voeden en de vaste lasten
zoals hierboven staan te betalen. 

3. Beoogde werkmethode
De stichting wil haar doel gaan realiseren door middel van de volgende 
projecten:

● Project Youbedo.com
● Project Bobbi Bear Webshop
● Project Financieel Adoptieplan
● Project Voorraad kinderbenodigdheden

             Stichting Bobbi Bear Nederland  Vijverweg 50 3851 CM Ermelo KvK 71682015  
06-24589581 foodforbobbibear@gmail.com https://foodforbobbibear.com

mailto:foodforbobbibear@gmail.com


Toelichting Projecten
Project Youbedo.com:
Bobbi Bear Nederland is als Goed Doel aangemeld bij Youbedo.com, de online 
bookstore waarbij 12% van de aankoopprijs gaat naar een door de klant zelf 
gekozen Goed Doel. Momenteel is er een project gestart met als doel € 1500,= 
te werven om 100 kinderen een stem te geven door hen de gelegenheid te geven
hun trauma uit te drukken op een kindvriendelijke manier, via deze speciaal 
vervaardigde Bobbi Bear. 
De stichting zoekt nog naar schrijvers, opleidingsinstituten of uitgevers die zich 
willen verbinden aan Youbedo.com of dat al doen, en Bobbi Bear Nederland als
Goed Doel willen aanbevelen.

Project Bobbi Bear Webshop
Operation Bobbi Bear heeft toestemming gegeven aan Stichting Bobbi Bear 
Nederland om hun logo en ander marketingmateriaal te gebruiken om artikelen 
te laten bedrukken en deze te verkopen.
Met dit logo heeft de stichting een webshop pagina ingericht bij Spreadshirt.nl

Momenteel gebeurt de vervaardiging van de producten , de betaling en de 
zending via de organisatie Spreadshirt. Maandelijks zal de opbrengst van de 
webshop worden gestort op de rekening van de Stichting Bobbi Bear Nederland.
De stichting zoekt nog naar mogelijkheden om de webshop onder de aandacht 
van het publiek te brengen. Het heeft al op de Mandela Day Nederland met een 
kraampje gestaan en zal zich dit op meer gelijksoortige evenementen doen. Ook
heeft zij deze zomer met artikelen uit de website op verschillende marktjes 
gestaan. Daarnaast zoekt zij partners om een webshop in eigen beheer op te 
starten, om zo de opbrengst te vergroten.

Project Financieel Adoptieplan
De stichting heeft onlangs het plan opgevat om een Financieel Adoptieplan op 
te zetten, waarbij donateurs een kind dat bij Operation Bobbi Bear binnenkomt, 
financieel kunnen adopteren. Gezien de privacy van juist deze kwetsbare 
kinderen, wordt nog nagedacht over de vorm waarin dit plan moet worden 
gegoten. Uiteraard gebeurt dit in overleg met Operation Bobbi Bear.
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Project voorraad kinderbenodigdheden
Vanuit Operation Bobbi Bear is gemeld dat er dringend behoefte is aan een 
voorraad aan kinderbenodigdheden, zoals:

● kinderbedden, bedjes, en matrassen
● boxen
● kinderstoelen
● luiervoorraad in alle maten
● kinderkleding en schoenen in alle maten
● speelgoed voor alle leeftijden
● autozitjes voor kinderen
● inklapbare commodes
● babyfoons
● ect….

Voor dit project wil de stichting fondsen gaan werven bij onder andere Ikea 
Foundation. Ook zullen er kleine crowdfundingsacties worden opgezet om dit 
doel te bereiken. 

4. Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel 
jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.

Daarnaast zal de stichting via de website en social media de volgers op de 
hoogte houden van de acties en vorderingen van alle projecten.
Ook streven we ernaar ons project te publiceren in het Huis-aan-Huis blad van 
onze gemeente. 
Iedere donateur die meer doneert dan 100 Euro krijgt een persoonlijke 
bedankbrief.

In de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze 
stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de 
fondsenwervende sector is vastgesteld. 

5. Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:

● alle eerder genoemde activiteiten uitwerken
● een nieuwsbrief opzetten en één keer per half jaar aan onze volgers 

zenden
● crowdfundingsacties starten
● ons laten inspireren en adviseren door Partin, branchevereniging voor 

PI’s  in ontwikkelingslanden.
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● ons aanmelden als Goed Doel bij diverse loterijen, grote fondsenwervers 
en vermogensfondsen

● ons aansluiten bij het Goede Doelen-netwerk van onze gemeente
● het lokale bedrijfsleven benaderen voor sponsoring

6. Sterkten en Zwakten
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat 
onze partner in Zuid Afrika al 18 jaar opereert en over de hele wereld al respect 
heeft afgedwongen met haar werkmethode. Zo nam founder/ceo Jackie Downs 
Branfield in 2017 de prestigieuze Protection Award for Child Advocacy in 
ontvangst van World of Children. Ook is er in 2008 een documentaire 
uitgebracht of het werk van Operation Bobbi Bear, genaamd “Rough Aunties”. 

Een ander sterk punt van de stichting is de reiservaring van de voorzitter in 
Zuid-Afrika, met name in de omgeving van Durban. Dit maakt het 
gemakkelijker om zich te identificeren met de problematiek aldaar. 

Tot slot kunnen wij aandragen dat de recente opleidingen die de voorzitter heeft
gedaan op het gebied van coaching, counseling en medisch-psychosociale 
basiskennis helpend kunnen zijn om te kunnen beoordelen wat nodig is voor 
Operation Bobbi Bear. Ook heeft zij een opleiding Mental Health First Aid 
gedaan.

Zwakke punten 
In de komende 3 jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor de 
onbekendheid van het werk van Operation Bobbi Bear in Nederland en de 
onervarenheid met fondsenwerving. 
Daarnaast dient het bestuur en het aantal betrokken vrijwilligers te worden 
aangevuld.  
Het grootste zwakke punt is dat er door het bestuur nog geen bezoek is gebracht
aan Operation Bobbi Bear en de communicatie slechts verloopt per mail, 
telefoon en facebook, aangevuld met verslagen van één van de vrijwilligers die 
wél jaarlijks het rescue center bezoekt van Operation  Bobbi Bear in 
Amanzimtoti. Daarom wil de voorzitter mevrouw B. Wendelgelst binnen nu en 
2 jaar voldoende privégeld sparen om een poosje als vrijwilliger te gaan werken
bij Operation Bobbi Bear en alle vrijwilligers ter plaatse persoonlijk te 
ontmoeten.
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Strategisch stappenplan
2018: 

● aanvragen ANBI Status
● werven nieuw bestuurslid 
● promoten Youbedo-actie
● vergroten marketingvaardigheden bestuursleden (op privekosten 

bestuursleden)
● aansluiten bij andere goede doelen in gemeente Ermelo
● AVG eisen controleren
● nieuwsbrief maken en adresbestand vastleggen confrorm AVG eisen
● Stichting BBN en website promoten in Ermelo en omstreken (plaatselijke

pers actief benaderen, voorlichtingsavonden geven)

2019:
● aanvragen CBF Keurmerk
● aanmelden voor opname in grotere, collectieve fondsenwervingsacties
● touren door het land met flyers en informatiekraampjes
● bezoek brengen aan Operation Bobbi Bear
● nieuwe vorm Bobbi Bear Webshop zoeken en start maken met de 

realisatie daarvan
● benefietconcert organiseren, gedaan door mezzosopraan Carla Regina
● uitbreiden vrijwilligersnetwerk
● start maken met opzetten financieel adoptieplan
● verwezenlijken van Project Kinderbenodigdheden
● opnieuw aanwezig zijn bij Mandela Dag Nederland
● Stichting BBN en website promoten in Ermelo en omstreken (plaatselijke

pers actief benaderen, voorlichtingsavonden geven)

2020:           
● verwezenlijken nieuwe vorm Bobbi Bear Webshop
● concrete plannen opzetten voor project 
● lezingen en informatiebijeenkomsten organiseren aan pedagogie- en 

psychologiestudenten
● realiseren financieel adoptieplan
● beleidsplan evalueren
● start maken met opstellen nieuw beleidsplan 
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Fondsenwerving
● Bestuurder Wendelgelst zal zich de komende jaren gaan richten op het 

vergroten van haar kennis op het gebied van Crowdfunding, inzet sociale 
media tbv fondsenwerving. De 1e opleiding Adverteren op Social Media 
gaat in 2018 al van start en wordt betaald uit privegeld van bestuurder 
Wendelgelst

● Bestuurders Wendelgelst en de Ruijter zullen gebruik maken van gratis 
webinairs, en zoveel mogelijk cursussen en workshops doen op het 
gebied van fondsenwerving. Hierbij zullen zij gebruik maken van de 
kennis en toolkits van onder ander brancheorganisatie Partin

● Bestuurder Wendelgelst en de Ruijter zullen de komende 4 jaar gebruik 
maken van de gratis webinars op Nederland Filantropenland en Partin.nl.
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Bestuurlijke zaken
Alle  projectreizen van bestuurders zijn onbezoldigd en er worden geen 
reiskosten vergoed

Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie van vrijwilligers, 
gerekruteerd uit ons vaste donateursbestand.

In het kader van de AVG zullen wij in 2019 Beginnen met het opstellen van een
privacyprotocol zodat wij in 2020 voldoen aan de wettelijke regelgeving. Slot

Kernwaarden
• respect voor alle partners en vrijwilligers
• integriteit van bestuur én vrijwilligers
• luisteren is belangrijker dan praten
• structurele oplossingen boven noodoplossingen

Stichting Bobbi Bear Nederland zal bij haar besluitvorming af gaan op de 
behoeften en ervaring van de leiding van Operation Bobbi Bear. Zij kunnen 
bepalen wat nodig is met al hun ervaring. De stichting Bobbi Bear Nederland 
zal uiteraard wel de vorderingen van de projecten volgen en de resultaten 
toetsen aan de beoogde doelstellingen.

Samenwerkingen en lidmaatschappen

Onze stichting werkt samen met

– De online webshop Youbedo.com: 
https://www.youbedo.com/action/charities/viewproject/758/bobbi-bear-
nederland-geef-100-seksueel-misbruikte-kinderen-in-zuid-afrika-een-
stem.html

– Spreadshirt.nl inzake de Bobbi Bear Webshop: 
https://shop.spreadshirt.nl/bobbi-bear-webshop

Wij zijn als vriend aangesloten bij Partin, Brancheorganisatie voor particulier 
initiatief in Ontwikkelingssamenwerking. Zodra wij de ANBI status hebben 
sluiten wij ons aan als lid. 
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