STICHTING MATTHEW 28
Secretariaat : Han Hollanderweg 31, 2807 AC Gouda
e-mail: matthew28@kpnmail.nl
Bankrekening NL87TRIO 021.24.46.126

Naam van de instelling: Stichting Matthew 28
RSIN/fiscaalnummer : 850584619
Doelstelling van de Stichting : De Stichting stelt zich ten doel om projecten van de Matthew 28
Inc. , opgericht in Verenigde Staten van Noord Amerika, ten behoeve van armen en
hulpbehoevenden in Haïti te ondersteunen. In het bijzonder gaat het om een weeshuis in Bohoc
Centraal Plateau. Daarnaast wil de Stichting het programma Neighborlove van Matthew 28 Inc.
ondersteunen onder armen en hulpbehoevenden in het Zuidoostelijk deel van Noord Amerika.
Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt via fondsenwerving in Nederland.

Bestuur: bestaat sinds de oprichting uit drie leden:
1. Voorzitter Zuster Greet Verhoeven,
2. Secretaris/penningmeester Jan Spijkerboer
3. Algemeen lid Nico Reitsma.
Beloningsbeleid: zie artikel 5 lid 8 van de Statuten :
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
Het beleidsplan is op aanvraag beschikbaar.
Recente activiteiten:
 Het mede exploiteren van een weeshuis met 26 kinderen
 In 2015 is een nieuwe school voor het basisonderwijs gebouwd met steun uit Nederland


Bijdrage leveren aan de renovatie van de gebouwen van het weeshuis





Het mede exploiteren van een graanmolen
Het mede ondersteunen van weeskinderen in het volgen van vervolgonderwijs
Het mede instandhouden van 13 voedselcentra nabij het weeshuis met ongeveer 25
kinderen per voedselcentrum
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