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‘Moeders schenken het leven en vrouwen houden de wereld bij elkaar. Laten we ons 
allemaal meer inspannen om moeders te steunen en vrouwen te beschermen.’  
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1. Voorwoord 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting BAMBS [Binnenland Amazone Mama’s 
Baby’s Suriname]. Suriname is een van de bosrijkste landen ter wereld. Meer dan 80% 
van de oppervlakte van Suriname bestaat uit tropisch regenwoud, de Amazone. Ongeveer 
twintig procent van de zuurstof van de aarde wordt door de bomen van 
het Amazonewoud geproduceerd ‘De Longen van de Aarde’. ‘Suriname is één van de vijf 
landen in de regio met het hoogste moedersterfte ratio. Vrouwen sterven tijdens de 
zwangerschap, bevalling en de periode na de bevalling. De meeste vrouwen overlijden in de 
periode na de bevalling (63%)’ [Rapport ter Bevordering van Verhoogde Verantwoording en 
Multisectorale Inzet om Moedersterfte in Suriname te Voorkomen, 2020]. Als stichting 
zetten wij ons in voor veilige & gezonde start voor baby’s en mama’s in het binnenland 
Suriname, op honderden kilometers van de hoofdstad in het prachtige Amazone oerwoud.  
 
Stichting BAMBS is opgericht op 4 januari 2022 te Lelystad (Statutaire zetel) en 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel op 4 januari 2022. 
 
ANBI 
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen gesteld aan een ANBI 
status. Deze status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen 
trekken van de belastingdienst. De Stichting wordt tevens gevrijwaard van het betalen van 
belasting over schenkingen en giften. 
 
Dit plan geeft inzicht in: 

• Missie, visie, ambitie en doelstellingen van Stichting BAMBS 

• Werkzaamheden en activiteiten van de Stichting 

• Financiën en de wijze waarop BAMBS gelden werft 

• Het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting 

• Het functioneren van het bestuur 

 

Het bestuur van Binnenland Amazone Mama’s Baby’s Suriname 
 
Eline d’Arnault, Voorzitter 
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2. Algemene gegevens en bestuur 

2.1 Algemene gegevens 
Statutaire naam: Stichting BAMBS 
Organisatietype: Stichting 
Opgericht: 04 januari 2022 
KvK nummer: 85062758 
Banknummer (IBAN): NL03INGB0675509033 
Fiscaal nummer (RSIN): 863494274 
Postadres: Waterkersstraat 8, 8245 LC Lelystad 
Telefoonnummer: 06-30392717 
Website: www.stichtingbambs.nl 
E-mail: info@stichtingbambs.nl 

Werkgebied: Nederland en Suriname  
Doelgroep(en): Moeders en baby’s in het binnenland van Suriname. 

2.2 Bestuur 
Functie: Voorzitter 
Naam: Eline d’Arnault 
Geboortedatum: 11-08-1953 
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Functie: Penningmeester 
Naam: Joyce Martens 
Geboortedatum: 24-09-1984 
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Functie: Secretaris 
Naam: Robert Koopman 
Geboortedatum: 13-09-1984 
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Functie: Algemeen lid 

Naam: Sharon Walden 

Geboortedatum: 26-02-1980 

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 



Stichting BAMBS Beleidsplan 2022-2023 

5 
 

 
Functie: Algemeen lid 

Naam: Anouck Emanuels 

Geboortedatum: 21-12-1984 

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)  
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3. Visie, missie en ambitie 

3.1 Onze visie 
Als Stichting zetten wij ons in voor het verwezenlijken van goede, bereikbare zorg voor 
moeder en baby rondom de zwangerschapsperiode, de bevalling en de nazorg in het 
binnenland van Suriname, de Amazone.  Samenwerken en delen vormen de basis voor een 
eerlijke en gezonde wereldgemeenschap. Al hetgeen de Stichting doet vindt in deze visie haar 
grondslag. 
Dit doen wij o.a. door: 

• Het opzetten van doneer- en sponsoracties op onze website. 

• Het aanschrijven van ondernemers en grote bedrijven met het verzoek ons te steunen. 

• Samenwerkingen met andere stichtingen voor goederen en diensten. 

 
‘Moeders schenken het leven en vrouwen houden de wereld bij elkaar. Laten we ons 

allemaal meer inspannen om moeders te steunen en vrouwen te beschermen.’  
Paus Franciscus, 2022 

 

3.2 Missie 
Stichting BAMBS is er om zwangere vrouwen en pasgeborenen te helpen. Concreet houdt 
dit in dat wij, naar ons vermogen, willen bijdragen aan een voorspoedige zwangerschap en 
veilige start voor baby’s in het binnenland van Suriname.  
 

• Facilitair [medische artikelen voor de bevalling op de poli in het binnenland, 
geboortetassen voor na de bevalling]. 

• Transport naar de poli of naar de hoofdstad voor controle. 

• Ondersteunen van het project Doorgangshuis voor vrouwen uit het binnenland die 
gekwalificeerd zijn als hoog risico en behandeling in Paramaribo nodig hebben maar geen 
onderdak. 

• Medische zorg/ vaccinaties baby’s/ trainingen. 
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3.3 Ambitie 
Wij streven ernaar om medische artikelen die nodig zijn tijdens de bevalling en bij de 
verzorging van mama’s en baby’s na de bevalling, in Nederland te werven en te versturen 
naar Suriname. Dit willen wij realiseren door samenwerkingsverbanden aan te gaan met 
andere organisaties. De medische artikelen zijn schaars en haast niet verkrijgbaar in 
Suriname. Tevens willen wij trachten elk kwartaal geld naar Suriname over te maken, 
waarmee lokaal goederen voor geboortetassen voor na de bevalling kunnen worden 
aangeschaft en samengesteld indien de goederen te verkrijgen zijn in Suriname. Om op deze 
wijze ook de lokale economie te stimuleren.  
 
Korte termijn ambitie 
Wij starten door ons zichtbaar te maken en bekendheid te krijgen in het binnenland van 
Suriname. Een van onze speerpunten is het ondersteunen van de Stichting Medische 
Zending Primary Health Care Suriname, een private, non profit, primary health care 
organisatie die reeds decennialang de gezondheidszorg in het verafgelegen binnenland van 
Suriname verzorgt.  
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Onze eerste focus: actief zijn in Brownsweg op 1 oktober 2022. Brownsweg is een plaats, die 
bestaat uit 5 dorpen. Daar zijn tot nu toe de meeste zwangeren en het dichtstbevolkt gebied 
van het binnenland van Suriname. De plaats Brownsweg telt ongeveer 5000 inwoners. Op 
weg naar Brownsweg komen we langs de dorpen: Bernarddorp, Wit Santie, Cabenda dorp 
en Powaka. Dat zijn indiaanse dorpen. Bernarddorp valt onder de RGD, Stichting Regionale 
Gezondheidsdienst. De gezondheidszorg in het district is voor een groot deel in handen van 
de Medische zending, die op diverse plaatsen medische posten in stand houdt. Er zijn 2 
medische posten op Brownsweg. Elke dinsdag is er een poli-dag voor de zwangere vrouwen. 
Onze eerste inventarisatie van zwangere vrouwen op de poli’s van Brownsweg zijn 63 dames 
in januari 2022. Doel voor april 2022 zijn als eerste de hoogstnodige medische artikelen 
zoals navelklemmen, verbanden etc op de poli beschikbaar te stellen en 100 geboortetassen 
samen te stellen. De geboortetassen kunnen makkelijk worden uitgedeeld en zijn 
herbruikbaar.  
 
Inhoud geboortetassen voor de mama’s en pasgeboren baby’s:  
- Baddoek 
- Washandje 
- Hydrofiele luiers 
- Verzorgingsproducten zoals zeep, deodorant, tandpaste, tandemborstel, babyolie 

- Kraamverband  
- Romper, broek, sokjes, muts 
- Luiers 
- Speelgoed 
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4. Doelstellingen 
 
Doelstelling 
De stichting heeft ten doel: activiteiten ondersteunen ten behoeve van een veilige en 
gezonde start voor moeders en baby’s in het binnenland van Suriname. Iedere baby 
verdient een mooie en veilige geboorte. 
 Ons doel is om 1 januari 2025 uiteindelijk in heel het binnenland van Suriname actief te 
zijn. 
 
Maatschappelijk vraagstuk  
Ons initiatief is gebaseerd op het vraagstuk ‘Moeders in het binnenland van Suriname goede 
bereikbare zorg, aandacht en hulp bieden en hiermee de baby’s een gezonde, veilige start 
maken in de samenleving.’ Er worden nieuwe initiatieven geïnitieerd om de moeders zo goed 
als mogelijk te faciliteren. Gezien het feit dat duurzaam afvalmanagement nauwelijks 
aanwezig is in het binnenland van Suriname heeft de medische zending ons gevraagd om bij 
het aanschrijven van donaties te oriënteren op met name naar duurzame producten zoals 
van wasbaar materiaal bijvoorbeeld wasbare luiers en maandverband ipv wegwerp. Naast 
de behoeften van spullen is er ook een vraag naar trainingen op het gebied van borstvoeding 
en anticonceptie voor moeders.    
 
Doel initiatief 
De zwangere vrouwmaatschappij in Nederland te vragen te doneren. Te besteden aan 
hulpmiddelen en activiteiten waarvan de kosten niet of nauwelijks kunnen worden 
bestreden uit algemene sociale voorzieningen of eigen bijdragen van de aanstaande 
moeders. 
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5. Doelgroep en betrokkenheid lokale bewoners 
 
Doelgroep 
Tot deze groep behoren zwangere vrouwen zonder voldoende middelen van bestaan in het 
binnenland van Suriname. De leeftijd en achtergrond zijn divers; hier maken wij geen 
onderscheid in. 
 
Bereiken doel 
Ons doel trachten wij te bereiken door het opzetten van sponsorprojecten en doneer acties 
en het aanschrijven van ondernemers en grote bedrijven. Tevens het initiëren van 
kettingreactie formules zodat potentiele sponsors en donateurs worden geprikkeld mee te 
doen met deze vorm van hulpvoorziening. 
 
Betrokkenheid lokale bevolking 
Betrokkenheid van de lokale bevolking is essentieel voor de distributie van de medische 
spullen en de geboortetassen. De Stichting Medische Zending Primary Health Care 
Suriname zal in samenwerking met de bestuursleden van de stichting zorgdragen voor de 
distributie van de geboortetassen. Het distribueren van de medische hulpgoederen en 
geboortetassen wordt op foto’s en video’s vastgelegd ten behoeve van: 

• Bewijsvoering van de bestede gelden. 

• Bewijsvoering voor donateurs, sponsors en eventueel Nederlandse 
overheidsinstanties. 

Om de activiteiten van de stichting succesvol te kunnen uitvoeren, zijn het volgende van 
belang: 
- Adequaat uitvoeren en monitoring van de lokale distributies 
- Goede en korte communicatie tussen de bestuursleden van de stichting en de 
stichting Medische Zending. 
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6. Samenwerkingen en vrijwilligers 
 
Stichting de Medische Zending 
Ons streven is om een hechte samenwerking op te zetten met de Stichting Medische Zending 
Primary Health Care Suriname, een private, non profit, primary health care organisatie die 
reeds decennialang de gezondheidszorg in het verafgelegen binnenland van Suriname 
verzorgt. Dagelijks moet de balans gezocht en behouden worden tussen wat wenselijk, 
mogelijk en betaalbaar, acceptabel en verantwoord is. Deze balans heeft als doel gezondheid 
van de bewoners, vaak op honderden kilometers van de hoofdstad in het prachtige Amazone 
oerwoud. Wij zullen onze samenwerking opbouwen in het ondersteunen van verschillende 
projecten van de Stichting Medische Zending. Direct contact te hebben met de directrice van 
de Stichting Medische Zending mevrouw Maureen van Dijk en verschillen 
projectcoördinatoren. Tevens zal de stichting Medische Zending de coördinatie voor de 
distributie van de geboortepakketten in het binnenland verzorgen.  
www.medischezending.sr 
 
Stichting Vrienden van Suriname 
Al meer dan 25 jaar bestaat de stichting Vrienden van Suriname en dragen zij zorg voor het 
versturen van containers met medische hulpgoederen en op deze wijze het bieden van hulp 
aan de zieken en zwakkeren in de Surinaamse samenleving. Op frequente basis worden er 
containers verstuurd naar Suriname. Om de medische artikelen die wij hebben ingezameld 
te versturen hebben wij een samenwerking met de Stichting Vrienden van Suriname. 
www.vriendenvansuriname.nl 
 
Stichting Baby Hope 
Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, Zuid-
Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun 
pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken.  
Stichting Baby Hope is medio 2003 opgericht door een moeder die haar ongebruikte 
kraampakket niet wilde weggooien. Baby Hope is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 
275 inzamelingspunten door heel Nederland. Daarmee ondersteunt de stichting maar liefst 
27 kraamprojecten in 10 landen. Wij hebben een samenwerking met de Stichting Baby Hope 
met als doel medische artikelen voor de Stichting Medische Zending in te zamelen.   
www.stichtingbabyhope.org 
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Vrijwilligers 
Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en zullen geen mensen in dienst nemen. Taken van 
de vrijwilligers: 
- Contacten leggen en onderhouden met instanties, sponsoren en donateurs.  
- Samenstellen geboortepakketten en distributie medische artikelen. 
- Social Media/website beheer. Schrijven van teksten voor social media en de website. 
- Produceren van promotiemateriaal. 

7. Financiën en Vermogen  
 
Om de doelen van Stichting BAMBS te realiseren is vermogen nodig. Er wordt uitgegaan van 
baten en lasten om de prognose inzichtelijk te maken. 
 
Stichting BAMBS is een non-profit organisatie, de stichting heeft geen winstoogmerk en is 
afhankelijk van bijdragen van anderen. Dit staat ook beschreven in de statuten. 
De stichting werkt met vrijwilligers in Nederland en in Suriname. 
 
De middelen bestaan uit giften en donaties van gelden en hulpmiddelen. De giften en 
donaties van gelden en hulpmiddelen worden volledig aangewend voor de projecten, 
doelgroepen en stichtingskosten. Ontvangen giften en donaties worden zo snel mogelijk 
naar de doelgroep verzonden. Geld in kas wordt gelimiteerd op max 1000 Euro. Bij 
ontbinding van de stichting wordt het kasgeld, na afronding van alle financiële 
verplichtingen, naar de doelgroep verzonden. 
 
Jaarrekening, balans en jaarverslag 
De jaarrekening, het balans en het jaarverslag zijn in 2023 beschikbaar, aangezien de 
stichting in 2022 start met het werven van inkomen. 
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8. De wijze waarop de Stichting gelden werft 
 
Stichting BAMBS wil geld binnenkrijgen middels:  

• Sponsoring 

• Donaties 

• Giften 

• Legaten 

• Filantropie 

• Subsidies 

• Fondsenwerving 

De werving van gelden gebeurt op een kleinschalige maar effectieve wijze zoals contacten 
met relaties zowel privé als zakelijk. Het werven van nieuwe contacten, sponsors, relaties en 
donateurs zal middels brieven, multimedia, telefonisch en social media gebeuren. De 
opgebouwde contacten met donateurs, sponsors, organisaties en samenwerkingspartners 
worden goed onderhouden middels social media en nieuwsbrieven. 
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9. Aanvraag ANBI status Stichting BAMBS 
 
Stichting BAMBS vraagt een ANBI status aan. Dit houdt in dat de Stichting bij de 
Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze 
status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied 
van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van 
kracht. Slechts de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI, 
kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook van groot belang voor 
de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. 
 
Indien Stichting BAMBS door de Belastingdienst wordt erkend als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI), kan gebruik worden gemaakt van bepaalde fiscale voordelen 
zoals: 

• Het niet betalen van erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen 
die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

• Wanneer een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de 
ontvanger geen schenkbelasting te betalen. 

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 

• Vrijwilligers die voor een ANBI werken doen daarmee, onder bepaalde 
voorwaarden, een gift aan een ANBI. 

• Donateurs van een ANBI mogen hun donaties aftrekken van de inkomsten –of 
vennootschapsbelasting. 

• De donateurs en de ANBI moeten de giften wel vastleggen in een overeenkomst, om 
in aanmerking te kunnen komen voor de aftrek van periodieke giften. 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de Stichting aan al de volgende voorwaarden 
voldoen: 

• De Stichting zet zich voor 90% in voor het algemeen belang; de 90% eis. 

• De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 
winstoogmerk.  

• De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen 
aan de integriteitseisen. 
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• De bestuurders of de beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het 
vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake 
zijn van gescheiden vermogen. 

• De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor 
het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.  

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden. 

• De Stichting heeft een actueel beleidsplan. 

• De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met 
een soortgelijk doel. 

• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 

• De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 
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10. Het beheer en de besteding van het vermogen 
 

Stichting BAMBS is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet 
blijken: 

• Welke bedragen er (per bestuurder) zijn betaald aan onkostenvergoeding en 
vacatiegelden. Welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van gelde en het beheer van 
de instelling. Dit geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten 
en het vermogen van de instelling is. 

• De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de 
doelstelling van de Stichting. 

• Aan het eind van het boekjaar, dat loopt van 1 januari van een jaar tot en met 31 
december van het daaropvolgend jaar, wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. 
Daaruit worden de jaarstukken opgesteld die bestaan uit de winst-en verliesrekening, de 
jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffend boekjaar. Het 
bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt deze goed middels een ondertekening 
en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan op de 
website van de Stichting gepubliceerd. 
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11. Communicatie 
 
Elk jaar zal Stichting BAMBS haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen 
activiteiten/projecten via: 

• Een financieel jaarverslag 

• Een kort inhoudelijk jaarverslag 

• Een nieuwsbrief 

Het financieel jaarverslag geeft de prestaties van de Stichting in het betreffende jaar weer. 
Deze prestaties zijn tevens uitgedrukt in cijfers. 
Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen kort en krachtig over de activiteiten 
die zijn uitgevoerd en zijn verlopen in dat jaar. 
 
Planning 2022 

 

TAAK VERANTWOORDELIJKE JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Oprichting stichting
Beleidsplan schrijven voorzitter
Bankrekening aanvragen voorzitter
ANBI status aanvragen voorzitter

Marketing
Website bouwen secretaris
Social media secretaris
Samenwerkingen/ netwerken bestuur

Projecten 
Inzamelen goederen en versturen bestuur
Bezoek aan Poli's/ disttibutie goederen bestuurslid projecten


