ANBI informatie Stichting Bergambacht Helpt (SBH)
Algemene informatie:
Naam ANBI: Stichting Bergambacht Helpt
Telefoonnummer: 06-50605931
RSIN/Fiscaal nummer: 814385667
KvK nummer: 24371731
Bankrekeningnummer: NL05RABO0307373274
Website adres: www.hervormdbergambacht.nl
email: btdeelen@solcon.nl
Adres: Dr. Albert Schweitzerstraat 31
Postcode: 2861 XZ
Plaats: Bergambacht
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel;
1. het verlenen van geestelijke en materiële hulp aan kerken, gemeenschappen en personen buiten
en in Nederland, om daarmee gestalte te geven aan de diaconale opdracht van de kerken en om kerk
te zijn in deze tijd, met als grondslag de Bijbel als Gods Woord gebruikt in de Hervormde gemeente in
Bergambacht; De stichting wil dit gestalte geven door het opstarten en bijdragen aan projecten op
(land)bouwkundig, onderwijskundig en kerkelijk gebied, op het gebied van handel en nijverheid en
het stimuleren van zelfwerkzaamheid en zelforganisatie op de benoemde gebieden, alsmede het
geven van directe hulp, voor zover dit nodig is naar het oordeel van het bestuur.
2. het onder meer te verwezenlijken door het organiseren van bijeenkomsten, organiseren van
werkvakanties, het geven van voorlichting, het stimuleren van projecten waarin mensen kennis
maken met andere culturen en leefomstandigheden en diverse acties ter ondersteuning van het doel
van de stichting
3. het bewust maken van de leden van de kerkelijke gemeenten in Bergambacht van het bestaan van
armoede en onrecht buiten Nederland
4. het leren van andere volken en culturen om in afhankelijkheid te kunnen leven van God en onze
rijkdom te leren zien als een gift van God om te delen met mensen die minder bedeeld zijn. het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beleidsplan:
Stichting Bergambacht Helpt werkt onder de allerarmsten. Dit doen wij door vanuit Nederland en ter
plaatse iets te doen aan de levensomstandigheden van onze medemensen.
Vanuit Nederland verzorgen wij transporten van goederen en medicijnen. Daarnaast ondersteunen
we een verpleegkundige. Ter plekke bouwen we woonruimte, renoveren we een kerk, verzorgen we
activiteiten voor kinderen, enz.
Het beleidsplan van Stichting Bergambacht Helpt kunt u vinden op de website:
www.hervormdbergambacht.nl bij Diaconaat – Stichting Bergambacht Helpt.
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Dhr. A. van Blitterswijk
Mevr. B.D. den Hoed

