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1. Doel 
De Nederlandse stichting The Carpenter’s Son heeft als doel om de positie van Doven, Slechthorenden, 
Doofblinden en personen met lichamelijke beperkingen te versterken, met name in het Midden-Oosten. 
Daarnaast streeft de stichting ernaar om verbinding te brengen tussen christenen en moslims. 
 
Inspiratiebron 
The Carpenter's Son verwijst in de eerste plaats naar Jezus Christus, die als timmermanszoon zo 
vertrouwd was met het houten kruis. Hij vormde 50 jaar geleden de inspiratiebron van Broeder Andrew de 
Carpentier. Als tweede verwijst de naam naar de organisaties die hij heeft opgestart of mee samenwerkt 
en die hij als zijn 'kinderen' beschouwt.  
 
Activiteiten 
The Carpenter's Son maakt publicaties en organiseert bijeenkomsten om de kennis en inzichten van 
Broeder Andrew de Carpentier zo breed mogelijk te delen. Ook ondersteunt de stichting de opzet van het 
Centrum voor Revalidatie-technologie in Jordanië. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 ‘Kernactiviteiten’ 
  
2. Bestuur 
Het bestuur in Nederland bestaat vanaf 25 januari 2019 uit vijf personen die op vrijwillige basis de 
stichting vertegenwoordigen. 
 

Voorzitter 
René Kolsters 
rene@thecarpentersson.org 
 

Secretaris 
Christine van den Berg 
info@thecarpentersson.org 

Penningmeester 
Andre Vellekoop 
penningmeester@thecarpenter
sson.org 

Algemeen lid:  
Bedrijven en projecten 
Ronald de Leeuw van Weenen 
ronald@thecarpentersson.org 
 
 

Algemeen lid:  
Tom Kolsters 
tom@thecarpentersson.org 
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3. Financien 
In het jaar van oprichting worden er kosten gemaakt. Dit is te verdelen in uitgaven rondom het realiseren 
van de doelstellingen, kosten fondsenwerving & communicatie en overige kosten.  
 
Kosten doelstellingen 
In het jaar van de oprichting zijn er al twee concrete activiteiten die de stichting uitvoert in het realiseren 
van de doelstellingen. Zo wordt in februari het boek ‘Gebaren van God’ uitgegeven en is er in die week 
ook een bezoek gepland van priester broeder Andrew die zijn visie deelt over christen-moslimrelaties. 
Geraamde kosten: 5750 euro. 
 
Voor de doelstelling ‘projecten’ zijn ook bedragen opgenomen. Hiervoor geldt dat deze bedragen alleen 
uitgegeven worden, als dit ook daadwerkelijk door donateurs of kerken is gegeven als gift. We geven 
alleen uit wat er binnenkomt. We zullen geen voorfinancieringen doen als het gaat om projecten. 
 
Kosten fondsenwerving & communicatie 
De stichting zal afhankelijk zijn van giften van particulieren, kerken en instellingen. Dat betekent dat hier 
in geïnvesteerd dient te worden. Zie het hoofdstuk ‘Fondsenwerving & Communicatie. Deze worden voor 
het jaar 2019 ingeschat op 1400 euro.  
 
Overige kosten 
Daarnaast zullen er ook overige kosten zijn, zoals de notariskosten en inschrijving in de KvK en onkosten 
bestuursleden en bankkosten. 
 
Voorfinanciering 
Om in het eerste jaar financieel de bovengenoemde activiteiten te realiseren, zijn er twee bestuursleden 
die privévermogen zullen investeren als voorfinanciering. De voorfinanciering gebeurt op prive-risico. Dat 
wil zeggen: krijgt de stichting binnen 4 jaar het voorgeschoten geld niet terug via de op te bouwen 
achterban, dan zal de lening worden vrijgescholden. 
 
ANBI-status aanvragen 
De stichting wil ook in aanmerking komen voor de ANBI-status. Die aanvraag zal in februari worden 
gedaan. 

 
Meerjarenbegroting 2019 - 2022 - The Carpenter's Son 
Om inzicht te krijgen in de te verwachten inkomsten en uitgaven is een meerjarenbegroting gemaakt tot 
en met 2022. In het jaar 2021 is het de verwachting dat de stichting helemaal draait op een financiële 
achterban en is de voorfinanciering terugbetaald.  
 

Uitgaven 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022  

Totaal in 4 
jaar 

Kosten doelstellingen       

Publicaties 5000  5000   10000 

Projecten 1000 2500 7500 15000  26000 



Kosten bezoek  750 750 750  2250 

       

Kosten C&F       

Kosten fondsenwerving 400 500 750 750  2400 

Kosten communicatie 1000 500 500 500  2500 

       

Overige kosten       

Oprichtingskosten notaris 
en KvK 400     350 

Bankkosten 150 150 150 150  600 

Onkosten 100 150 200 250  700 

       

Totaal: 8150 4550 14850 17400  44850 

       

       

Inkomsten 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022  

Totaal in 4 
jaar 

Structurele donateurs 585 1389 2109 3009  7092 

Eenmalige giften - 
particulieren 2200 4300 7650 10650  24800 

Giften kerken 500 700 1000 1300  3500 

Giften bedrijven 0 0 5000 10000  15000 

Giften fondsen en 
stichtingen 0 0 2500 2500  5000 

Earmarked giften 
projecten Velp 1000 0 0 0  1000 

Inkomsten uit acties 0 0 0 0  0 

       

Totaal 4285 6389 18259 27459  56392 

 
  



4. Kernactiviteiten 
 
Publicaties 

 
Het is de wens van de stichting om iedere twee / drie 
jaar een publicatie uit te brengen, passend bij de 
doelstellingen van de stichting. Broeder Andrew de 
Carpentier wordt uitgedaagd door de ongezonde en 
verslechterende relatie tussen moslims en 
christenen. Zijn kennis en persoonlijke ervaring van 
de Arabische islamitische wereld bieden een unieke 
combinatie voor ontmoeting, discussie en publicaties 
voor een breder publiek, naar beide kanten. Daar wil 
de stichting The Carpenter’s Son aan bijdragen. Het 
boek ‘Gebaren van God’ is de eerste publicatie van 
de stichting. Het boek wil vertellend iets laten zien 
over het leven en het werk van Broeder Andrew, na 
50 jaar wonen en werken als priester in het 
Midden-Oosten: 

http://www.thecarpentersson.org/wordpress/publicaties/gebarenvangod/  
 

Bezoek Broeder Andrew 
 
In de week van 3 tot 11 februari komt Broeder Andrew naar Nederland om 
zijn boek en de stichting te promoten. Het bezoek van Andrew bestaat uit 
twee onderdelen: huiskamerbijeenkomsten en 2 (of 3) kerkdiensten. 
 
Huiskamerbijeenkomsten 
De stichting is nog onbekend en grote bijeenkomsten zullen niet te 
realiseren zijn, omdat we nog geen grote achterban hebben. Het uitdragen 
van de visie is het meest impactvol als we zoeken naar kleinschalige 
ontmoetingen waar telkens (hopelijk) 10 tot 20 personen naartoe komen. 
Intiem, maar zeer inspirerend! De opstart zal vooral veel lopen via mensen 
die goede vrienden van Andrew zijn en hem onvoorwaardelijk steunen. 

Daarom wordt ingezet op huiskamerbijeenkomsten waar we met bekenden en geïnteresseerden 
samenkomen in een huis van iemand die we goed kennen. Dat maakt het al snel persoonlijk en 
kunnen we het huidige netwerk op de juiste manier ook verder inzetten. Na de maaltijd (of ook 
deels tijdens?) zoomen we in op de verhalen die centraal staan in het boekje 'Gebaren van God' 
die mensen gratis meekrijgen als ze naar de avonden komen. Dat boekje is de basis van de 
avonden en de reden voor een goed en inspirerend gesprek.  

 
Doelstelling is minimaal 5 huiskamerbijeenkomsten te houden, met gemiddeld 10 mensen. Totaal bereik: 
50 mensen. 
 

http://www.thecarpentersson.org/wordpress/publicaties/gebarenvangod/


Kerkdiensten 
Daarnaast vinden er in Velp en Kolderveen twee kerkdiensten plaats waar broeder Andrew zijn 
medewerking aan verleent. Zijn bijdrage is vaak het verzorgen van de preek. Rene Kolsters en Broeder 
Andrew werken dit samen verder uit. Vanuit de stichting is het belangrijk dat de stichting bekend raakt en 
het boek onder de aandacht wordt gebracht. 

 
Steun aan projecten 

 
 
The Carpenter’s Son ondersteunt de opzet van het Centrum voor Revalidatie-technologie in 
Jordanië. Dit centrum komt in de stad Salt, vlakbij een nieuw ziekenhuis. Het is een dienstencentrum 
waar mensen met zintuiglijke en fysieke beperkingen terecht kunnen voor revalidatie. Er zijn meer en 
meer technische oplossingen voor mensen met beperkingen die een waardevol en menswaardig bestaan 
mogelijk maken. Zo kunnen steeds meer mensen ten volle deelnemen aan deze wereld. Een 
internationaal team van enthousiaste professionals werkt aan moderne technologieën en verzorgen 
cursussen en therapieën. Zo wordt in het centrum gebruik gemaakt van robot- en 
tast-sensortechnologieën, digitalisering en 3D-printing om hulp op maat te bieden. Alles komt samen 
onder één dak.  
 
Hieronder volgt een beschrijving van de werkterreinen: 
 
 



Wereldwijde gehoorapparaten express 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 2013) hebben meer 
dan 80 miljoen kinderen en jongeren hoortoestellen nodig die voor hen 
onbereikbaar zijn. Het programma ‘Wereldwijde gehoorapparaten 
express’ verzorgt hoortoestellen voor iedereen die behoefte heeft aan 
versterking van het gehoor. Gehoorapparaten hebben ook goede 
oorstukjes nodig. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van 3D-printing en 
een inwendige hyperbolische 3D-scanner voor oren en 
computermodellering. Lokale technici (bij voorkeur jonge mensen met 
beperkingen) worden getraind in het gebruik ervan. Ook zijn er 
aangepaste therapeutische diensten om de communicatievaardigheden 
van de dragers van cochleaire implantaten te ontwikkelen met taal- en 
gehoor- en articulatietraining (audio-verbale therapie – AVT). 

 
Tast-communicatievaardigheden van doofblinden 

Een bijzonder project is de ontwikkeling en uitbreiding van 
tast-communicatievaardigheden van doofblinden door toepassing 
van robottechnologieën. Uiteindelijk zullen doofblinden zelf in staat 
zijn om, na de benodigde opleiding, doofblinde kinderen te 
onderwijzen en taalvaardigheden bij te brengen. 

 

 

 

 
Optometrie en tandheelkunde 

Voor zwaar-slechtzienden wordt er dienstverlening opgezet, met goede diagnose-stelling en diverse 
hulpmiddelen. Onderdeel hiervan is het opleiden van optometristen en opticiens voor hulp aan 
meervoudig gehandicapten. Daarnaast is er training van tandartsen en orthodontisten zodat ook 
tandheelkunde kan worden geboden aan meervoudig gehandicapten. De laboratoria voor 3D-printen 
kunnen worden ingezet voor de vervaardiging van kunsttanden en gebitsprothesen. 

 
  



Kunstmatige, elektronische handen en armen 

De standaardoplossing voor geamputeerde ledematen is meestal 
‘cosmetisch’ en niet functioneel. Het Mand.ro-bedrijf in Korea biedt 
high-tech oplossingen in de vorm van 3D-gescande en -geprinte 
kunstmatige elektronische boven-ledematen, met beweging, grip, etc. 

 

 

 

 

 
Tolken en tolken-opleidingen 

Gebarentaal en gebaren-vertolking zijn belangrijk voor de 
communicatie van en met Doven. Professionele 
trainingsprogramma’s zorgen voor de ontwikkeling van theoretische 
en praktische vaardigheden van gebarentaaltolken. 

 

 

 

 
Bieden en stimuleren van sociaal-pastorale zorg voor Doven 

De Peace Dove Club van de Doven in Jordanië vertegenwoordigt de 
dovencultuur en een doof standpunt (door dove medewerkers!) in de 
sociaal-pastorale zorg aan Doven en slechthorenden. 

 

 
 
 
  



5. Fondsenwerving & communicatie 
 
Achterban opbouwen 
De belangrijkste fondsenwervende en communicatieve doelstelling van het komende jaar is een 
achterban op te bouwen die (financieel) betrokken is bij de stichting. Broeder Andrew heeft trouwe 
volgers. Daar zal de kern zitten die betrokken wil zijn bij de nieuwe stichting. Mensen zullen wel 
geheractiveerd worden en enthousiast moeten zijn over zijn nieuwe koers. 
 
Ook is het belangrijk om bij de start van de stichting te zoeken naar meer mensen die betrokken willen 
raken. De praktijk leert dat dat niet vanzelf gaat. Daar moeten mensen bij worden geholpen. 
Onderstaande voorstel om dat te bereiken: 
 

Doel Actie Resultaat 

1. Mensen bekend maken met 
het bestaan van de stichting en 
haar plannen. 

Mensen in Nederland een 
inspirerende ontmoeting bieden 
met Andrew en het bestuur in 
huiskamerbijeenkomsten en 
kerkdiensten tussen 3 en 11 
februari 2019.  

Minimaal 300 mensen 
ontmoeten waarvan 75 mensen 
enthousiast zijn over de visie en 
het werk van Andrew en de 
nieuwe stichting. 

2. Contactgegevens verzamelen 
van personen waarmee we 
contact kunnen houden. 

Boekje ‘Gebaren van God’ 
verkopen en adresgegevens 
verzamelen. 

Minimaal 75 unieke contacten in 
de week van het bezoek. 

3. Mensen stimuleren om 
donateur te worden met een 
vast bedrag per maand. 

Bij aanmelding van donateur 
voor minimaal 3 euro per maand 
krijgen mensen het spelletje 
gebarenkwartet of het boek 
‘Gebaren van God’.  

Minimaal 10 donateurs tijdens 
het bezoek en 30 donateurs in 
2019.  

4. Mensen een inspirerend 
beeld geven van de stichting en 
haar activiteiten. 

Uitgave van een krant/folder. De 
onderdelen van het krantje 
geven de aandacht aan onze 
belangrijkste communicatieve en 
fondsenwervende doelen. 

Verspreiding van minimaal 300 
exemplaren in de week van het 
bezoek. 

5. Mensen een online platform 
geven om meer te weten te 
komen over de stichting en 
betrokken te raken. 

Website The Carpenter’s Son 
met de meest noodzakelijke 
onderdelen. Zie 
www.thecarpenterssson.org  

Minimaal 200 bezoekers in de 
week van zijn bezoek en na een 
jaar 50 bezoekers per maand. 

6. Mensen op de hoogte houden 
en interactie met achterban. 

Dit gebeurt via de 
Facebookpagina 
www.facebook.com/thecarpente
rssonNL  

Aan het eind van 2019 zijn er 
100 likes op deze pagina. Ook 
Facebook ads wordt ingezet. 
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1. Bezoek Andrew 
In de week van 3 tot 11 februari komt Broeder Andrew naar Nederland om zijn boek en de stichting te 
promoten. Het bezoek van Andrew bestaat uit twee onderdelen: huiskamerbijeenkomsten en 2 (of 3) 
kerkdiensten. 
 
Doelstelling is minimaal 5 huiskamerbijeenkomsten te houden, met gemiddeld 10 mensen. Totaal bereik: 
50 mensen. 
 
Kerkdiensten 
Daarnaast vinden er in Velp en Kolderveen twee kerkdiensten plaats waar broeder Andrew zijn 
medewerking aan verleent.  
 
2. Boek ‘Gebaren van God’ 

- Het boek ‘Gebaren van God’ is de eerste publicatie van onze stichting. Een prachtig moment om 
onze stichting direct op de kaart te zetten en een eerste stap te maken met communicatie en 
fondsenwerving. Het voorstel is om het boek te verkopen en deels weg te geven aan de ‘warme 
contacten’ die al zijn opgebouwd via persoonlijke netwerken.  

- Het weggeven van het boek doen we vanuit de boodschap dat we de start van de stichting met 
de ‘warme contacten’ willen vieren en de mogelijkheid willen bieden om geïnspireerd te raken van 
de visie en de projecten. Iedereen zal begrijpen dat dat belangrijk is in deze fase. Zo heb je een 
groot bereik. 

- Iedereen die naar een huiskamerbijeenkomst komt, krijgt het boek gratis mee. 
- Zowel bij de verkoop van het boek als bij het gratis uitdelen van het boek, delen we een 

contactkaart uit, zodat mensen op de hoogte kunnen blijven. 
- Met die contactgegevens kunnen we de mensen de komende tijd verder op de hoogte brengen 

en sturen we 4 keer per jaar een direct mailing met een gerichte vraag voor een gift. En daar zit 
het belangrijkste onderdeel voor het opbouwen van onze achterban om lange termijn winst te 
boeken. 

- Mensen zijn ‘geefmoe’, hoe mooi de doelen van de stichting kunnen zijn. Het begint dat we zelf 
iets weggeven. Dat geeft een positief gevoel en zorgt juist voor geefbereidheid in de toekomst. 

 
Het doel is minimaal 75 unieke contacten in de week van het bezoek te verzamelen door middel van 
verspreiding van het boekje.  
 
3. Donateurschap (belonen met gebarenkwartet of boek) 

- Gedurende het bezoek en de verdere uitrol zetten we er vooral op in dat mensen voor een klein 
bedrag per maand (3 euro per maand) structureel donateur worden. 

- Dat levert het eerste jaar niet veel op, maar na vier jaar wel. Als je dat gaat doorrekenen in 4 jaar, 
dan geven de mensen een gemiddelde gift van ruim 130 euro (niet iedereen zal zolang blijven, 
maar na 1 jaar zit je al op 36 euro).  

- Om het donateurschap te bevorderen, moeten we ook daar in investeren. Wie voor minimaal 3 
euro per maand donateur wordt, ontvangt gratis het boek ‘Gebaren van God’ of het 
Gebarenkwartet van het Gebarencentrum (kosten 7,50 euro). Zo stimuleren we ook horende 
mensen om te investeren in de taal van de Doven. Het helpt om de mensen zo te stimuleren: 
https://www.gebarencentrum.nl/winkel/spelletjes-met-gebaren/ 

 
Het doel is minimaal 10 donateurs tijdens het bezoek te werven en 30 donateurs totaal in 2019. 

https://www.gebarencentrum.nl/winkel/spelletjes-met-gebaren/


 
4. Uitgave The Carpenter’s Son 

- Bezoekers van de huiskamerbijeenkomsten, kerkdiensten en alle daaropvolgende ontmoetingen 
tussen februari 2019 en minimaal een jaar later willen we een inspirerend beeld geven van de 
stichting en haar activiteiten.  

- Het format is een kruising tussen een krant en een folder. Het moet mensen vooral bewegen om 
betrokken en geïnformeerd te raken op een laagdrempelige manier. Het moet geen nieuws 
bevatten en zo geschreven dat het ons als bestuur ruimte geeft om qua inhoud nog verdere 
keuzes te maken. 

- Onderdelen van het krantje geven de aandacht aan onze belangrijkste communicatieve en 
fondsenwervende doelen, zoals korte toelichting van het mandaat van de stichting, voorstellen 
van bestuursleden, artikel over broeder andrew, artikel over het boek en een overview van de 
gebieden waarin we als bestuur werkzaam willen zijn. 

- Aantal: 1000 exemplaren. 
 
Het doel is om minimaal 300 exemplaren te verspreiden tijdens de contactmomenten (meeste zullen 
worden verspreid tijdens de kerkdiensten), met positieve reacties van lezers. 
 
5. Website The Carpenter’s Son 
Er wordt een website opgezet zodat mensen meer kunnen lezen over de stichting en betrokken kunnen 
raken. Tot en met februari zal op de website www.thecarpenterssson.org de meest noodzakelijke 
onderdelen te vinden zijn; stichtingsinfo / bestuur / publicatie / overzicht werkterreinen en manieren om te 
doneren en op de hoogte te blijven. Verder zullen er ook enkele nieuwsberichten worden geplaatst 
rondom het bezoek, boek en donateurschap. 
 
Aandachtspunt: veel met beelden werken om ook de Dove achterban te bereiken. Mogelijk kan een tolk 
gebarentaal korte filmpjes maken en enkele basispagina’s vertalen. 
 
Het doel is om minimaal 200 bezoekers in de week van zijn bezoek te registreren en na een jaar 50 
bezoekers per maand. 
 
6. Facebook The Carpenter’s Son 
Naast de website willen we ook wat snellere en kortere interactie hebben met onze achterban. Daarom 
wordt er ook een Facebookpagina opgericht. Denk ook aan foto’s van tekening van de akte, het ophalen 
van het boekje’ Gebaren van God’ bij de drukkerij. Net wat persoonlijker dan de andere middelen. 
Uiteraard reageren we op vragen en opmerkingen.  
 
Het doel met de Facebookpagina is dat er aan het eind van 2019 100 likes op deze pagina zijn. Ook 
Facebook ads wordt ingezet. 
 
 

http://www.thecarpenterssson.org/

