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BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING LIFE TOOLS 2016/ 2017
De stichting Life Tools – opgericht dd.14 mei 2008- spant zich in om o.a. met beeldmateriaal
te laten zien wat ‘grootschalige’ veilige opvang, begeleiding en onderwijs in jeugddorpen
voor kinderen in conflictsituaties betekent en bij te dragen tot het (nog meer) delen van
knowhow en ervaring met internationale en landelijke organisaties, stichtingen, NGO’s en
privé-initiatieven die overeenkomen met de doelstellingen zoals genoemd in de statuten van
oprichting van de Stichting Life Tools.
Hierbij willen wij graag aantekenen dat het stichtingsbestuur onbezoldigd werkt en alle
gelden - m.u.v. een minimale uitgavenpost ‘exploitatiekosten’- volledig aangewend worden
voor het realiseren van de doelstellingen en het maken van beeldmateriaal.
Doelstellingen:
1.Met voorbeelden uit de praktijk te laten zien wat grootschalige veilige opvang, begeleiding
en scholing voor kwetsbare kinderen in jeugddorpen wereldwijd betekent.
2. Het bundelen van ervaring en kennis met lokale, landelijke en internationale organisaties,
overheden en stichtingen, die zich betrokken voelen bij deze doelstellingen.
3. Het creëren van zowel maatschappelijk bewustzijn als van een innovatieve vorm van
‘ontwikkelingshulp’ ten bate van de grote aantallen kinderen die ongewild het slachtoffer zijn
van conflictsituaties.
4. De jeugddorpen als ‘culturele smeltkroes’ belichten en te laten zien hoe jongeren elkaars
‘verschillen’ leren respecteren. ‘Etnische achtergronden en culturele tradities behoren geen
last, maar juist een aanwinst te zijn’. Een voorbeeld voor onze hedendaagse multiculturele
samenleving.
5. Het maken van beeldmateriaal (Life Tools) waarin kinderen in de kinderdorpen de
‘hoofdrolspelers’ zijn, als onderbouwing van de noodzaak zoals die is geformuleerd in één
van de doelstelling van de United Nations Millenium Development Goals: ‘Het veiligstellen
van opvang en onderwijs voor kinderen, wereldwijd’.
Doelgroepen:
-Lokale, landelijke en internationale (overheid)instanties, organisaties en
stichtingen, NGO’s of personen die betrokken zijn bij jeugdopvang
en onderwijsinstellingen, waarbij wij hopen grote groepen mensen te bereiken:
- Wetenschappelijke onderzoekers, waaronder psychologen, en therapeuten.
- Politici m.n. degenen die jeugdopvang en of onderwijs in hun portefeuille hebben.
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Activiteitenplan:
1.Het breed onder de aandacht brengen en het houden van presentaties en publicaties van educatief en
informatief beeldmateriaal - waaronder film, foto’s en artikelen over wat ‘grootschalige’ veilige opvang, begeleiding en scholing voor wezen, vluchtelingenkinderen en
jongeren uit kansarme en disfunctionele gezinnen in jeugddorpen betekent
2. Het ter beschikking stellen van educatief beeldmateriaal ten bate van fundraising campagnes i.s.m.
organisaties en stichtingen die betrokken zijn bij jeugdopvang alsmede voor onderwijsinstellingen.
3. Samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties en stichtingen en verdere betrokkenen bij
jeugdopvang alsmede bij onderwijsinstellingen.
4.Als platform dienen voor het bundelen van kennis ervaring en het ondersteunen van initiatieven die
in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de stichting Life Tools.
5. De doelstelling verbreiden d.m.v. de Life Tools website, Internet, brochures, perspublicaties, en
vertoningen op internationale filmfestivals.
6. Presentaties op (inter)nationale symposia houden, zo ook in samenwerking met andere
stichtingen/organisaties over jeugdopvang, teneinde elkaar te versterken en een breed publiek te
bereiken.
7. De volledige medewerking verlenen aan het onderzoek dat door Duke University-USA is opgestart
betreffende het in kaart brengen van de verschillende manieren van jeugdopvang wereldwijd en waarin
de uit de praktijk succesvol bewezen grootschalige jeugddorpen module uit Israël onderdeel zal
uitmaken.
8. De volledige medewerking verlenen aan en onderzoekmateriaal ter beschikking te stellen voor het
door Duke University geïnitieerde pleidooi om te ageren tegen het o.i. onverstandige c.q.
onverantwoordelijke politieke besluit om jeugdinstellingen te sluiten en daarvoor enkel in de plaats een
stimuleringsbeleid te voeren om het aantal pleeg en adoptiegezinnen uit te breiden - die nooit in
opvangcapaciteit toereikend zullen zijn om de grote en dagelijks groeiende aantal kwetsbare en veelal
getraumatiseerde jongeren op te vangen c.q. te begeleiden - waaronder die in de USA, Afrika en Oost
Europa.
9. De knowhow die de stichting Life Tools over grootschalige opvang in jeugddorpen heeft en waarvan
de documentaire film ‘Here is Hope’ deel van uitmaakt, op aanvraag van promovendi beschikbaar
stellen voor bestudering c.q. verwerking in proefschriften.
10. Actief netwerken.
11. Actief fundraisen bij stichtingen, organisaties en sponsors privé om voldoende financiële middelen
te verkrijgen om de doelen van de stichting Life Tools ten uitvoer te brengen.
12. Alert reageren op nieuws uit de media over jeugdopvang.
Website:

-Up to date houden, ook m.b.t. nieuwe ontwikkelingen/ uitgebrachte research rapporten in de
jeugdopvang
- ‘Website linking’ zoeken met andere stichtingen en organisaties in de jeugdopvang
om elkaar te versterken en die overeenkomstig zijn met de statuten
van de stichting Life Tools.
-Gebruik maken van Internetsites, waaronder YouTube en Facebook, om de doelstellingen,
waaronder geplande activiteiten van de stichting Life Tools en het filmproject breed onder de
aandacht te houden.
Doelstellingen 2016/2017:
• Fundraising d.m.v. subsidieaanvragen en een campagne om voldoende reserves op te
bouwen voor een solide basis om de doelstellingen van Life Tools te realiseren
• Netwerk in stand houden en uitbreiden
• Het organiseren van mini symposia/ workshops in een aantal grootschalige jeugddorpen
in Israël voor een internationale groep van ervaringsdeskundigen, NGO’s en Politici die
allen nauw betrokken zijn bij ‘Jeugdopvang’. (Zie ook:” Doelgroepen”)
• Presentaties en screenings van het filmproject
• Aandacht genereren d.m.v. de Life Tools website en Nieuwsbrieven
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Donaties in Natura:
-Voor het noodzakelijke onderhoud van de documentairefilm ‘Here is Hope’ mag de stichting
Life Tools blijven rekenen op de belangeloze medewerking c.q. ‘donaties in natura’ van
vakmensen uit de filmwereld, fotografen, Pr-ervaringsdeskundigen, grafische vormgevers en
vrijwilligers m.b.t. de organisatie van PR en fundraising activiteiten.
Deze vorm van ‘steun’ zal, naast het verkrijgen van subsidies en schenkingen, een wezenlijk
onderdeel blijven uitmaken om vanuit de stichting Life Tools de doelstellingen te kunnen
realiseren.
Filmproject ‘Here is Hope’:
De documentairefilm dient:
1. Als ondersteunend educatief beeldmateriaal voor vertoningen tijdens presentaties en
symposia. Kinderen van verschillende sociale, religieuze, etnische en culturele achtergronden
en afkomstig uit de diverse Jeugddorpen in Israël en uit het eerste Jeugddorp buiten Israël het Agahozo Shalom Youth Village in Rwanda, Afrika- vertellen in de film hun verhaal wat
het voor ze betekent om in een Jeugddorp op te groeien en voorbereid te worden om als
volwaardige burgers van de maatschappij een productieve bijdrage te kunnen leveren.
2. De film is ter beschikking gesteld aan. het Ministerie van Onderwijs- Dep. Residential
Care & Education in Israël, de Jeugddorpen in Israël en het Agahozo Shalom Youth Village
in Rwanda die meegewerkt hebben aan het tot stand komen van de documentairefilm. Verder
aan het Jeugd Alijah Museum in Massuah-Israël, experts in de Jeugdzorg en verdere
geïnteresseerden.
3.De Anne Heyman-Merrin Family Foundation – oprichters van het Agahozo Shalom Youth
Village, de Joint Distribution Centre in de USA, de ambassadeurs van Israël en Rwanda in
Nederland, Duke University-USA en
andere onderwijsinstellingen / organisaties /
stichtingen in binnen-en buitenland hebben de documentaire film tot hun beschikking
gekregen om als ondersteunend educatief beeldmateriaal te laten zien aan hun medewerkers/
pedagogische staf en/of onder de aandacht te brengen aan verdere geïnteresseerden binnen
het eigen netwerk.
Wie heeft het filmproject ‘Here is Hope uitgevoerd?:
Het filmproject is in beheer van de Stichting Life Tools uitgevoerd door de
documentairemaker Paul King, zelf als tiener opgegroeid in een jeugddorp.
Middellange termijnplanning:
- Het organiseren van een mini symposium/workshop ter introductie en promotie van de
grootschalige Jeugddorpen module in Israël i.s.m. het Ministerie van Onderwijs- Dep.
Residential Care & Education in Israël, de Jeugddorpen, FICE (Federation of International
Youth Care Israël) de directie van het Jeugd Alijah Museum in Massuah-Israël, Duke
University en de Anne Heyman-Merrin Family Foundation. Genodigden: een internationale
groep van ervaringsdeskundigen, NGO’s en politieke besluitvormers die nauw betrokken zijn
bij de jeugdzorg/jeugdopvang (Zie: ‘Doelgroep)
- Screenings van de documentairefilm ‘Here is Hope’ en presentaties voorbereiden en
organiseren in Nederland en erbuiten.
-Met betrokkenen die de stichting Life Tools en het filmproject ‘Here is Hope’ tot dusver
belangeloos hebben geholpen en verdere geïnteresseerden een werkbezoek brengen aan de
Jeugddorpen in Israël en Rwanda (voor eigen rekening van reis-en verblijfkosten)
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Wetenschappelijk Onderzoek
- Alle medewerking verlenen aan het door Prof. Katherine Whetten van de Duke University USA geïnitieerde wetenschappelijk onderzoek.
(Zie: ‘Activiteitenplan Punt 7 & 8’)
- Adviseurs/Medewerkers op basis van vrijwilligheid:
- Verschillende mensen die door de missie van Life Tools en de documentairefilm
geïnspireerd zijn geraakt, hebben op basis van vrijwilligheid Life Tools aangeboden:
- onbezoldigd hun bijdrage te willen blijven leveren aan PR & fundraising activiteiten,
waaronder ook het belangeloos ter beschikking stellen van een locatie - een bioscoop, een
theater ofwel in (besloten) huiselijke kring- voor het houden van presentaties en screenings
van de documentaire film.
- onbezoldigd het bestuur met kantoorwerkzaamheden op vaste dagen voor een aantal uren
per week te zullen blijven versterken.
- onbezoldigd naar een jeugddorp in Israël of Rwanda af te reizen om hun expertise aan te
bieden/ activiteiten met de kinderen i.s.m. de staf te doen.
- Kennis en ervaring van het stichtingsbestuur van Life Tools:
-Paul King, voorzitter
Een internationaal erkend en gewaardeerd filmmaker. De Centre for Global Development
gebruikt zijn films als een showcase voor de internationale armoedebestrijding. Zijn films
roepen op tot maatschappelijke bewustwording ten aanzien van dringende sociale kwesties.
Zelf groeide hij op in het Jeugddorp Ben Shemen in Israël. Als ex Jeugddorp kind besloot hij
de Life Tools documentaire ‘Here is Hope’ te maken en het uit de praktijk bewezen succes
van de Jeugddorp module wereldwijd te promoten c.q. breed onder de aandacht te brengen ten
bate van de grote aantallen wees- en vluchtelingenkinderen, uit huis geplaatste kinderen en
jongeren met een problematische achtergrond.
- Marion Frankenhuis-de Groot: medeoprichter van de stichting Life Tools
en secretaris/penningmeester
Ruime bestuurlijke ervaring:
Werkzaam als freelance docente Nederlands aan anderstaligen.
Meegewerkt aan een integratie programma Nederlandse taalles in Amsterdam.
Als vrijwilligster (werk)ervaring opgedaan in een jeugddorp – Kedma- in Israël.
1999-2000: lid van het bestuur van Jeugd Alijah Nederland.
2000-2005: voorzitter van het bestuur van Jeugd Alijah Nederland.
2005-2011: Europees voorzitter van de internationale Jeugd Alijah/Jeugddorpen organisatie
- Rosa van der Wieken, lid
Ruime bestuurlijke ervaring: Als arts gaf ze leiding aan de afdeling klinisch onderzoek van
een internationaal farmaceutisch bedrijf Als lid van "Artsen zonder Grenzen" ging ze op
crisisinterventie missies in landen zoals Afghanistan en Congo. Jaren actief betrokken in de
lokale politiek als dagelijks bestuurder en lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Rosa is
o.a. voorzitter van Arza-Nederland, de progressieve zionistische beweging, voorzitter van de
Federatie Nederlandse Zionisten en lid van de Raad van Toezicht van het Joodse
psychiatrisch ziekenhuis, het Sinai Centrum.
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- Gabriel Troostwijk:
Adviseur van het bestuur
Expert op het gebied van ‘Social Media’
Grote maatschappelijke betrokkenheid bij met name (kwetsbare) jongeren
Voor een uitgebreid verslag van de nagestreefde en behaalde doelstellingen 2015
verwijzen wij naar het Jaarverslag.

Amsterdam, december 2016
Paul King, voorzitter
Marion Frankenhuis-de Groot, secretaris en penningmeester
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