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JAARVERSLAG VAN DE STICHTING LIFE TOOLS 2016/2017
Het bestuur komt minimaal één keer per maand bij elkaar. Er is in de tussenliggende perioden
regelmatig telefonisch en e-mail contact om de follow-up van de besluiten zo efficiënt en snel
als mogelijk is te laten verlopen.
Het bestuur is erin geslaagd om de doelstellingen die de Stichting Life Tools voor ogen heeft
- het promoten van het grootschalige Israëlische jeugddorpen model – een mix tussen een
kostschool en een residentiële zorginstelling - ten bate van kinderen in conflictsituaties
wereldwijd – breed onder de maatschappelijke aandacht te brengen. De stichting Life Tools
hanteert hierbij het mandaat zoals vastgelegd in de ‘United Nations Global Charter of
Children’s Rights’ en zoals is verwoord in de doelstellingen van Programmaonderdeel 2 van
de United Nations Millennium Developement Goals 2015: ‘Het veiligstellen van opvang en
onderwijs voor kinderen wereldwijd’.
- Het bestuur heeft de steun van een denktank, bestaande uit een internationale groep van
ervaringsdeskundigen – academici, NGO’s en leidinggevenden uit het bedrijfsleven – die met
hun knowhow de doelstellingen van de stichting Life Tools mbt het promoten van het
grootschalige Jeugddorp model wereldwijd binnen hun eigen netwerk breed onder de
aandacht brengen.
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Behaalde Doelstellingen 2016-2017:
Promotie met gebruikmaking van de documentaire ‘Here is Hope’:
De stichting Life Tools heeft de grootschalige jeugddorpen en de geboden faciliteiten naar
voorbeeld van het Israëlische model internationaal onder de (media) aandacht gebracht om
zo de kwantitatieve en kwalitatieve waarde ervan te promoten. Dit model is wereldwijd van
belang. Niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar eveneens voor geïndustrialiseerde
welvaartsstaten, zoals ook in Nederland, waar jaarlijks enkele honderden minderjarigen
-bij gebrek aan adequate opvang - op wachtlijsten staan en zelfs als tijdelijke behuizing in
jeugdgevangenissen geplaatst worden.
De massale en aanhoudende vluchtelingenstroom - waaronder de grote aantallen en vaak
alleenstaande minderjarige jongeren - uit met name het in oorlog verstrikte Syrië – heeft
wereldwijd de noodzaak voor grootschalige residentiële opvang, professionele begeleiding,
zorg & onderwijs nog urgenter gemaakt.
26 april – 1mei 2017:
Bezoek aan de diverse Jeugddorpen in het kader van kennismaking met nieuw ontwikkelde
opvangmethodieken ten bate van kwetsbare jongeren
Door het jaar heen hebben ontmoetingen met diverse jeugdopvang organisaties en
presentaties in besloten (en huiselijke) kring plaatsgevonden.
‘Here is Hope’ als ‘educational tool’:
- In 2010 is er contact gelegd tussen de stichting Life Tools en Prof. Katherine Whetten van
de Duke University (USA) betr. het doen van een objectief en onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek met als thema: A Multi-Country Study of Adult Wellbeing and
Associations with Childhood Care settings/ 'A Quantitative & Qualitative ‘white paper’
outlining the comparative value of large-scale residential youth village settings - as opposed
to other types of educational institutions.'
- In samenspraak met Prof. Katherine Whetten en de stichting Life Tools is overeengekomen
de samenwerking voort te zetten in de vorm van een researchproject. Men zal zich m.b.t. het
bovengenoemde wetenschappelijk onderzoek verder verdiepen in de reeds gepubliceerde en
voorhanden zijnde onderzoekrapporten over het fenomeen ‘Jeugddorpen’ in Israël en andere
vormen van residentiële zorginstellingen daarbuiten.
- De knowhow die de stichting Life Tools en Prof. Katherine Whetten over grootschalige
opvang in jeugddorpen inmiddels heeft vergaard c.q. alsnog verkrijgt - en waarvan de
documentairefilm ‘Here is Hope’ deel van uitmaakt - zal op aanvraag van promovendi
beschikbaar worden gesteld voor bestudering c.q. verwerking in proefschriften.
Het bestuur heeft de nodige aandacht besteed om de website van Life Tools up to date te
houden.
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Zie: Financieel Jaarverslag 2016-2017.
‘Donaties in natura’:
De stichting Life Tools heeft voor het behalen van haar doelstellingen een deel mogen
ontvangen in de vorm van 'donaties in natura' c.q. de belangeloze medewerking van
professionals:
Het bestuur is tot nu toe veel dank verschuldigd aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd belangeloos ofwel tegen minimale kosten– om Life Tools en haar doelstellingen ten bate van
kinderen in conflictsituaties wereldwijd op de kaart te zetten.
Amsterdam, december 2016
Het bestuur van Life Tools
Paul King, voorzitter, mede-initiatiefnemer van de oprichting van de stichting Life Tools
Marion Frankenhuis-de Groot, medeoprichter van de stichting Life Tools
en secretaris/penningmeester
Rosa van der Wieken, lid
Gabriel Troostwijk, adviseur
Comité van Aanbeveling:
Dhr. Ahmed Aboutaleb – Burgemeester van Rotterdam
Dhr. Fred Salomon, voormalig Rechter Jeugdzaken
Dhr. Hans van Baalen - delegatieleider VVD in het Europees Parlement en president van de
Liberale Internationale.
Bijlagen:
-Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2017- MBS Benelux
-Goedkeuring ANBI-keurmerk
- Beleidsplan 2016/2017
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