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Doelstelling
De stichting Eye For Others is een organisatie die initiatieven in
Zuid-Afrika initialiseert die gebaseerd zijn op het ondersteunen
van projecten in townships in Zuid-Afrika. Onze nadruk ligt op
kinderen in een achterstandssituatie, met een geestelijke of
lichamelijke beperking, (waaronder FAS-kinderen).
De gedachte daarbij is:
Circulaire (wat je geeft, krijg je terug)
Ontwikkelings (het ontwikkeld de ander en het ontwikkeld jou)
Versterking (het versterkt datgene wat je doet en waar je je op
richt)
De elementaire Bijbelse gedachte (liefde) is hierbij de basis van
ons handelen.

Missie
Mensen enthousiast maken om daadwerkelijk dienstbaar te zijn voor de in de visie genoemde
groeperingen, zonder onderscheid te maken in ras, cultuur, geloof of leefomstandigheden.
Samen met lokale partners willen wij directe nood verlichten/verzachten en een blijvende
verbetering van levensomstandigheden (opvang, medische zorg, educatie en trainingen)
realiseren. Het in groepsverband uitvoeren van werkzaamheden in het buitenland zoals;
bouwactiviteiten, kinderwerk en huisbezoeken, vormen een belangrijk onderdeel.

Visie
De opdracht van Jezus is duidelijk. “Doe jij net zo”. Dat wil zeggen dat je barmhartig bent met je
handen en je hart. Wij richten ons op de meest zwakken in de samenleving en proberen
achterstanden in educatie, gezondheid, veiligheid enz. weg te halen. In het bijzonder willen wij
de nood verzachten/verlichten van kinderen in een achterstandsituatie, met een beperking,
slachtoffer(tje)s van aids, en (seksueel) geweld. Daarin richten wij ons op kinderen die
verwaarloosd zijn, wees zijn, slachtoffer zijn van huiselijk geweld en te maken hebben met aids
of alcohol problemen. Daarnaast richten wij ons ook op zwangere vrouwen en weduwen. In het
bijzonder ondersteunen we de schil rond een kind; de moeder, de oma, de verzorger, enz.

Toekomstbeeld
Eye For Others voert projecten uit in samenwerking met en op aanvraag van lokale partners.
Eye For Others voert slechts kortlopende kinder- en bouwactiviteiten uit ter ondersteuning van
lopende projecten bij lokale partners. Eye For Others is nooit eindverantwoordelijk voor een
project en/of organisatie, omdat onze visie is dat wij vanuit Nederland niet de kennis en
mogelijkheden hebben om een project en/of organisatie blijvend te sturen en te (bege)leiden.
De financiële behoefte wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en de financiën worden verkregen
door acties van de vrijwilligers en/of financiële ondersteuning van Nederlandse
fondsverstrekkers en particulieren.
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