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Organisatie

Het bestuur bestaat uit:

- Voorzitter: Michaël Vrijhof | bouwkundig ingenieur
- Secretaris: Niels Hofstee | civiel ingenieur
- Penningmeester: Frans Kortmann | strategisch adviseur

Gegevens:
- Stichting Office for the New Earth (ONE)

https://new-earth.one
Kvk nr. 85377929
RSIN 863603403
Janskerkhof 1D
3512BK Utrecht
Nederland

- Contactpersonen:
Michaël Vrijhof
michaelvrijhof@new-earth.one
0613332421

Niels Hofstee
nielshofstee@new-earth.one
0622207496
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Inleiding

Stichting Office for the New Earth (ONE) is opgericht in 2022, met als doel kinderen in nood
te helpen door middel van ontwerp- en constructieprojecten. De stichting is een vervolg op
ontwerp- en constructie projecten die uitgevoerd zijn in 2018 en 2019 op Lesbos, in
Griekenland, in de context van de vluchtelingencrisis. Deze projecten werden geleid op
vrijwillige basis door de oprichter Michaël Vrijhof, nu de huidige voorzitter, die samen met
vrienden was uitgenodigd bij verschillende NGO’s om bouwprojecten uit te voeren. Elk van
de projecten was gericht op het creëren van hoogwaardige ruimtes die kinderen
ondersteunen in hun ontwikkeling (educatie, psychische ondersteuning, spel, beweging en
blijdschap).

Wij stonden de NGO’s bij, omdat zij door een gebrek aan kwalitatief hoogwaardige ruimtes,
hun eigen doel minder goed konden verwezenlijken. Namelijk, het waarborgen van een
gebalanceerde omgeving voor kinderen die dienend is aan hun algemene behoeftes en
ontwikkeling. Michaël Vrijhof zag een kans hiervoor zijn expertise in architectuur in te zetten,
opdat praktisch oplossingen door hem werden voorgedragen. Hij heeft vervolgens aan
vrienden om donaties en ondersteuning gevraagd in het autonoom verwezenlijken van deze
oplossingen (d.w.z. zonder steun van de gastheer NGO). Een van de donateurs was Frans
Kortmann, nu penningmeester, en één van de project vrijwilligers, tevens civiel ingenieur,
was Niels Hofstee, nu Secretaris.

Een voorbeeld is het eerste project, een speeltuin in 2018 op het terrein van NGO One
Happy Family. Kinderen speelden op straat, met alle gevaren van dien (auto’s, gevechten
tussen vluchtelingen, kinderlokkers etc.). Dit had te maken met een duidelijk gebrek aan
veilige speelplaatsen. Door het ontwerpen en bouwen van een rijk-gevarieerde speelplaats,
konden de kinderen (met toezicht) op een geborgen manier spelen.

Het jaar daarop, in 2019, is Michaël, samen met zijn vriend Niels, teruggekeerd naar Lesbos
en Chios. Zij hebben daar, samen met een variërend team van vrienden, nog drie andere
projecten gerealiseerd: de renovatie van een bibliotheek, het bouwen van een buiten
klaslokaal, en de renovatie/uitbreiding van een educatieve kinderdagopvang. Nu de
belemmeringen a.g.v. van de Corona pandemie zijn verzacht, hopen ze - samen met Frans
Kortmann - meer projecten te gaan realiseren die ondersteunend zijn aan kinderen in nood.
Hiervoor bleek als rechtsvorm een stichting het meest geschikt.

Gezien de huidige omvang van organisatie is het beleidsplan geschreven voor één jaar.

Missie & Visie:

De missie van ONE is om kinderen in nood (weeskinderen, vluchtelingenkinderen, kinderen
in armoede etc.) een veilige, heilzame, en leerzame plek te geven. Hierbij is ONE gefocust
op het realiseren van kwaliteit, in contrast met de kwantitatieve benadering van veel grotere
organisaties. Michaël’s specialisatie is de psychologische en fysiologische impact van
architectuur, en hoopt hiermee de hele beleving en psychische ontwikkeling van kinderen
volop in het oog te hebben.
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ONE richt zich expliciet op het bouwen voor NGO’s die direct kinderen helpen die het
zwaarst getroffen zijn. Voorheen is het team van ONE daarom voornamelijk gericht geweest
op kinderen met een vluchtelingenstatus en NGO’s die daarbij direct hulp aanbieden
(Bijvoorbeeld One Happy Family op Lesbos).

Doelstelling & Strategie (zoals vastgesteld in de akte van de oprichting):

Het doel van de stichting is het (doen) bouwen en (doen) realiseren van gebouwen en
voorzieningen voor vluchtelingenkinderen en/of kinderen in nood, waar deze kinderen zich
veilig kunnen voelen, kunnen helen, spelen, leren en zich kunnen ontwikkelen, en verder al
hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het inventariseren en lokaliseren van urgente problemen (kinderen in nood);
b. het lokaliseren van potentiële plaatsen en organisaties om het doel te bereiken
(gebouwen en voorzieningen voor kinderen);
c. het geven van advies;
d. het ontwerpen, construeren en uitvoeren van bouwprojecten, transformaties, renovaties
en/of restauraties;
e. het samenwerken met andere organisaties;
f. het werven van fondsen en donaties,en verder al hetgeen met daarmee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het realiseren van de doelstelling geschiedt zoveel mogelijk op een duurzame, sociale,
maatschappelijke en bedrijfsmatig verantwoorde wijze.

De stichting beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van
artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, en beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten

De nadruk ligt in de beginfase van ONE op het organisatorische deel: het inrichten van een
eigen website, het opstellen een beleidsplan en een begroting.
Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor het volgende project. Het doel is de NGO
Pedagogical Institute of Los Angelos (PiLA) te ondersteunen in Tijuana, Mexico. Zij geven
vluchtelingenkinderen met diverse achtergronden les in hun school. Er is echter veel
behoefte om meer kinderen les te kunnen geven dan de huidige capaciteit die er nu is. Op
het terrein achter de school is ruimte voor een uitbreiding. In aanloop naar dit nieuwe project
is gezocht naar passende en bekwame vrijwilligers ter ondersteuning.

Financiën

Inkomsten: De stichting zal haar inkomsten genereren uit donaties van particulieren of
bedrijven en het werven van fondsen.
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Uitgaven: De inkomsten van de stichting zullen volledig besteed worden aan het realiseren
van het doel. Dit gebeurt hoofdzakelijk op de volgende manieren:

- Het bekostigen van bouwmaterialen en andere directe projectgerelateerde kosten.
- Het betalen van uitvoerende krachten omtrent het ontwerpen, construeren, en

bouwen op de desbetreffende locatie. (zie beloningsbeleid)*
- Reiskosten voor de betrokken uitvoerende krachten
- Accommodatie voor de betrokken uitvoerende krachten.
- Financiering van de website en kosten van administratieve aard.

*Beloningsbeleid: Dit betreft slechts bestuurders of vrijwilligers indien zij werk doen waar
anders noodzakelijkerwijs externe professionele partijen voor ingehuurd moeten worden
(bijvoorbeeld: het uittekenen van het ontwerp, de berekeningen voor de constructie, en het
bouwen op de bouwplaats). Dit bedrag zal redelijkerwijs worden vastgesteld in verhouding
met de algemene projectkosten en de inkomsten van de stichting.

Overschot: Wanneer mogelijk, zullen inkomsten gebruikt worden als reserve voor
onverwachte kosten of tegenvallende opbrengsten het opvolgende jaar.
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