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Inleiding 
Beste lezer,  

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2020 van Stichting Youth for Christ Goes Bonafide. 

Stichting “Youth for Christ Goes Bonafide” is een vrijwilligers initiatief dat gestart is in 2018 met 

een idee van een betrokken, verontruste moeder die zag hoe veel jongeren niet tot hun doel 

komen, maar verdwaald raken in onze samenleving. Dat raakte haar erg en is gaan bidden en 

doen. In 2019 werd de stichting opgericht, na een aantal “inspiratie-avonden”  om meer  

mensen, kerken en andere organisatie betrokken te krijgen. We hebben een partner 

overeenkomst met “Youth for Christ Nederland”. Sinds 2019 zijn wij met jongerenwerk aanwezig 

in Goes. Ons jongerenwerk is mogelijk doordat er vrijwilligers voor de jongeren klaar staan. 

Youth for Christ Goes Bonafide wil een betrouwbaar, positief en hoopvol jongerencentrum, 

openen. Bonafide biedt een alternatief voor de levensstijl waar de kwetsbare jongeren in vast 

zitten. Hierdoor gaan jongeren zich focussen op positieve activiteiten. Daarnaast ontwikkelen ze 

zich op verschillende gebieden en maken ze hun dromen waar. Als christenen en als deel van de 

samenleving willen wij naast hen staan en een “eindje met hen op lopen”; hen Gods liefde laten 

zien, zodat de jongeren worden versterkt en opgebouwd, en dat Gods wil zal geschieden in hun 

levens. Helpt u ons daarbij? 

 

Alvast onze hartelijke dank!  

Met vriendelijke groet,  

 

Rob van Schellen 

Voorzitter Youth for Christ Goes Bonafide 
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1 Visie en missie  

Missie 

Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ Bonafide jongeren op, helpt hen groeien en 

biedt hen hoop. Youth for Christ Bonafide wil kwalitatief en relevant jongerenwerk organiseren 

voor jongeren. 

Visie  

Wij geloven in een samenleving die niet onverschillig staat tegenover jongeren. Die groepen 

jongeren niet afschrijft. We geloven in een samenleving die volop ruimte biedt aan een 

christelijke jongerenbeweging als Youth for Christ. We willen als partner samenwerken met 

ouders, onze achterban, scholen, kerken, overheden en maatschappelijke organisaties om het 

goede te zoeken voor jongeren in Goes. 

Als het jongerencentrum geopend is gaan wij uit van drie punten. 

1.1 Bonafide, een betrouwbare plek.  
Bonafide is een centrum die er wél is. Een plek waar jongeren zich veilig en welkom voelen. De 

jongeren voelen zich gezien. Er wordt naar hen geluisterd. Ze worden serieus genomen. De 

vrijwilligers die daar werken, zijn te vertrouwen. Dit is een plek waar ze zichzelf mogen zijn en 

waar ze niet veroordeeld worden. De vrijwilligers gaan een langdurige relatie met hen aan en 

nemen de tijd om elke keer weer in die relatie te investeren. Hierdoor durven jongeren hun 

verhaal te delen. 

 

1.2   Bonafide, een positieve plek 
Bonafide is een positief alternatief voor de coffeeshops en het leven in criminaliteit. Bij Bonafide 

worden de jongeren omringd door rolmodellen die wél na te volgen zijn. Ze bouwen positieve 

vriendschappen op. Ze worden geholpen om uit de vicieuze cirkel van verkeerde vrienden en 



 

 

 

 

een destructieve levensstijl te stappen. Ronselen en dealen heeft geen ingang bij Bonafide. 

Niemand wordt buitengesloten en iedereen wordt serieus genomen. De jongeren worden met 

Bonafide uit hun isolement gehaald. De weg naar de coffeeshop wordt als het ware versperd. 

1.2 Bonafide, een hoopvolle plek 
Bonafide is een plek die toekomstperspectief biedt. De jongeren worden op hun eigen niveau 

op verschillende gebieden gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen. Ze ontdekken op creatieve 

manier hun talenten. Daarnaast worden ze geholpen om dit te vertalen naar de arbeidsmarkt en 

hun dromen te verwezenlijken. De vrijwilligers die in Bonafide werken, geloven in de jongeren en 

de mogelijkheden die ze hebben. Zo ervaren de jongeren dat ze geen probleem zijn, maar zien 

ze zelf ook nieuwe kansen. Bonafide is een plek met gezonde grenzen, waar de jongeren zelf de 

regie kunnen nemen door hun talenten in te zetten. Zo krijgen jongeren als Kamiel weer hoop 

voor de toekomst.  

 

2  Activiteiten  

Het doel van onze activiteiten is om met jongeren in contact te komen; te ontdekken wat er 

speelt in hun leven en te ontdekken hoe we ze kunnen ondersteunen in hun groei op allerlei 

terreinen in hun leven.  Ze daarbij ook kennis te laten maken met een leven in relatie met God 

en Jezus Christus. Doordat we ons buiten begeven op plaatsen waar jongeren elkaar ontmoeten 

is het eerste doel contacten op te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door sportactiviteiten. 

 

Corona-Covid-Dip. Door de welbekende, wereldomvattende crisis in menselijke contacten en 

ontmoetingen wordt het bovengenoemde doel een uitdaging met een extra uitdaging. Want 

wat mag/kun je nog doen in het ontmoeten van nieuwe mensen als alles op afstand moet? 

Aangezien sporten, en zeker in de buitenlucht als gezond wordt gezien en voor jongeren ook 

toegestaan wordt is het speerpunt in onze activiteiten met onze MOP-Camper aanwezig zijn op 

het best uitgeruste en grootste openbare sportpark van Goes, “Het Schenge” in Goes. 

De MOP; Mobiele-Ontmoetings-Plek was een deel van de tijd met panne uit de running maar is 

nu dankzij technisch inzicht van diverse monteurs en enkele giftgevers weer “on the road”.  De 

mogelijkheden om elkaar in de camper te ontmoeten waren helaas minimaal maar het is een 

mooi herkenningspunt. En aangezien we alle vrijdagavonden dat we er stonden geen last van de 

regen hadden konden we de jongeren en elkaar buiten ontmoeten. Bijv. tijdens het sporten. 



 

 

 

 

 SPORT EN ONTMOETING 

Vanaf maart tot juni hebben we niet op pad kunnen gaan vanwege de regels. Maar daarna bijna 

elke vrijdagavond. In overleg met de gemeente Goes zijn in de herfst ook weer de lichtmasten in 

de avond aangegaan. Innmiddels hebben we van de gemeente ook toestemming om door het 

hek met de camper het terrein op te rijden waardoor we een betere standplaats hebben.  Met 

enkele vrijwilligers van een andere jongerenorganisatie hebben we wat gezamenlijke 

sportactiteiten opgezet. 

De aanwezigheid op de woensdagavonden bij de Pannakooi in Goes Oost hebben we vanwege 

bouwactiviteiten moeten stoppen. De bouw is inmiddels bijna afgerond en de huizen blijken erg 

dicht bij de kooi te staan waardoor het niet geschikt meer is om met de MOB bij de kooi te 

staan. 

 

 

3 Vrijwilligers en organisatie  

Het jongerenwerk van Bonafide brengt vrijwilligers uit verschillende kerken en gemeenten 

samen: Rafaël Goes, Vrije Evangelische Gemeente Bethel Goes, Chritelijke Gereformeerde Kerk 

Maranatha Goes, Hervormde Gemeente De Levensbron Goes en Lighthouse Rilland. Alleen al 

deze verbinding van christenen uit verschillende kerken is een getuigenis voor onze jongeren!  

In 2020 bestond de groep vrijwilligers uit ongeveer 10 vrijwilligers in verschillende 

samenstellingen. Voor het uitvoerende jongerenwerk worden wij door diverse vrijwilligers van 

stichting Atlantic Bridge uit Kruiningen ondersteund. 

Het bestuur bestaat uit Rob van Schellen (voorzitter), Sandy Pols (secretaris), Bas Nijsse 

(penningmeester) en Yvonne Pols (bestuurslid) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 Financieel verslag 

Baten   

Fonsenwerving Lokaal  €                 700,00  

Tour 'd Orange  €                 285,95  

Giften  €                 675,00  

Totaal Baten  €              1.660,95  

    

Lasten   

Kosten Rabobank  €                 119,53  

Reiskosten  €                 130,03  

Kosten MOB  €                 500,00  

Activiteiten kosten  €                   36,30  

Totaal Lasten  €                 785,86  

    

Resultaat  €                 875,09  

  

  

  

  

  

  

  

 


