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 Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Tante Leen 



Inleiding 
Bij Tante Leen staan ontmoeting en naar elkaar omzien centraal. De kracht van Tante 
Leen wordt bepaald door een groot aantal vrijwilligers, maar ook door kerken en 
sponsoren. Zij geven gezamenlijk vorm aan het ontmoeten bij Tante Leen. 

Algemene doelstelling 
* het bevorderen van gemeenschap tussen mensen onderling, door ontmoeting te 
faciliteren en het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen om het 
werkveld heen.  
* het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

Missie, Visie en kernwaarden 
Tante Leen biedt een warm welkom aan bezoekers door een gastvrije mentaliteit van 
onze vrijwilligers die de christelijke identiteit onderschrijven. Onze inspiratie halen we 
ook uit de christelijke mentaliteit, wat ons fundament bepaalt.  
Zo gaan we bij onze missie ervan uit dat de mens van nature een relationeel wezen is, 
gericht vanuit zijn eigen kracht op de samenleving. Onze visie sluit aan bij de algemene 
doelstelling van de stichting: het bevorderen van gemeenschap tussen mensen onderling. 
Mensen ruimte bieden om rust te vinden of hun verhaal te vertellen, maar ook een 
vrijwilliger ruimte bieden om talenten te ontdekken en te kunnen participeren in de 
diverse taken. 
Zo kan Tante Leen werken vanuit haar kernwaarden: 
- Gastvrijheid 
- Aandacht 
- Erkenning 
- Verbinding 
- Kracht. 

Profiel 
Stichting Tante Leen is ontstaan uit een groep vrijwilligers die ziet dat de eenzaamheid 
toeneemt en dat inwoners behoefte hebben aan ontmoeting. Het past in het idee van de 
gezamenlijke kerken om bij te dragen aan de gemeenschapsopbouw in de buurt. Zo werd 
Stichting Tante Leen opgericht. Tante Leen draagt bij aan de gemeenschapszin in 
Geldermalsen en bevordert de sociale cohesie door ontmoetingen te faciliteren. Stichting 
Tante Leen is een onafhankelijke organisatie waar iedereen welkom is als bezoeker. 

Schets van het werkveld 
Tante Leen bevindt zich in het centrum van Geldermalsen, waar de bezoekers 
hoofdzakelijk vandaan komen maar ook uit de dorpen erom heen. Er is een hoge graad 
aan actieve vrijwilligers op diverse vlakken in de diverse dorpen, de kerken zijn er actief 
en er zijn veel sociale initiatieven door bewoners. Er is naast alle activiteit echter ook 
eenzaamheid, werkloosheid en er zijn mensen die psychisch in de knoop zitten. Ook 
baanverlies, pensionering, verlies van een partner of van gezondheid kan een reden zijn 
om bij de stichting aan te kloppen, dan wel als vrijwilliger of als bezoeker. 

Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit alle bewoners in de directe en wijdere omgeving van de 
Stichting, iedereen is welkom. Onze bezoekers zoeken contact en aanspraak om niet in 
een sociaal isolement te komen vanwege een verlies (baan, gezondheid, partner of 
persoonlijke vrijheid).  

Werkwijze / activiteiten 
De geplande activiteiten dragen bij aan de gemeenschapszin in Geldermalsen en 
bevorderen de sociale cohesie door ontmoetingen te faciliteren. De belangrijkste activiteit 
zal het organiseren van inloopmomenten zijn. Verder willen we diverse activiteiten 
organiseren die aansluiten op behoeften van bezoekers. Zoals gespreksgroepen of 
bezinningsbijeenkomsten, gezellige maaltijden en creatieve dagdelen. 



Tante Leen in relatie tot de kerken en de dorpen 
Er wordt waar wenselijk of mogelijk samenwerking gezocht met de betrokken kerken in 
de regio, maar ook met lokale zorginstellingen, zorgorganisaties en andere initiatieven in 
de buurt. Hierdoor weten we wat er speelt en hopen we dat steeds meer mensen ons 
kunnen vinden.  

Financieel beleid 
Hiervoor verwijzen wij graag naar het aparte onderdeel Financiën op de ANBI-pagina van 
Stichting Tante Leen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


