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Algemene gegevens

Naam project

Mercy Homes

Indiener

Stichting Justgo4it
Aankoop grond met opstallen
Bouwkosten
Inrichting gezinshuizen
Advieskosten/Architectkosten
Totale projectkosten

Fl. 300.000
n.t.b.
n.t.b.
Fl. 9.713
n.t.b.

Bedrag financieringsaanvraag fase 1

Fl. 309.713

Doelgroep

Gezinnen met verslavingsproblematiek in Soto
en omgeving

Activiteiten

Opvang, huisvesting, afkicken, begeleiding,
vorming en rehabilitatie

Rechtsvorm organisatie

Stichting

Naam Stichting

Stichting Justgo4it

Adres

P.O. Box 4706 Willemstad, Curaçao
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Inleiding
Dit projectdossier is bedoeld om inzicht te geven in de visie en doelstellingen ten aanzien van de
beoogde gezinshuizen, genaamd ‘Mercy Homes’, van de stichting Justgo4it. Door dit projectdossier
hopen wij inzicht te geven in onze visie, waaruit deze ontstaan is en hoe wij hieraan vorm zouden
willen geven.
In dit projectdossier zult u vinden in welk kader de gezinshuizen passen binnen het werk van
de stichting. Naast de visie en missie van dit project zijn de doelgroep, voorwaarden, wijze van
aanmelding en ontslagcriteria beschreven. Daarnaast wordt ook de begeleiding en werkwijze die wij
voor ogen hebben besproken. Ook de praktische zaken zoals de locatie en financiering komen aan
bod.
Graag lichten wij de keuze voor de naam ‘Mercy Homes’ toe. Wij voelen ons ertoe geroepen ons in
te zetten voor verslaafden en hun gezinnen, die het moeilijk hebben. Vanuit onze relatie met God en
de genade die we daarin hebben leren kennen, voelen wij de roeping dit uit te delen: aan anderen
laten weten en merken in praktische zin hoezeer zij geliefde kinderen van God zijn. Het is genade
dat God van ons houdt en geen onderscheid maakt tussen blank en bruin, ziek en gezond, rijk en
arm, verslaafd of vrij. Geen enkele daad van ons kan daar iets aan veranderen. Het enige wat we
kunnen doen is dankbaar zijn en anderen deelgenoot maken hiervan. Daarom kozen wij voor de
naam ‘Mercy Homes’ voor dit project, omdat het gaat om Gods genade die zichtbaar mag worden in
de gezinslevens die zijn aangetast door verslaving.
Op dit moment is het belangrijkste de aankoop van het perceel. Om deze reden wordt het project
ingedeeld in fasen, waarbij de eerste fase de aankoop van het perceel is. Daarna zullen er meerdere
financieringsfasen volgen.
We hopen dat u na het lezen van dit projectdossier een goed beeld kunt vormen over het
project ‘Mercy Homes’. Namens het bestuur wens ik u veel plezier bij het lezen van dit project
dossier en Gods rijke zegen.

Henk Kempers
Oprichter Stichting Justgo4it

4

5

Kader
Stichting Justgo4it heeft als doelstelling ‘het ondersteunen, bevorderen, opzetten en in stand houden
van hulpverlening voor verslaafden en exverslaafden, en hen te begeleiden en voorbereiden om
weer in de maatschappij te kunnen functioneren. Om een start te maken, zijn wij in het najaar
van 2011 begonnen met het verlenen van ambulante zorg aan verslaafden in Soto en omgeving.
Dit is het westelijk deel van Curaçao, waar veel verslavingsproblematieken zijn, maar waar er geen
georganiseerde zorg voor de verslaafden zelf is. Momenteel bestaan onze activiteiten uit het
leggen van contacten door middel van sport en spel, het winnen van vertrouwen, het netwerken en
uiteindelijk het coachen van verslaafden die een verslavingsvrij leven willen gaan leiden. Dit alles
vindt plaats in hun eigen omgeving en netwerk, omdat onze ervaring is dat dit de beste leerschool is.
Naast deze ambulante verslavingszorg die vanuit het wijkcentrum in Soto plaatsvindt, hebben wij
de visie in de toekomst een christelijk vormingscentrum te starten. In dit projectdossier wordt het
christelijk vormingscentrum nader toegelicht. De doelstelling van het christelijk vormingscentrum
is in de toekomst exgedetineerden en jeugdige delinquenten met een inadequaat sociaal netwerk,
opvang, begeleiding en rehabilitatie te bieden.
Voor de gezinnen waarbij er een verslavingsproblematiek heerst, biedt de ambulante hulp
niet altijd voldoende uitkomst. Naast de gevolgen die een verslaving voor de betrokkenen
en zijn omgeving met zich meebrengt, kunnen ook sprake zijn van financiële, relationele of
opvoedingsproblematieken. Hierdoor kan het nuttig zijn, om een gezin dat verslavingsvrij wil leren
leven, tijdelijk uit hun eigen omgeving te halen en intensief te begeleiden, waardoor er voldoende
rust kan ontstaan om op een gezonde manier en met elkaar verder te kunnen leven.
Om in deze behoefte te kunnen voorzien, presenteren we u het plan om naast de ambulante
verslavingszorg, enkele gezinshuizen te bouwen om te kunnen voorzien in de tijdelijke opvang en
begeleiding van gehele gezinnen.
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Organisatiestructuur
Het bestuur
De stichting wordt geleid door een bestuur, bestaande uit:
•
•
•

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris :

mw. Joan Kempers, zendelinge/missionaris
mw. Nihayla Eugenio
mw. Drs. Zaira Barriento

Identiteit
Stichting Justgo4it is een onafhankelijke christelijke organisatie die zich inzet voor de verslaafden en
hun gezinnen. Het opvangen, begeleiden en vormen van gezinnen met verslavingsproblematiek is
gebaseerd op het christelijk geloof om onze naaste lief te hebben als onszelf. Voor de verslaafden en
hun gezinnen is het christelijk geloof geen voorwaarde voor opname; er zal op basis van geloof geen
onderscheid gemaakt worden in de selectiecriteria en/of participatie.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding over de gezinshuizen is in handen van het zendingsechtpaar Kempers waarbij de
heer Kempers de algehele leiding heeft over de stichting. Samen met zijn vrouw zal hij leiding geven
en zorg dragen voor alle dage lijkse werkzaamheden binnen de gezinshuizen. Ook zullen zij samen
het beheer hebben van alle andere aangelegenheden van de stichting.
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Visie en Missie
Visie
Het is onze visie om gezinnen, wiens levens zijn aangetast door verslavingsproblematiek, te helpen
verslavingsvrij te leven. De middelen die hiervoor gebruikt zullen worden, zijn het volgende:
•
•
•
•
•
•

tijdelijke opvang van het gehele gezin in een veilige omgeving
gezinshuizen
verslavingszorg
gezinsbegeleiding
individuele begeleiding
relatietherapie

Missie
Per jaar 46 gezinshuizen realiseren, waar tijdelijke opvang gecreëerd wordt voor gezinnen met een
verslavingsproblematiek, dit voor een maximale periode van 3 jaar. Het uiteindelijke doel is deze
gezinnen te helpen een verslavingsvrij leven te gaan leiden en te begeleiden om terug te keren in de
maatschappij.
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Doelgroep en Voorwaarden
Doelgroep
Wij richten ons op gezinnen, die kampen met een verslavingsproblematiek. Daarbij kan er sprake
zijn van verslaving aan verschillende middelen, zoals alcohol of drugs. Justgo4it is gespecialiseerd
in de behandeling van alcoholverslaving, cocaïneverslaving en cannabisverslaving, uitgezonderd de
gekombineerde met de klinische psychiatrische problematieken. Ook degenen die om medische
redenen moeten afkicken, vallen buiten deze scoop. Een belangrijk inclusiecriteria is de motivatie;
mensen die gemotiveerd zijn om af te kicken en echt geholpen willen worden, vallen onder de
doelgroep. In principe zullen gezinnen in Soto en omgeving voorrang krijgen.
Binnen deze gezinnen moet er sprake zijn van ontwrichting, waarmee wordt bedoeld dat er
dringende behoefte is aan verandering. De verslaving heeft een dermate destructieve uitwerking
op het gezin, dat het in zijn huidige omgeving niet meer (voldoende) kan functioneren. Een tijdelijke
opname van het gezin is dan noodzakelijk. Binnen het gezin moet wel behoefte zijn aan coaching, in
eerste instantie door de verslaafde zelf, maar daarnaast ook door de andere gezinsleden.

Voorwaarden
•
•
•
•
•
•

•
•

Binnen het gezin dient er ten minste één en ten hoogste 3 personen te zijn met een
verslaving.
De verslaafde dient duidelijk gemotiveerd te zijn voor behandeling.
De medegezinsleden dienen te participeren in de steun aan behandeling van de verslaafde
en daarnaast ook open staan voor coaching.
Het gezin dient zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren in de dagelijkse huishoudelijke
taken.
De grootte van het gezin kan variëren.
De opvang in het gezinshuis is tijdelijk van aard en dient ter overbrugging totdat kan worden
teruggekeerd naar de eigen omgeving of totdat er een passende woning is gevonden. Echter,
is de maximale opvangperiode gesteld op 3 jaar.
Het gezin draagt bij naar draagkracht aan de kosten voor verblijf en ondersteuning van de
stichting. De invulling hiervan wordt aan de voordeur bepaald tijdens de intake.
Het streven is het gezin zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Om de 6 maanden zal
er een evaluatie plaatsvinden over het vervolg; in hoeverre het gezin in staat is een andere,
zelfstandige woning te betrekken of (nog) niet.
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Aanmelding
Gezinnen kunnen zich aanmelden door langs te komen bij het kantoor van stichting Justgo4it of door
contact op te nemen met dhr. Henk Kempers. Er zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden, om
te beoordelen op welke manier het hulpzoekende gezin het beste geholpen kan worden. Niet voor
alle gezinnen zal dit in een gezinshuis plaatsvinden, slechts voor de gezinnen waarin de nood hoog
is en aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit wordt bepaald door een commissie bestaande uit dhr.
Kempers, een maatschappelijk werker en een psycholoog.

Ontslag
Omdat het tot stand brengen van een blijvende verandering in een gezinsstructuur vaak jaren kost,
wordt er uitgegaan van een verblijfsduur van maximaal 3 jaar per gezin. Immers, een structuur die
er met de jaren ingeslopen is, kost ook jaren om er verandering in aan te brengen. Er wordt wel
naar gestreefd het gezin niet langer dan nodig in het gezinshuis te laten verblijven, zodat het kan
terugkeren naar zijn eigen omgeving en daar het leven weer kan oppakken. Uiteraard zal de duur van
het verblijf per gezin verschillen, omdat ook de problematiek per gezin verschillend zal zijn. Vertrek
uit het gezinshuis zal dus geschieden wanneer aan de door de hulpverlener en gezin gezamenlijk
opgestelde doelstellingen is voldaan en de situatie dusdanig is dat het verantwoord is weer terug te
keren naar de eigen omgeving.
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Begeleiding en Werkwijze
Begeleiding
De stichting stelt zich ten doel om deskundige opvang, begeleiding en geestelijke verzorging te geven
aan gezinnen die kampen met een verslavingsproblematiek. In de gezinshuizen zullen gezinnen
tijdelijk worden opgevangen, zal de verslaafde worden begeleid bij het afkicken en wordt het gezin
gecoacht in de knelpunten die zij ervaren op weg naar een verslavingsvrij leven. Deze deskundigheid
wordt gewaarborgd door de ruime ervaring van dhr. Kempers, die tevens de leiding heeft over de
gezinshuizen.
Begeleiding zal vooral gericht zijn op coaching, gericht op de behoefte van de verslaafde en zijn gezin.
Samen met hun begeleider zullen zij hulpvragen en doelstellingen formuleren, waarbij de coach hun
zal stimuleren zoveel mogelijk zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen. De rol van de
coach zal dus niet leidend zijn, maar ondersteunend, niet van bovenaf, maar door er naast te staan.
Begeleiding zal gebeuren op een manier die bij elk individu past, zoals bijv. speltherapie, creatieve
thera pie, gezinstherapie, relationele therapie, opvoedingsondersteuning en/of gesprekstherapie.
Waar nodig zullen hiervoor opgeleide professionals ingezet worden, die als vrijwilliger in dienst staan
van de stichting of van buitenaf komen. Echter het overgrote deel van de begeleiding zal worden
gedaan door vrijwilligers die zich hiertoe door God geroepen voelen en die vanuit hun relatie met
God zich willen inzetten om anderen te helpen. Deze vrijwilligers zullen worden aangestuurd door
dhr. Kempers. Er is een maatschappelijk werkster beschikbaar.
Verder is het belangrijk dat de gezinsleden zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat wil zeggen:
onderwijs krijgen, sport en spel, (her)opvoeding en gevormd worden. Er zullen dus eisen aan
de inwoner(s) gesteld moeten wor den, hoe minimaal deze ook zijn. Als er niets meer van de
gezinsleden verlangd wordt, voelen deze zich verwaarloosd. Verwennen is ook verwaarlozen. De
gezinsleden kunnen rekenen op een normale portie pedagogische correctie en stimulering.
Tijdens het verblijf in een gezinshuis zal een praktische training naar keuze gevolgd kunnen worden.
Gekozen kan worden uit auto en koelmonteur, hout en metaalbewerking, lastechniek, restaurant
/instellingskok, land en tuinbewerking, metselaar, administratie, vaardigheidskennis van de
computer, kinder  en bejaardenverpleging en verzorging. Deze kennis zal tevens in werkervaring
uitgevoerd worden op andere projecten binnen de stichting Justgo4it of de samenwerkende stichting
De Barmhartige Samaritaan.

Werkwijze
Na aanmelding en selectie wordt een gezin opgenomen in één van de gezinshuizen. Er zal een
inventarisatie plaatsvinden van de knelpunten. Het gezin en hun coach zullen samen doelstellingen
formuleren om aan deze knelpunten te gaan werken, om in de toekomst weer zelfstandig en
verslavingsvrij te kunnen functioneren. De coach stimuleert het gezin hierbij, stelt vragen, denkt
mee, om het gezin zoveel mogelijk intact te laten en zelf de weg te banen naar zelfstandigheid.
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Tijdens de opname van het gezin, blijft het dagelijks leven zoveel mogelijk doorgaan. Dat wil zeggen:
kinderen gaan naar school, dagelijkse huishoudelijke taken worden uitgevoerd, ouder(s) hebben hun
eigen dagbesteding, project of opleiding. Daarnaast vindt de nodige begeleiding plaats in de vorm
van verschillende therapieën.
In een later stadium zal per gezin gewerkt worden aan de terugkeer in de maatschappij. Daarbij zal
het gezin begeleid worden in het treffen van de nodige maatregelen hiervoor, zowel op praktisch,
sociaal als financieel vlak. Als het gezin er klaar voor is, zal het terugkeren naar de oude omgeving of
zal gezocht worden naar een nieuwe omgeving, als terugkeer niet meer mogelijk is.
Doelstelling: om mensen op te leiden, dat ze een specialisatie hebben als b.v. automonteur,
houtbewerking, en dat ze daarna instromen in lokale bedrijven. Er zullen leraren zijn, b.v. oud
gepensioneerden die hun kennis willen overdragen aan de nieuwe generatie die hun school niet
hebben afgemaakt. Het is ook bedoeld voor mensen die niet in de gezinshuizen wonen. B.v. iemand
die in de gevangenis heeft gezeten die uitkomt en zijn school niet heeft afgemaakt, kan daar dan een
opleiding volgen. Dat zij zich kunnen linken aan technische bedrijven in Curaçao zodat ze weer in de
maatschappij kunnen functioneren.
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Locatie
De stichting heeft haar kantoor in het wijkcentrum van Soto, in het westelijke deel Banda Abou
van Curaçao. Van daaruit worden de contacten met buurtbewoners gelegd en wordt de ambulante
verslavingszorg geleverd. Een kilometer verderop is een terrein beschikbaar, naast Stichting Siloam.
Het adres is Helfrichdorp 4b. Hierop staat in nog redelijke staat, een landelijk woonhuis met 2
slaapkamers, 1 badkamer, een zitkamer, een woonkamer, een keuken, een voor  stoep, 2 zij patio's,
een overdekte achterpatio. Op het terrein staan ook een woonhuis voor arbeiders, een betonnen
zwembad, een magazijn, twee waterputten, een waterput met windmolen, een deepwell met
pomp en resevolt, een betonnen waterbak, een paardenstal, een hondenkennel en een betonnen
dansvloer. Totaal oppervlakte van deze eigendomsgrond is 25.690 m ².
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Financiën
Stichting Justgo4it is in haar financiën afhankelijk van giften. Wij zijn voor het project ‘Mercy Homes’
op zoek naar donateurs en sponsors. Giften en donaties kunnen worden gestort op de hieronder
genoemde bankrekeningnummers.
Investeringsbegroting
De gekozen locatie heeft reeds diverse opstallen, waardoor dit project snel gerealiseerd zou kunnen
worden, mits de daarvoor benodigde financiële middelen aanwezig zijn. Op dit moment is de
financieringsaanvraag Fl. 309.713 voor de aankoop van de grond met opstallen.
De uiteindelijke bouwbegroting zal onderverdeeld worden in verschillende fasen, waarvan een
renovatiefase van de bestaande opstallen, het bouwen van de gezinshuizen, het bouwen van het
christelijk vormingscentrum en alle inrichtingskosten. Deze diverse begrotingen zullen binnenkort
kenbaar gemaakt worden.
Voor meer informatie over de kosten en sponsoring kunt u contact opnemen met dhr. Henk
Kempers.

Voor Nederland:
Rabobank rek.nr. 1058.59.621 te Enschede

Ten name van Stichting Justgo4it o.v.v. Mercy Homes

Voor

het Caraïbisch Gebied:
RBC Bank rek.nr. 8000000103861226 te Willemstad

Ten name van Stichting Justgo4it  Curaçao o.v.v. Mercy Homes
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Tot slot
Voor meer informatie en nieuws over de stichting kunt u onze website bezoeken: www.justgo4it.org
Wanneer u de stichting wilt ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met de oprichter van
Stichting Justgo4it, dhr. Henk Kempers, cell: +5999 691 8192 Email: henkkempers@justgo4it.org

Ons postadres is:
Stichting Justgo4it
P.O. Box 4706
Curaçao, Nederlandse Antillen

De stichting staat inge schreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophan del en
Nijverheid te Curaçao, onder nummer S 3830.
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