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Inleiding 

 

Plan Angel is een mensenrechtenorganisatie gericht op het bij elkaar brengen van 

familieleden die elkaar uit het oog zijn verloren door adoptie in/uit Colombia. Naast 

het daadwerkelijk bij elkaar brengen van familieleden vindt Plan Angel het belangrijk 

dat mensen zich gesteund en begrepen voelen en zich bewust zijn van hun rechten 

en mogelijkheden. Plan Angel is een stichting zonder winstoogmerk. 

 

Plan Angel richt zich zowel op geadopteerden als op de biologische ouders in 

Colombia. De organisatie wil zich de komende tijd vooral focussen op de 

biologische ouders. Geadopteerden hebben steeds meer mogelijkheden en ook weet 

deze groep Plan Angel goed te vinden via social media, de website en mond-tot-

mondreclame. Plan Angel heeft de afgelopen jaren gemerkt dat de kant van de 

biologische ouders onderbelicht is. De organisatie wil zich daarom de komende 

jaren meer focussen op het ondersteunen van de biologische ouders in hun 

zoektocht naar hun kinderen en hen bewust te maken van hun rechten en 

mogelijkheden. Dit helpt ook geadopteerden, omdat hun biologische ouders beter 

vindbaar worden.  

 

Het belangrijkste project is het DNA-project waarbij Plan Angel gratis DNA-kits 

verstrekken aan biologische ouders in Plan Angel en helpt bij de registratie in een 

internationale DNA-databank. In dit beleidsplan wordt dit project verder toegelicht. 

 

Plan Angel heeft zich gericht en richt zich ook nu veelal op het ‘genezen’ van het 

probleem door biologische ouders en hun kinderen samen te brengen. De 

organisatie wil de komende jaren naast het herenigen van familieleden besteden aan 

preventie. Plan Angel wil (toekomstige) ouders in Colombia voorlichten en hen 

bewustmaken van hun rechten en mogelijkheden. Om dit te doen, moeten 

afgevaardigden van de organisatie vaker naar Colombia reizen. Essentieel hiervoor is 

het omlaag brengen van de (reis)kosten, het laten stijgen van de inkomsten 

(donaties) en het aangaan van samenwerkingen. Op de middellange termijn is het de 

bedoeling dat Plan Angel zich (gedeeltelijk) in Colombia gaat vestigen.  

 

Marcia Engel (oprichtster Plan Angel): 

“In 2008 ben ik Plan Angel gestart, omdat ik zelf te veel moeite heb moeten doen om 

mijn biologische familie te vinden. Ik bedacht toen ter plekke dat dit anders moest 

en dat ik andere mensen wilde helpen in hun zoektocht. Dat Plan Angel zou 

uitgroeien tot de organisatie die het nu is, had ik niet direct verwacht. We hebben 

ons in tien jaar ontwikkeld tot een mensenrechtenorganisatie die vele geadopteerden 

heeft geholpen, bewustzijn over de gevolgen van adoptie heeft gecreëerd en nu in 

toenemende mate biologische ouders ondersteunt in hun zoektocht naar hun 

biologische kinderen. Het is bijzonder om te zien dat steeds meer mensen en ook 

relevante organisaties contact met ons zoeken en dat we ons mooie werk verder 

kunnen uitbreiden. We staan nu op het punt om onze organisatie uit te laten groeien 

tot een internationaal erkende organisatie.” 

 

In dit beleidsplan staat verder uitgewerkt waar Plan Angel zich de komende drie jaar 

op gaat focussen, wat de concrete doelstellingen zijn en hoe de organisatie de 

doelstellingen gaat behalen. 
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1. Missie/ visie 

 

Visie 

In de huidige maatschappij zijn veel kansen gecreëerd die steeds meer binnen 

handbereik komen. Toch is er nog een grote groep mensen die de geboden kansen 

niet kan benutten. Dit komt vooral omdat deze mensen niet weten hoe en waar ze 

hulpvragen kunnen stellen, de financiële middelen ontbreken of omdat de mensen 

de verkeerde hulp aangeboden krijgen.  

 

Wij zijn van mening dat zelfredzaamheid en bewustwording de sleutels zijn om 

maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen en mensen duurzaam te helpen. 

Onze overtuiging is dat er niet verdiend mag worden aan mensen in nood. 

 

Missie 

Wij zijn een mensenrechtenorganisatie die mensen bewust wil maken van hun 

rechten in het algemeen en die rondom families en adoptie in het bijzonder. Ieder 

kind heeft het recht om te weten wie zijn ouders zijn. Het is onze missie om 

familieleden die elkaar door adoptie uit het oog zijn verloren bij elkaar te brengen 

én om geadopteerden en biologische ouders voor te lichten over hun rechten en 

mogelijkheden. De hulp moet altijd laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn 

en gebaseerd zijn op samenwerking met individuen, organisaties en overheden.  

 

1.2 Doelstelling 

 
Het belangrijkste, overkoepelende doel van Plan Angel is mensen ervan te 

overtuigen dat hulpverlening een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Ook is 

het Plan Angel concept erop gebaseerd dat de hulpverlening voor hulpvrager en 

hulpverlener betaalbaar moet blijven. 

 

Onze algemene doelstellingen voor 2017-2020: 

1. Een prominente hulpverlening- en mensenrechtenorganisatie zijn. Erkend als 

adviesorgaan door overheidsinstanties en relevante en aanverwante organisaties. 

Deze instanties en aanverwante organisaties verwijzen mensen met een hulpvraag 

door naar Plan Angel. 

 

2. Een internationaal begrip zijn in de adoptiewereld, top of mind bij geadopteerden 

wereldwijd en biologische ouders in Colombia. 

 

3. Plan Angel staat geregistreerd in Colombia en opereert permanent en direct 

vanuit Colombia. 

 

4. Plan Angel is flexibel en kan binnen 24 uur inspelen op iedere hulpvraag of 

calamiteit. 

 

Onze doelstellingen voor het DNA-project 

1. Binnen drie jaar 1000 DNA-kits beschikbaar hebben voor families in Colombia die 

op zoek zijn naar hun familieleden die zij door adoptie verloren zijn. 

 

2. Een internationale werkgroep oprichten van organisaties die voor andere landen 

een soortgelijk DNA-project hebben gerealiseerd om kennis uit te wisselen en elkaar 

te ondersteunen. Deze organisaties moeten dezelfde overtuiging als Plan Angel 

hebben dat er niet verdiend mag worden aan mensen in nood.  
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1.3 Strategie 

 
Samenwerkingen aangaan 

Om internationaal erkend en prominent aanwezig te zijn is het belangrijk om 

samenwerkingen aan te gaan met overheidsinstanties en relevante organisaties die 

hetzelfde doel als Plan Angel voor ogen heeft. Momenteel voeren we gesprekken 

met FIOM en de Kinderbescherming om te bekijken hoe we geadopteerden beter 

kunnen helpen met hun hulpvraag en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. 

 

Daarnaast zijn we in Colombia aanwezig om daar onze organisatie via de pers, 

instanties en individuen onder de aandacht te brengen. Verder leggen we contacten 

met families die op zoek zijn naar familieleden. Inmiddels hebben we contact met 

400 families die in aanmerking komen voor een gratis DNA-kit. 

 

Naamsbekendheid verhogen 

Om onze organisatie top of mind bij geadopteerden te krijgen zetten we social 

media in. Onze Facebook pagina heeft 27.000 volgers en het bereik van onze 

berichten is ruim 1 miljoen views. Naast Facebook zetten we Instagram, Twitter en 

Youtube in. Ook voeren we gesprekken met bekende Nederlanders die onze 

projecten gaan promoten. 

 

Kosten verlagen 

Met Family Tree DNA (de DNA-databank en verstrekker van DNA-kits) hebben we een 

afspraak gemaakt dat we de DNA-kits met 50% korting kunnen inkopen. 

Momenteel voeren we gesprekken met vliegtuigmaatschappijen om te regelen dat 

we tegen gereduceerde tarieven naar Colombia kunnen vliegen. 

 

Inkomsten verhogen 

Plan Angel heeft een fondsenwerver aangenomen die contacten legt met bedrijven 

en particulieren om donaties en fondsen te werven. Daarnaast vragen we aan iedere 

geadopteerde die contact met ons zoekt een donatie van € 20,- om ons DNA-project 

te ondersteunen.  

De inkomsten zet Plan Angel in om DNA-kits in te kopen en vestiging in Colombia 

mogelijk te maken. 
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2. Huidige situatie 

 

Plan Angel maakt op dit moment een grote groei door. De organisatie heeft 400 

lopende zaken met Colombiaanse families die op zoek zijn naar hun biologische 

kinderen die zij door adoptie zijn kwijtgeraakt en 277 lopende aanvragen van 

geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische familie in Colombia. Plan 

Angel dankt de groei aan de lage bijdrage die de organisatie vraagt, de focus op het 

zoeken naar familieleden vanuit beide kanten (geadopteerden én biologische 

families in Colombia) en de ervaring van oprichtster Marcia Engel. Als 

ervaringsdeskundige en iemand die al jaren andere geadopteerden ondersteunt bij 

hun zoektocht naar hun biologische ouders, weet Marcia welke wegen zij moet 

bewandelen en welke stappen ze moet zetten. Door de jaren heen heeft Plan Angel 

een groot en constructief netwerk opgebouwd van mensen en instanties, in 

Nederland en Colombia. De ervaring, de bevlogenheid van Marcia en het uitgebreide 

netwerk hebben ervoor gezorgd dat Plan Angel al veel mensen heeft kunnen helpen. 

 

Daarnaast zorgt het DNA-project voor meer bekendheid. Plan Angel heeft inmiddels 

voor 200 Colombiaanse families DNA-kits gekocht en staat nu in contact met 400 

families voor nieuwe DNA-kits. 

 

2.1 Activiteiten van de organisatie 

 

De hoofdactiviteit van Plan Angel is het herenigen van familieleden die elkaar zijn 

kwijtgeraakt door adoptie in/vanuit Colombia. De activiteiten die de hoofdactiviteit 

ondersteunen zijn gericht op geadopteerden in/uit Colombia wereldwijd en op 

biologische ouders/familieleden in Colombia. 

 

De activiteiten: 

- Colombiaanse geadopteerden ondersteunen bij hun zoektocht door 

informatie te verstrekken, te helpen met adoptiedossiers, oproepen op social 

media te plaatsen, contacten te leggen met instanties in Nederland en in 

Colombia en door ons netwerk in Colombia in te schakelen om familieleden 

te zoeken.  

- Biologische ouders ondersteunen in de zoektocht naar hun biologische 

kinderen door gratis DNA-kits te verstrekken, zodat zij zich kunnen 

registreren bij Family DNA Tree en door contacten te leggen met instanties. 

- Uitgeven van het boek ‘Moeders op afstand’ om mensen te ondersteunen die 

op afstand van hun familieleden leven. 

- Nazorg adoptie gericht op het (emotioneel) ondersteunen van geadopteerden 

en het organiseren van activiteiten die geadopteerden met elkaar in contact 

brengen.  
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3. Toekomst 

 

De groei die de organisatie doormaakt zorgt ervoor dat er nieuwe stappen gezet 

moeten worden. We richtten ons in het begin vooral op geadopteerden. Nu focussen 

we ons ook op de biologische families in Colombia, omdat zij het ontbrekende 

puzzelstukje zijn. Waar geadopteerden steeds meer mogelijkheden hebben om 

familieleden te vinden, zijn deze mogelijkheden vaak niet bereikbaar voor de 

biologische ouders in Colombia. Om de kans op het vinden van familieleden te 

vergroten, richten we ons nu op beide doelgroepen. 

Daarnaast willen we meer betekenen voor de biologische families in Colombia door 

bewustwording te creëren, voorlichting te geven en meer te doen aan preventie. Dit 

willen we onder andere doen door een Safe House in Bogota op te zetten voor 

families die ongewild in het adoptiesysteem zitten of hier dreigen in te raken.  

 

3.1 Voorbeelden en ontwikkelingen 

 
Door technologische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden om familieleden 

wereldwijd te vinden toegenomen. De ontwikkelingen blijven doorgaan. Plan Angel 

heeft niet de middelen om zelf technologieën als een databank te ontwikkelen. De 

organisatie richt zich op het toegankelijk maken van mogelijkheden door 

voorlichting en samenwerkingsverbanden. Zij doet dit vooral voor mensen die geen 

toegang hebben tot de mogelijkheden, de mogelijkheden niet kennen en/of de 

(financiële) middelen niet hebben om er gebruik van te maken. 

 

Een voorbeeld hiervan is ons DNA-project. Vooral geadopteerden laten zich 

registreren, maar als hun biologische familie in Colombia dat niet doet, dan is de 

kans op het vinden van familie niet groot. Door families in Colombia te wijzen op 

Family Tree DNA, gratis DNA-kits aan te bieden en te helpen met het registreren, 

zorgt Plan Angel ervoor dat de kans op het vinden van familieleden aanzienlijk 

vergroot. 

 

In het verleden zijn er grote problemen geweest met adoptie in en vanuit Colombia. 

Deze problemen pakt Plan Angel aan door familieleden bij elkaar te brengen. Helaas 

komt ongewenste adoptie nog steeds voor in Colombia. Plan Angel wil zich daarom 

niet alleen richten op het ‘genezen’ van het probleem, maar ook op preventie. 
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4. Organisatie 

 

Adresgegevens 

Stichting Plan Angel 

Provincialeweg 6 

1108 AA AMSTERDAM 

 

Bankgegevens 

 Bank: Regiobank 

 Rekeninghouder: Stichting Plan Angel, Amsterdam 

 IBAN: NL 52 RBRB 0944 4048 71 

 SWIFT/BIC Code: RBRBNL21 

 

Statuten, Beleidsplan, Kamer van Koophandel, RSIN en BTW nummer 

 De statuten zijn hier te vinden (statuten moeten hernieuwd worden) 

 Stichting Plan Angel is ingeschreven onder nummer 34376488 bij de Kamer 

van Koophandel in Amsterdam. 

 RSIN-nummer: 821866862 

 Btw-nummer: nvt 

 

4.1 Bestuur 

 

Voorzitter:   mevr. Marcia Engel 

Penningmeester: mevr. E.Jelassi 

Secretaris:   mevr. Jina Bakker 

  

 

4.2 Werknemers 

 

Plan Angel werkt met mensen die geen loonkosten hebben. Tijdens de 

projectuitvoering zijn er wel kosten die aan medewerkers moeten worden vergoed. 

 

Plan Angel werft haar vrijwilligers via een partner en via de website en gerichte 

acties. Vrijwilligers worden behouden door een goede werksfeer te creëren en Plan 

Angel bekijkt altijd of vrijwilligers binnen de cultuur van de organisatie passen.  

 

http://www.planangel.org/
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4.3 Organisatiestructuur 
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5. Financiën  

 

5.1 Begroting 

     

Onderwerp Kosten  Onderwerp Opbrengsten 

         

1 - 1000 DNA-kits  € 22.758,25   Donaties   € 10.976,80  

2 - Adoptie  € 5.323,80   

opbrengsten 1000 

DNA kits  € 22.758,25  

3 - Lesprogramma SMILE        

4 - Moeders op Afstand  € 2.000,00       

5 - Zelfhulpgroep 

Colombia  € 360,00       

         

         

Marketing  € 1500      

Kantoorkosten € 564,00       

Boekhouding  

(software 12*55)  € 660,00       

financiele lasten  € 69,00       

Onvoorzien  € 500,00       

         

     

     

Totaal  € 33.735,05   Totaal  € 33.735,05  

 

 

Project 1: 1000 DNA-kits  

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken hebben wij voor dit project een eigen 

begroting gemaakt. De opbrengsten die dit project binnenhaalt, gaan één op één 

weer terug het project in.  

 

Project 2: Adoptie 

De kosten voor adoptie zijn de kosten van Luz (vrijwilliger). Zij is ons 

contactpersoon in Colombia en houdt zich voornamelijk bezig met het zoeken naar 

mogelijke biologische families binnen Colombia. Een groot deel van de kosten wordt 

besteed aan publiciteit gericht op mensen die hun familie zoeken. We maken onder 

andere promotiefilmpjes die gepubliceerd worden op Facebook en via andere media.  

 

Geschatte dossierkosten 12*€ 60,- + platform: 700 dossiers à € 1,- 

Reiskosten per dag € 20,- * 14 dagen 

Overnachtingen diverse steden € 40,- * 14 dagen 

Telefoonkosten geschat op € 236, 80 

 



11 

 

 

Project 3: Lesprogramma SMILE  

Het lesprogramma is voorlopig op non-actief gesteld. We willen dit in de toekomst 

weer oppakken om hiermee bij te dragen aan de bewustwording over adoptie.  

 

Project 4. Moeders op Afstand 

De kosten van Moeders op Afstand zijn de kosten van de herdruk van het boekje 

"Moeders op afstand"  

Dit boekje wordt uitgegeven voor biologische moeders in Colombia en 

geadopteerden. Aankomend jaar laten wij 500 boekjes á € 4,- drukken.  

 

Project 5: Zelfhulpgroep Colombia 

Binnen dit project organiseren we bijeenkomsten voor mensen in Colombia die op 

zoek zijn naar familieleden met als doel om informatie te verstrekken en de families 

met elkaar in contact te brengen om elkaar te ondersteunen. 

De bijeenkomst is iedere twee maanden, de locatiekosten zijn € 60,- per meeting. 

 

Begroting "1000 kits" per jaar     

Onderwerp Kosten  Onderwerp Opbrengsten 

1000 dna kits  € 13.616,67   Gift Flyers  € 40,00  

Vliegtickets   € 2.200,00   Gift Boekjes   € 250,00  

Verblijfskosten  € 800,00   Banner  € 40,00  

Flyers  € 40,00   Gift locatie kosten  € 180,00  

Boekjes  € 250,00   Bijdrage Fondsen  € 20.448,25  

Banner  € 13,33   DNAKits - verkoop  € 800,00  

Snacks tijdens de 

meetings  € 566,67   

Donatie 

geadopteerden    1.000,00  

locatie kosten  € 180,00   Donaties derden  €  -    

Reiskosten  € 560,00       

Verzendkosten  € 160,00     

Goodie bags  € 1.666,67     

Reiskosten voor 

biologische families  € 120,00   Totaal  € 22.758,25  

Kosten Fondsenwerving 

12,5%  € 2.118,25     

Binnenlandse vluchten  € 466,67     

     

     

Totaal  € 22.758,25     
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5.2 Uitgangspunt 

 

De begroting is gebaseerd op het DNA-project, het grootst lopende project binnen 

Plan Angel, en geeft het eerste jaar weer. Deze begroting zal mede worden gebruikt 

voor de twee opvolgende jaren. Met als enig verschil dat in jaar twee de verkopen 

van de DNA-kits zullen worden uitgebreid naar iedereen die behoefte heeft om te 

weten waar hij/zij vandaan komt (geografische gezien). Omdat op dit moment nog 

moeilijk in te schatten is hoe deze groei zal verlopen heeft het bestuur besloten om 

als uitgangspunt jaar één te nemen.  

 

5.3 Beheer en besteding 

 
Op dit moment heeft de stichting nog geen vermogen. Alle inkomsten worden nu 

nog één op één doorgezet naar de kosten. Om aan punt drie van de doelstellingen 

te kunnen voldoen (Plan Angel staat geregistreerd in Colombia en opereert 

permanent en direct vanuit Colombia) zal de komende jaren worden ingezet op het 

reserveren van inkomsten. Deze inzet zal voornamelijk bestaan uit de verkoop van 

DNA-kits ten behoeve van derden (zijnde niet geadopteerden/niet biologische 

families). De kosten voor registratie en permanent opereren vanuit Colombia zijn op 

dit moment nog niet inzichtelijk, wij schatten deze kosten op €20.000,-.  

 

 

 

 
 


