
 

Onze visie is dat iedereen die meer heeft dan ze nodig hebben, deelt met diegenen die zelfs niet over 
de meest elementaire dingen beschikken, en dat elk kind een dagelijkse maaltijd krijgt op de plaats 
van onderwijs. 

Onze missie is om mensen in staat te stellen om hun geld, goederen, vaardigheden, tijd of gebed 

aan te bieden, en door middel van deze betrokkenheid, de meest effectieve hulp te bieden aan 

degenen die lijden onder de gevolgen van extreme armoede in de armste gemeenschappen in de 

wereld. 

Onze kernwaarden 

Onze waarden liggen ten grondslag aan al onze werkzaamheden en moeten worden gedeeld door 
alle betrokkenen bij de uitvoering van onze missie (van degenen die betrokken zijn bij fondsenwerving 
tot aan de vrijwilligers die wonen en werken in de arme gemeenschappen die we helpen). 

1. Wij geloven in de bereidheid van mensen om genereus te reageren wanneer zij kennis 

krijgen van de behoeften van mensen die lijden onder extreme armoede. Wij streven ernaar 

om die behoeften voor deze armen te communiceren. 

 

2. Wij geloven in de bereidheid van mensen om vrijuit hun geld en goederen te geven aan 

degenen die in armoede leven en daarom streven we ernaar om een aantal effectieve 

manieren te verschaffen waarop ze dit kunnen doen. 

 

3. Wij geloven in de bereidheid van mensen om vrijuit hun tijd en vaardigheden  te geven. Wij 

zijn een vrijwilligersorganisatie en ons werk zal altijd bouwen op de vrijgevigheid van 

vrijwilligers. 

 

4. Wij verwachten dat onze betaalde medewerkers zich geroepen voelen tot hun werk. 

 

5. Wij erkennen de bereidheid van mensen om te bidden en te vasten voor ons werk en nodigen 
hen die delen in dit geloof om op deze manier hun rol te spelen in onze missie. 

 
6. Wij geloven dat iedereen in staat is om op een of andere manier aan onze missie bij te 

dragen en we verwelkomen iedereen die dit wil doen, ongeacht hun achtergrond, ras, geloof, 
leeftijd, geslacht of handicap. 

 
7. Wij geloven dat onze daden van goedheid hoop en vrede kunnen brengen in die 

gemeenschappen die lijden onder de ergste vormen van armoede, geweld en onrecht. 
Daarom streven wij ernaar daar te werken waar dit lijden het meest acuut is. 



1. Wij zijn van mening dat degenen die onze hulp nodig hebben niet gezien moeten worden als 
het probleem, maar als mensen die de belangrijkste bouwers kunnen worden van een nieuwe, 
meer menselijke toekomst voor iedereen. 
Daarom leggen wij ons erop vast: 

 

 te luisteren naar, en te leren van mensen in nood en hen daarop de juiste hulp te bieden. 

 

 hulp om niet te geven zonder hen die het accepteren ooit te dwingen hun geloof of waarden 

te veranderen, en zonder ooit hun gedrag in het verleden te veroordelen. 

 

 het menselijk leven te koesteren. Ons werk helpt individuen om hun potentieel te vervullen en 
geeft gezinnen de vrijheid om te groeien en te ontwikkelen in de manier waarop ze dit kiezen. 
Wij respecteren het recht op leven van iedere mens, vanaf de conceptie tot de natuurlijke 
dood. 

 

 door te gaan met het helpen van mensen die onze steun ontvangen voor zo.  

 

 lang als hun behoefte bestaat, en zolang we geloven dat onze hulp gepast is;  tegelijkertijd te 

zorgen dat we geen cultuur van afhankelijkheid creeren. 

 

2. Wij geloven dat elke vrijwilliger en lid van ons personeel een unieke en cruciale rol kan spelen 

bij de uitvoering van onze missie. Daarom streven we ernaar alle betrokkenen te 

ondersteunen en in staat te stellen om hun rol naar beste vermogen te kunnen uitvoeren. We 

zullen dit doen door: 

 

• het communiceren van onze visie, missie en waarden aan allen die betrokken zijn bij ons 

werk. 

 

• het geven van training wanneer dat nodig is. 

 

• het creëren van een zorgzame, ondersteunende en veilige werkomgeving. 

 

• het creëren van een werkcultuur die de verantwoordelijkheden van het gezinsleven 

respecteert. 

 

• het op de hoogte houden van onze medewerkers en vrijwilligers over hoe ons werk zich 

ontwikkelt. 

1. Ons doel is om open te zijn naar en verantwoording af te leggen aan al onze supporters en 

degenen die betrokken zijn bij ons werk. 

 

2. Wij streven ernaar onze fondsenwervings- en administratiekosten zeer laag te houden om de 

hoeveelheid middelen te maximaliseren die we sturen naar degenen die we helpen. 

 

3. Wij werken eraan om lange-termijn relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen op te 

bouwen met hen die ons werk met de armen implementeren en controleren. 

 

4. Wij zorgen dat al onze activiteiten worden uitgevoerd op een milieuvriendelijke manier. 

 

5. Wij verzekeren dat elke ondersteuningsgroep of bij-ons-aangesloten organisatie onze visie, 

missie en waarden accepteert. 

 



6. We beoordelen regelmatig de doeltreffendheid en het gepast-zijn van ons werk, en zullen 

altijd bereid zijn om onze methoden aan te passen en te verbeteren wanneer dat nodig is. 

In 1992, deed een familie in Argyll, Schotland een oproep om de bevolking van Bosnië-Herzegovina 
te helpen, die te lijden had onder de oorlog daar. Zij deden dit vanuit hun huis, Craig Lodge Family 
House of Prayer, een katholieke retraitecentrum dat zij geopend hadden na een familiebedevaart naar 
Medjugorje in 1983. 
 
Men beweert dat de Maagd Maria sinds 1981 verschijnt in Medjugorje, Bosnië-Herzegovina, en het 
was op deze plaats dat zij de eerste hulpgoederen hebben afgeleverd. Wat bedoeld was als een 
eenmalige levering groeide uit tot een organisatie genaamd Scottish International Relief, die noodhulp 
ter waarde van miljoenen ponden heeft geleverd en diverse andere projecten financierde welke de 
armsten van de armen in verschillende andere landen over de hele wereld hielpen. 

 

In 2002 leverde Scottish International Relief noodvoedselhulp in Malawi toen hier het Mary's Meals 
project werd geboren. Dat was in reactie op het besef dat veel arme kinderen onderwijs ontberen, 
omdat ze moeten werken om te overleven. Bovendien gebeurde dit vanuit de overtuiging dat het 
verstrekken van een dagelijkse schoolmaaltijd deze vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken.  
 
Degenen die de projectnaam suggereerden en die Scottish International Relief hielpen met het 
opzetten van de eerste Mary's Meals deelprojecten in Malawi waren allemaal mensen wiens levens 
ook waren veranderd door bedevaarten naar Medjugorje. Dit project werd al snel  het vrijwel gehele 
werk van de organisatie en groeide in rap tempo over de hele wereld. In 2012 veranderde Scottish 
International Relief officieel haar naam in Mary's Meals. 
 
Mary's Meals is vernoemd naar Maria, de moeder van Jezus en wordt vaak omschreven als een 
'vrucht van Medjugorje'. Het is ook een werk dat bestaat uit mensen van alle geloven en zonder 
geloof, ze respecteert en aan hen uitreikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: 

Mary's Meals Nederland, Irisstraat 41, 6666BE Heteren 

T: +31 (0)6 34460037 E: info@marysmeals.nl W: www.marysmeals.nl 

Mary's Meals is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling bij de KvK: 53796217 met RSIN: 
851021578 en heeft de ANBI status. 


