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Beleid 2017-2019       versie oktober 2017 
 
Ons doel (visie) 
Latin Link Nederland wil Nederlandse christenen en kerken enthousiasmeren en inspireren om hun 
bestemming en roeping te ontdekken, met woorden en daden gestalte te geven en zo te getuigen 
van Gods liefde.  
 
Wie we zijn en wat we doen (missie) 
Latin Link Nederland is onderdeel van de internationale en interkerkelijke Latin Link Community, een 
toegewijde gemeenschap die door zending in en vanuit Latijns-Amerika God en naaste wil liefhebben 
en dienen. Met deze community richten we ons op Increasing Human Dignity, mission mobilisation 
en reducing Bible Poverty. 
 
Latin Link Nederland vormt een kleinschalig en persoonlijk netwerk van mensen die met elkaar Jezus 
Christus willen navolgen door dienen, verbinden, luisteren en bemoedigen. 

Wij zenden mensen voor korte of lange termijn uit naar lokale (christelijke) gemeenschappen en 
projecten in Latijns-Amerika.  
 
Omdat wij geloven dat een goede thuisbasis net zo belangrijk is als een veilig en warm ontvangst, zijn 
ook mensen die terug zijn gekomen van het zendingsveld en mensen die zichzelf (nog) niet geroepen 
weten om naar het buitenland te gaan van harte welkom om mee te doen in ons Nederlandse 
netwerk.  
 
Op termijn hopen we met dit Nederlandse netwerk zelf in staat te zijn Latijns-Amerikaanse 
christenen in Europa te kunnen ontvangen en een thuis te bieden. 
 
Wat we geloven 
Samen met de internationale community hebben we een mission statement opgesteld waarin we 
verwoorden wat we geloven. In de bijlage van de j-pages vind je dit mission statement.  
 
Geschiedenis 
Latin Link bestaat al ongeveer 150 jaar. In de beginjaren was er vooral een verbinding tussen 
Engeland en Peru. In de jaren daarna zijn daar meer landen in Latijns-Amerika bijgekomen. In de 
afgelopen decennia zijn teams in verschillende Europese landen ontstaan. Vanuit het verlangen 
verder te groeien in Europa is in 2010 Latin Link Nederland opgericht.  
 
Waar we werken 
De Latin Link community is opgebouwd uit 16 teams in Latijns-Amerika en Europa. 
 
In Latijns-Amerika zijn teams actief in Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Mexico en Peru. 
 
In Europa zijn teams actief in Groot-Brittannië, Nederland, Spanje en Zwitserland. 
 
Met al deze teams onderhouden we relaties om een uitwisseling van zendelingen mogelijk te maken. 
 
Hoe we werken 
Om ons werk concreet uit te voeren maken we gebruik van de volgende programma’s: Step, Stride, 
Stay. In de j-pages worden deze programma’s verder beschreven.  
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Organisatie 
De Stichting Latin Link Nederland bestaat uit een bestuur, een vaste medewerker en meerdere 
vrijwilligers. Een organisatieoverzicht is opgenomen in de j-pages.  
 
Financiën 
Voor de uitvoering van haar doelstellingen is Latin Link Nederland grotendeels afhankelijk van giften. 
Daarnaast betalen members een bijdrage voor de begeleiding die Latin Link rondom een uitzending 
biedt. Ten slotte kan Latin Link Nederland rekenen op inkomsten uit (eenmalige) donaties, diverse 
acties, verkopen door Latin Art-Tienda en opbrengsten van collecten die worden gehouden in 
kerkelijke gemeenten. Latin Link Nederland kan besluiten een ontvangen gift met een bepaalde 
projectreferentie te besteden aan een ander project binnen haar doelstellingen. 

Om te kunnen groeien heeft Latin Link Nederland een groter financieel draagvlak nodig. Daarvoor is 
het belangrijk dat het bestaande netwerk van donateurs in stand wordt gehouden en dat daarnaast 
wordt geïnvesteerd in het leggen van contacten met nieuwe potentiële en structurele donateurs. 
 
Beleid/speerpunten voor de periode 2017-2019 
 
Na 7 jaar van pionieren zijn we in 2017 gericht op evalueren en nadenken hoe Latin Link Nederland 
verder wil ontwikkelen de komende jaren. Wat is er in de pioniersfase onderbelicht en wat heeft 
komende jaren aandacht nodig: 

1. De eerste christengemeenten (Hand. 2) zijn voor ons een voorbeeld in hoe wij als Latin Link 
gemeenschap willen functioneren en willen delen. De komende jaren willen we verder inzetten 
op onderlinge verbondenheid tussen members, kandidaten, vrijwilligers en medewerkers. Dit 
doen we door gebed, ontmoeting en persoonlijke begeleiding. 

2. Verder uitbouwen van de organisatie/stichting door het aanstellen/aantrekken van 
medewerkers/vrijwilligers en het realiseren van goede randvoorwaarden.  

3. Het bestuur zal de komende jaren steeds minder uitvoerend werk verrichten en zich meer gaan 
toeleggen op beleidsvorming en het faciliteren van de gemeenschap. 

4. Ontwikkelen van visie en gevoel op het ‘handelingen 2’ denken. Wat betekent dit voor ons als 
Nederlandse community. Aandachtsgebieden hierbij zijn financiën en membercare.  


