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https://worldviewmission.nl/?page_id=6850  

Worldview Mission trough its international network, recruit, connect, bring 

civiel organiations, corporations and business people together. With their 

expertise and talents, to meet each other’s needs for supporting 

countries for each others needs for the better of the partners, companies. 

WORLDVIEW MISSION start met het online recruitment van leden. Zij 
die geprikkeld zijn met de missie en de visie van de organisatie krijgen 
na een intake een korte training.  
CONSULTATIE EN ADVISERING 
Dagelijks bezigheden van Worldview Mission  
Training geven over de VN 17 Duurzame Doelen. Daarna volgt een 
introductie kennismaking vanuit het netwerkcontacten van Worldview 
Mission met andere landen voor samenwerken. 
Zoommeetings met Ngo’s, stakeholders, zakenmensen, en kerkelijke 
organisaties int’l   
Uitwisselen van activiteitenprogramma’s   
Voorbereiden van community Campagne activiteiten  
Adviseren en meedoen met het voorbereiden van Community workshops 
om ook de 17 VN doelen te promoten.  
Gespreken voeren om de administratie van kerken reorganiseren  
Email netwerkcontacten en socialmedia contacten verzorgen en 
bijhouden.  
Om de doelstelling van Worldview Mission te bereiken is het van belang 
om het op na te houden van, een bewuster en duurzame levensstijl in de 
community en in eigen omgeving d.m.v. het geven van Educatieve 
trainingen en om bewustwordingsactiviteiten te organiseren 
Jongvolwassen worden gestimuleerd en starten een Ngo of beginnen 

een eigen zaak. 
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Mission Statement   https://worldviewmission.nl/?page_id=829  

“A sustainable world for the future generations.”                      

Eradicate poverty in our communities and provide a safe haven for those in need.                                                                  

Provide a comprehensive program of personal growth and development. 

Youth Development empowerment to build the finest facility where young people get 
the feeling that they belong to a loving society. 

Create an environment and use activities that foster mutual respect, resilience, self-
esteem, self-regulation, self-efficacy and leadership. 

Promote awareness and acceptance of diversity.   

Vision Statement                                                          
“To improve the quality of life for the people living in poverty helping them to become 
self-sufficient”, and to facillitate global effort in meeting the United Millenium 

Development Goals. 

 

AGAPE TEMPLE GLOBAL MINISTRY 
Worldview Mission werkt samen met Agape Temple Global Ministry en 
met een netwerk van kerken internationaal   
 

ANBI EN FINANCIEELOVERZICHT WORLDVIEW MISSION 
https://worldviewmission.nl/?page_id=6850 

 
SAMENWERKINGS PARTNERS VAN WORLDVIEW MISSION  

https://worldviewmission.nl/?page_id=6928 
 

 
RAPPORTAGE WORLDVIEW MISSION:  

https://worldviewmission.nl/?page_id=6580 
 
KERNWAARDE VAN WORLDVIEW MISSION:                                                                                                              

De kernwaarde van Worldview Mission is het werven en selecteren van 

geschikte kandidaat die interesse tonen in de werkwijze van de VN 

Agenda om de 17 duurzame doelen te bereiken vóór het jaar 2030. 

PLAN VAN AANPAK TAAKVERDELING:                                                                     

Als de situatie en de problemen worden besproken, over gezinnen en 

https://worldviewmission.nl/?page_id=829
https://worldviewmission.nl/?page_id=6850
https://worldviewmission.nl/?page_id=6928
https://worldviewmission.nl/?page_id=6580
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familie, (jong volwassen en oud volwassen), en de situatie in de 

community helder en concreet is, volgt er een strategisch plan van 

aanpak . Vervolgens er wordt gewerkt aan een projectplan met begroting 

en taakverdeling. Voor het opbouwen van een goed structuur worden de 

taken besproken hoe het zal worden aangepakt onder de community 

leiders verdeeld en uitgewerkt, “wie doet wat”, er op gelet moet worden, 

met verantwoording.   

Worldview Mission biedt vrijwillige begeleiding houdt toezicht dat, de 

prioriteiten van de VN 17 SDG doelen wordt meegenomen in het 

projectplan. Community projecten gaat in samenwerking met Worldview 

Mission zijn meer gericht op het ondersteunen van. Er heerst veel 

armoede, honger en gebrek aan gezondheid zoals Malaria en andere 

ziektes zoals Covid-19 Corona Virus Pandemie in Afrika. Worldview 

Mission verwelkomt donateurs om onze netwerk contacten in Afrika 

tegemoet te komen. Het ondersteunen van leeraren, die schoolmateriaal 

nodig hebben. Kerken hebben kerkmateriaal nodig. Ouderen en 

jongvolwassenen hebben nodig voor hun gezin, speelgoed, eten, 

kleding, computers, agricultuur machines om het land te bewerken.  

BENODIGDHEDEN:                                                                                             

Worldview Mission heeft studenten nodig die op vrijwillige basis een 

goed strategische projectplan kan schrijven of herschrijven bedoeld voor 

activiteiten in de Afrikaanse landen. Met als doelstelling een bewuster en 

schoner hygiëne om ziektes te bestrijden zoals Covid-19 virus, en 

educatieve projecten om armoede te bestrijden in Afrika  om het 

behouden van een duurzame levensstijl op na te houden. Afrika heeft 

niet alleen een handreiking nodig maar heeft veel aandacht nodig betreft 

duurzaamheid en een betere klimaat. 

DONATIES:                     

Voor het herstarten projecten in Afrika na Covid-19 Pandemie is 

Worldview Mission op zoek naar vrijwilligers en studenten voor het 

werven van fondsen voor de Afrikaanse landen. Zij die zich in willen 

zetten voor fundraisingprojecten bedoeld voor de straatprojecten om 

straatkinderen te motiveren naar school te gaan voor een kans op 

vooruitzicht naar een betere toekomst en een betere gezondheidszorg. 
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Ook voor de jongere vrouwen hebben hulp nodig om hun kledingatelier 

te herstarten. De community in Afrika zal na de Covid – 19 pandemie 

vanwege extreem armoede opnieuw starten en opnieuw worden 

gestimuleerd, worden hun eigen brood te gaan verdienen met het maken 

van kleding die te verkopen, om allerlei vormen van armoede tegen te 

gaan. Niet alleen schooleducatie is nodig maar ook educatieve training 

om het bewustzijn van de klimaatverandering. 

Verder zijn wij opzoek naar vrijwilligers en studenten voor het updaten en 

onderhouden van onze websites, ook om de visie van Worldview Mission 

te ondersteunen, en het schrijven van projecten voor de 

projectactiviteiten in Afrikaanse landen.  

PROGRAMMA’S  EN ACTIVITEITENOVERZICHT 
Mission/Goals https://worldviewmission.nl/?page_id=829     

De Programma’s van Worldview Mission (WM) zijn gericht op het 

verbeteren van zelfsturing, zelfbeschikking en zelfregulering van onze 

jongeren, in plaats van hen een hand-out te geven die slechts een 

kortstondige oplossing is, maar geen oplossing voor het probleem.  

Worldview Mission een informatieve online platform aangesloten met 
een groot aantal andere soortgelijke Internationale organisaties, met de 
zelfde SDG’s doelen, die zich bezig houd met het bestrijden van 
armoede, die zich vooral bezig houd met activiteiten in Afrikaanse 
landen. De meeste thema’s zijn gericht voor de zwakkere en kansarme 
en vluchtelinge vrouwen die onderdrukt worden, en die te maken hebben 
gehad met aanranding, in oorlogen gebieden en calamiteiten en 
corruptie door de regering aldaar.  
De Voorzitter van Worldview Mission en leden zijn vrijwilligers die online 
gezamenlijk met andere vrijwilligers uit Afrika ideeën uitwisselt coach, 
adviseert ondersteunt jongvolwassen die leiders zijn van een groep uit 
eigen community. Verstrekt informatie uit, geeft online korte training hoe 
om te gaan de SDG’s en het implementeren daarvan. Worldview Mission 
doet mee met de United Nations SDG’s, door een hand-out te geven om 
de cyclus van armoede te bestrijden in lijn met de Doelen van de VN.                          
De jeugdleiders organiseren en geven, educatieve en bewustwording ’s 
thema activiteiten die gehouden wordt binnen eigen omgeving en 
community, naar behoefte. Dit om de kwaliteit van het leven voor 
ouderen en jongeren uit eigen community te verbeteren.   Met andere 

https://worldviewmission.nl/?page_id=829
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woorden, elkaar een kans te geven om een betere leefomgeving te 
creëren en elkaars zaak te steunen om armoede te bestrijden.  
Met als doel zich voor te bereiden leiders te worden om uiteindelijk hun 
land te vertegenwoordigen. Zij krijgen een kans hun wens, ervaring en 
ideeën te delen, op internationaal niveau. Door de VN georganiseerde 
jaarlijkse internationale themadagen worden ze uitgenodigd, gezamenlijk 
met andere getrainde jongvolwassen uit vele landen, aanwezig te zijn 
voor de jaarlijkse jeugd ambassadeurs viering. Meesten met een top 
succes verhaal, worden beloond door int’l organisaties aangesloten bij 
de VN met een gratis vliegticket en verblijf worden zij verwelkomt als 
vrijwilligers.  Het Jeugdnetwerk wordt uitgebreid op internationaal niveau. 
Het is de bedoeling dat de jeugdambassadeurs, een voorbeeld zal zijn 
voor de opkomende generatie om de community te trainen met dezelfde 
of nieuwe ideeën waar zij zelf van genoten hebben.  
Worldview Mission voorzitter is ten alle tijden op vrijwillige basis 
voorbereid online te adviseren en coachen als er om gevraagd wordt. 
Vanwege gebrek aan slecht internet verbinding in de Afrikaanse landen 
kunnen kerkactiviteiten om fonds te werven op de website van 
Worldview Mission gepubliceerd worden, ter ondersteuning voor de 
projectactiviteiten daar uitgevoerd worden, met toevoeging van 
bankrekeningnummer van Stichtingen uit die landen.  
Aan het eind van elk evenement wordt verplicht een verslagrapportage 
en/of fotorapportage doorgemaild naar de voorzitter van Worldview 
Mission die hieraan heeft meegewerkt . Dat wordt op de website wordt 
geplaatst ter inzage om andere te motiveren ook hieraan mee te doen, 
om de doelstellingen van de VN te behalen, ter bestrijding van armoede 
en voor het beter bewapening cq bewustwording van de 
opwarmingsklimaatverandering in deze wereld.  
 
  
Achtergrond information Worldview Misson (WM) 501©/3 NGO    

Worldview Mission is een online platform om Organisaties, met elkaar te 

verbinden, bij elkaar te brengen met organisaties van alle soorten door 

informatie te verstrekken en ervoor te zorgen dat de Agenda van de 

United Nations 17 (SDG’s) Sustainable Ontwikkeling Doelen, 

bekendheid te geven door middel van de huidige duurzame 

ontwikkelingsdoelen die gehaald moet worden voor het jaar 2030.      Om 

te voorzien in hun behoefte voor een beter begrip in deze multiculturele 

samenleving. Met andere woorden, om de communicatie te verbeteren 

en elkaars zaak te steunen. Het bevorderen, ondersteunen en 
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verbeteren van de communicatie tussen maatschappelijke organisaties 

en de missies van de Verenigde Naties voor een snelle en effectieve 

coalitie tussen de landen.  Worldview Mission voldoet aan de duurzame 

doelen en verklaringen van Secretaris-Generaal, van de Verenigde 

Naties om de armoede te verminderen. Worldview Mission 

Aandachtsgebieden Gemeenschapsontwikkeling Dienstverlening aan de 

gemeenschap en vrijwilligerswerk Economische ontwikkeling Gezin en 

ouderschap Armoede en honger Onderwijs Leiderschap 

Werkgelegenheid Microfinanciering Jeugdrechtbank. 

Worldview Mission is verbonden met andere VN/NGO's, die zijn 
aangesloten bij een groot aantal organisaties in de wereld, die zich 
bezighouden met het beëindigen van armoede, 

DOEL: Om de kwaliteit van leven van de mensen die er wonen 
verbeteren 

   . 

Worldview Mission (WM) is member of United Nations CSO-NET 

(ECOSOC CIVIL Society Network NGO Branch, New York.  

This Global Organization connected to the United Nations is affiliated 
with a multitude of organizations in the World that are concerned with 
ending Poverty, complies with the Statement of United Nations UN 
Secretary- General UN Secretary-General António Guterres 
The COVID-19 pandemic dominated the past year, around the globe and 

at the United Nations. We are a world in mourning for the millions of 

people we have lost. The pandemic is the greatest shared global 

challenge since the founding of our organization; every country has 

faced pain, uncertainty and vulnerability. The global health, social, 

economic and human rights crises triggered by the pandemic have 

underscored the importance of multilateral cooperation – and tested it to 

the limit. Global health, social, economic and humanrigthts crises 

triggered the COVID-19 pandamic have underscored the importance of 

multilateral cooperation- and tested it to the limit 

https://www.un.org/annualreport/    

https://www.un.org/sg/en/content/sg/secretary-generals-speeches  

https://www.un.org/pt/node/68070
https://www.un.org/annualreport/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/secretary-generals-speeches
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UN Genaral Secretary Mr. António Guterres fights, for ending Poverty, 
wich Complies with United Nation’s Millennium Development (SDGL’s) 
2030 Agenda to end poverty. COVID-19 and the SDGs | UNDP   

“We need to turn the recovery into a real opportunity to do things right for 
the future.” – UN Secretary-General António Guterres 
COVID-19 is spreading human suffering, destabilizing the global economy 
and upending the lives of billions of people around the globe.                      

The pandemic is an unprecedented wake-up call, laying bare deep 
inequalities and exposing precisely the failures that are addressed in the 
2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on 
climate change. 

Leveraging this moment of crisis, when usual policies and social norms 
have been disrupted, bold steps can steer the world back on track 
towards the Sustainable Development Goals. This is the time for change, 
for a profound systemic shift to a more sustainable economy that works 
for both people and the planet. 

The Sustainable Development Goals are vital for a recovery that leads to 
greener, more inclusive economies, and stronger, more resilient 
societies. Click on each goal to read more. 

The Sustainable Development Goals: Our Framework for COVID-19 Recovery – United Nations 

Sustainable Development 

https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19  

Worldview Mission (WM)                                                                                                                    

Chair & Founder                                                                                                                                                                              

Ms. Hélène H. Oord                                                                                                                                                                   

PR-Media - Int’l Relations Liaison to the United Nations                                                             

STATUTAIRE NAAM                                                                                                                                                          

STICHTING WORLDVIEW MISSION                                                                                                                                                 

CHAMBERS OF COMMERCE KVK: 53.94.11.36                                                                                                                                                                                          

FISCAAL / RSIN/ANBI 85.10.82.403    

BANK: NL08 ABNA 05.06.08.22.02 

INSCHRIJF DATUM: 25 OCTOBER 2011 

   
Mob: +31 (0) 636108563 Whats-App 

ANBI INTERNET                                                                                      

Site:           https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/worldview-mission   

Em:            https://worldviewmission.nl/?page_id=6850                                                                                                                        

Em:            worldview.mission@gmail.com  /   Em: info@worldviewmission.nl  

https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/
https://www.un.org/pt/node/68070
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062322
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061082
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgs-framework-for-covid-19-recovery/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgs-framework-for-covid-19-recovery/
https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19
tel:06%2036108563
https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/worldview-mission
https://worldviewmission.nl/?page_id=6850
mailto:worldview.mission@gmail.com
mailto:info@worldviewmission.nl
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 Webs:          https://worldviewmission.webs.com/   

 

My space:   Hélène H. Oord (heleneoord) on Myspace  
 
SITE:                https://helenehoordministriesint.wordpress.com/about/   Hélène H. Oord Ministries int’l 

 SITE:               https://helenehoordministriesint.wordpress.com/agape-temple-global-ministry  Agape Temple Global Ministry 

Skype:        helene.oord  / Skype: helene.oord21  

Facebook:  http://www.facebook.com/pages/Worldview-Mission/115182681906542 

Facebook:  http://www.facebook.com/helene.oord 

Twitter:       https://twitter.com/heleneoord 

Linked-Inn: http://www.linkedin.com/pub/h%C3%A9l%C3%A8ne-oord/25/44/463 

Linked-Inn: http://nl.linkedin.com/pub/helene-oord/22/5b5/309 

My-Space:  Hélène H. Oord (heleneoord) on Myspace   
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