
 

Factsheet Huis van Belle  

 

Vraag een willekeurig meisje van vijftien drie goede eigenschappen van zichzelf te noemen en ze zal 

er nauwelijks eentje kunnen noemen. Dat gaat ons aan het hart. Waarom? Tienermeiden van nu zijn 

de sterke vrouwen van de komende generatie! Wij willen bouwen aan deze generatie en de meiden 

helpen sterk te zijn, in zichzelf en God te geloven om zo van betekenis te zijn voor anderen. 

Waarom zijn we nodig? 

We geloven dat dat begint bij weten wie je bent, een geliefde dochter van God. Uniek gemaakt, 

gewild vanaf het allereerste begin (Psalm 139). Dat zorgt dat je stevig in je schoenen staat. Betere 

keuzes maakt en oog hebt voor anderen. 

We geloven ook dat een leven met God niet betekent dat alles vanzelf gaat. Daar weten ‘onze’ 

meiden alles vanaf. Om maar wat te noemen: 1 op de 4 maakt voor haar zestiende een nare seksuele 

ervaring mee. Van 1 op de 7 meiden zijn de ouders gescheiden. Anorexia komt onder steeds jongere 

meiden voor. De grote invloed van social media op het schoonheidsideaal. De verschuiving van kerk 

en geloofsbeleving. 

Wij zien dat de wereld overweldigend kan zijn voor meiden. De grote druk die op hen ligt om de 

juiste keuzes te maken, veel (dreigende) veranderingen in de maatschappij, het gevoel niets te willen 

missen en alles perfect te moeten doen…In Psalm 139 staat ook dat de Vader alles in al jouw 

levensboek heeft opgeschreven. Er zijn witte en zwarte bladzijden. We leven meiden zo’n leven voor: 

met ups en downs maar dicht bij God. 

Wat zijn we? 

Daarom is Huis van Belle er! Wij willen een veilige plek bieden waar meiden eerlijke verhalen horen 

over het leven en bemoedigd worden in hun geloof. We zijn een luisterend en adviserend oor waar 

nodig, een grote zus die je bij de hand neemt en geruststelt. Een thuis waar je compleet geliefd 

wordt zoals je bent. Juist als je niet meer alles van je ouders aanneemt omdat je zelf je mening gaat 

vormen, zijn wij er. 

De kracht van Huis van Belle 

♥ Wij bieden kwetsbare en krachtige rolmodellen die eerlijk zijn over het leven. 

♥ We onderzoeken waar de meiden mee bezig zijn en op welke plekken ze zich bevinden en zorgen 

dat we daar relevant zijn. 



♥ We doen niet aan ideaalbeelden. We laten een realistisch schoonheidsideaal zien. Er wordt bij ons 

niet gephotoshopt aan lijven en we maken nauwelijks gebruik van modellen. Alle meiden die 

voorbijkomen zijn echt, imperfect perfect. 

♥ We doen niet aan opgeheven vingertjes. Een stevige identiteit krijg je door je eigen mening te 

vormen. We laten alleen zien hoe je het zou kunnen aanpakken. 

♥ We geven antwoorden op vragen en geven meiden op die manier zekerheid en duidelijkheid. Ook 

zorgen we dat ze kennis hebben op het gebied van seks, grenzen aangeven, hun lichaam, zelfbeeld 

en de online wereld. Kennis maakt weerbaar. 

♥ We duiden belangrijke trends en hypes en geven onze mening daarover als dat nodig is. 

♥ We zijn vol van Gods levensveranderende liefde en willen dat heel graag verder vertellen! 

Over Stichting Huis van Belle 

- 12 vaste vrijwilligers die 1 of 2 dagen per week werken 

- 30 bloggers die vrijwillig schrijven voor de site 

- 1 betaalde kracht (hoofdredacteur) 

- Vier werkvelden: online, tijdschrift, evenementen, kennis delen 

- Geld nodig omdat: Huis van Belle graag wil groeien naar een steady organisatie is het nodig 

dat er vergoedingen komen voor onze vrijwilligers om hen meer uren per week te geven. Op 

dit moment rust er veel werk op hun schouders. Daarnaast is er veel geld nodig om Belle uit 

te geven, evenementen te organiseren en de website bij te houden. 

 

Meer informatie op stichtinghuisvanbelle.nl 


