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Jaarplan 2017 

 

Missie, visie en focus Christ’s Hope 

De missie, visie en strategie of focus van Christ’s Hope International zijn:  

 

Missie  

“Bringing the life-changing message of Jesus Christ to children and families infected with and affected by HIV 

and Aids through discipling and care giving, presenting them perfect in Christ Jesus.” Vertaald: De 

levensveranderende boodschap van Jezus Christus brengen aan personen die besmet zijn met of getroffen zijn 

door HIV en Aids door voor hen te zorgen en hen te onderwijzen zodat ze rein voor Christus mogen staan.  

 

Visie  

“Working towards an Aids-free world.”  

Vertaald: Toewerken naar een Aids-vrije wereld. 

 

Strategie / Focus  

“Care for children affected by HIV and Aids”. 

Vertaald: Zorg voor kinderen die lijden door HIV en Aids. 

 

 

Christ’s Hope Nederland – de kern 

1. Afrika heeft nog altijd te kampen met de gevolgen van aids. Ondanks gratis toegang tot aids-remmers 

sterven vele volwassenen, tieners en kinderen aan de gevolgen van aids. Er zijn meer dan 13 miljoen 

weeskinderen ten gevolge van aids. 

2. Het leven van deze kinderen is kwetsbaar, ze missen de nodige scholing en zorg (zowel op geestelijk, 

lichamelijk, sociaal, emotioneel en educatief gebied). 

3. Christ’s Hope biedt deze kinderen de bovenstaande scholing en zorg en geeft ze daarmee hoop voor 

de toekomst. Daarnaast werkt zij aan Bijbels onderwijs zodat deze kinderen de hoop die Christus geeft 

kunnen leren kennen. 

4. Er wordt gewerkt vanuit het Bijbelse perspectief op relaties, huwelijk, seksualiteit en preventie van 

aids.  

5. Christ’s Hope voert kleinschalige programma’s uit voor deze kinderen in verschillende landen in Sub 

Sahara Afrika. De focus ligt daarbij op de zogenaamde Ministry CarePoints. Dit zijn centra waar 

groepen bestaande uit maximaal 50 kinderen, minimaal 9 uur per week naast hun schooltijd 

onderwijs, begeleiding en zorg ontvangen.  



  

 3 

 JAARPLAN 
 

6. Programma’s worden uitgevoerd door de lokale organisaties. Veldwerkers uit Nederland kunnen 

daarbij – toegevoegd - een functie vervullen. 

7. De monitoring en de evaluatie van het programma wordt gedaan door de lokale organisatie in 

samenwerking met de staf van Christ’s Hope International en met de staf van de betrokken mobilisatie 

landen.  

8. Christ’s Hope Nederland is samen met haar ‘twinning partner’ Christ’s Hope USA verantwoordelijk 

voor de fondsen van het werk van de locale organisaties in Tanzania en Kenia.  

 

 

Korte terugblik 2016 

 

2016 was een enerverend jaar. Er is in 2016 gewerkt aan meer naamsbekendheid en groei. Processen om dit te 

bereiken zijn in gang gezet. Het is een zegen dat er in het afgelopen jaar al resultaten hieruit bereikt konden 

worden. We danken God voor de mogelijkheden die er waren. 

In april vond het afscheid van Jan Bellinga als directeur plaats. We kijken terug op een mooie avond, waarin 

duidelijk dankbaarheid voor het werk dat Jan verricht heeft, uitgesproken werd. Ook kon het werk van Christ’s 

Hope aan vele oude betrokkenen opnieuw onder de aandacht gebracht worden. En het werd heel duidelijk dat 

Christ’s Hope een organisatie is waarin vele landen samenwerken.  

In 2016 namen twee vrijwilligers afscheid. Joh de Vries stopte als medewerker financiën en Michelle van 

Huffelen kon haar functie als medewerker administratie niet meer vervullen. Begin 2017 zal Chris Fledderus, 

die met ‘pensioen’ gaat als financieel administrateur ook afscheid nemen.  

Er zijn nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Tabitha de Groot werd actief als medewerker relatiebeheer en Kitty 

Kroeze als kindsponsor coördinator. Tommie van Essen is actief betrokken bij de communicatie en 

nieuwsuitingen. Hierdoor konden we zeer regelmatig (o.a. email) nieuwsbrieven publiceren. Geert Jan van 

Dalhuizen gaf advies op gebied van internet, website en social media.  

Op sportief gebied vonden er meerdere acties plaats. Schaats je Wezenloos was actief op een basisschool in 

Nunspeet en op 11 basisscholen in Putten. Mede door de betrokkenheid van het schoolpersoneel bij deze 

acties kon er door het gesponsord schaatsen geld ingezameld worden voor kinderen in Afrika. In mei vond 

Fiets je Wezenloos plaats door deelname aan Limburgs Mooiste. Vijftien fietsers brachten een mooi bedrag 

binnen voor het goede doel. Het was een zeer geslaagd evenement. Voor herhaling vatbaar.  

Op het gebied van fondsenwerving hebben we verder nieuwe contacten kunnen leggen met particulieren, 

kerken en stichtingen. Hierdoor hadden we de middelen om aan onze verplichtingen in Afrika te voldoen. 

Mede door de samenwerking met EO Metterdaad, die in augustus in Kenia het werk van Christ’s Hope gefilmd 

heeft, zal Christ’s Hope in Nederland in 2017 meer aandacht kunnen trekken bij een wat breder christelijk 

publiek.  
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We kijken ook dankbaar terug op wat er bereikt is in Kenia. Er is heel hard gewerkt en er is veel aandacht aan 

scholing en training van personeel gegaan. Dit heeft zijn vruchten al afgeworpen. De kwaliteit van onderwijs en 

zorg is toegenomen. De organisatie is goed in staat te groeien. Vanuit Nederland konden we de 

ontwikkelingen in het CarePoint Mathare in Nairobi meemaken. 50 kinderen ontvangen daar nu de scholing en 

zorg. Het gebouw en wat er gebeurt wordt door velen ervaren als een oase en een teken van hoop in een 

omgeving van hopeloosheid en verval. In het door Nederland ondersteunde CarePoint Nyalenda in de 

sloppenwijk van Kisumu is ook uitstekend gewerkt.  

In Tanzania is het een turbulent jaar geweest. Door managementproblemen moest Christ’s Hope helaas de 

samenwerking met de locale organisatie loslaten en stond de zorg voor de kinderen op het spel. Gelukkig kon 

er een herstart plaatsvinden met nieuwe, geschoolde en getrainde mensen. Inmiddels is er een mooi, nieuw 

team opgebouwd. Met begeleiding vanuit het International Office zijn inmiddels drie nieuwe CarePoints 

heropend! In de nieuwe CarePoints kon een deel van de ‘oude’ kinderen weer geplaatst konden worden. Voor 

sommige sponsoren betekende dit helaas het afscheid nemen van ‘oude’ kinderen. We hadden dit liever 

willen voorkomen. We zijn de sponsoren van een kind in Tanzania dankbaar dat zij het geduld hadden om 

Christ’s Hope te blijven steunen door de onzekere tijd heen. We mochten als Nederlandse organisatie een 

bijdrage leveren aan de herstart van het eerste CarePoint Rock City en aan CarePoint Bugarika (in dit CarePoint 

zijn kinderen vanuit het oude ‘Igogo 2’ opgenomen).  

 

Doelen 2017  

Uitwerking van doelstelling 1 in het meerjarenbeleidsplan: Samenwerking met twee  lokale Christ’s Hope 

organisaties in Afrika waardoor – gesteund door Christ’s Hope Nederland – als kerntaak 200 – 400 kinderen 

de mogelijkheid hebben gezond en geschoold volwassen te worden. Door het programma met hen worden 

velen in hun omgeving erbij betrokken en gestimuleerd tot gezonde gedragsverandering. Tevens worden zij 

bekend gemaakt met het evangelie van Jezus. 

 

1. Voor de keuze en uitvoering van de projecten werkt Christ’s Hope Nederland gericht op de vraag van 

Christ’s Hope Tanzania en Kenia.  

 

2. Christ’s Hope Nederland werkt nauw samen met de medewerkers van Christ’s Hope International 

inzake beleid rond Ministry CarePoints en Child Sponsorship. Samen met hen en het management van 

Tanzania en Kenia en met “twinning land” USA vindt monitoring en evaluatie van de projecten plaats. 

Er wordt planmatig gewerkt met een plan en begroting van Tanzania en Kenia.  

 

3. Voor goede voortgang en controle van het programma vindt maandelijks overleg plaats tussen 

management van bovengenoemde landen per skype en nauw overleg per mail. Jaarlijks vindt er een 

evaluatiebezoek plaats in Kenia en Tanzania.  
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4. In 2017 is Christ’s Hope Nederland betrokken bij drie Ministry CarePoints. 150 kinderen krijgen 

hiermee toegang tot onderwijs en zorg. Naast het onderwijs op school verbeteren zij hun kans op een 

goede toekomst door geestelijke, lichamelijke, sociale, emotionele en educatieve zorg.   

 

5. Voor kinderen in één CarePoint in Kenya zal er in 2017 een containergebouw voor de uitvoering van de 

werkzaamheden van het CarePoint en voor kantoorwerkzaamheden gebouwd worden. Hierdoor 

ontstaan er na bouw mogelijkheden om meer kinderen op te nemen in het CarePoint/een tweede 

CarePoint te starten.  

 

6. Christ’s Hope Nederland ondersteunt het werk van Care and Compassion in Kenya. Door fondsen van 

EO Metterdaad gaat één extra medewerker aangesteld worden. Hierdoor zullen circa 60 nieuwe 

patiënten per jaar pastorale en verpleegkundige/medische zorg ontvangen in een nieuwe regio van 

Kisumu. Hierdoor zullen circa 600 mensen in hun omgeving o.a. gezondheidsvoorlichting en geestelijke 

zorg ontvangen. 

 

7. Christ’s Hope Nederland verplicht zich verder tot het deels faciliteren van de huisvesting van de 

Ministry CarePoints en tot financiële steun die de organisatieopbouw in Tanzania en/of Kenia ten 

goede komen. 

 

8. Minimaal twee veldwerkers, die dienstbaar kunnen zijn binnen CarePoints of bij de thuiszorg “Care 

and Compassion” (zorg voor aids patiënten in Kenia) worden geworven en begeleid voor/tijdens hun 

uitzending. De veldwerker heeft een opleiding in een vakgebied dat passend is bij de te verrichten 

werkzaamheden (bijvoorbeeld verpleegkundige of leerkracht). De veldwerker wordt voorgesteld aan 

(een delegatie) van het bestuur. Na instemming van het bestuur zal de veldwerker kennismaken met 

alle medewerkers van Christ’s Hope Nederland. 

 

9. De veldwerkerscoördinator onderhoudt de communicatie met de veldwerker door frequente e-mails 

en minimaal maandelijks skype overleg.  

 

10. Het handboek voor veldwerkers wordt up to date gemaakt. 

 

11. Alle Christ’s Hope landen informeren Christ’s Hope International schriftelijk maandelijks over de 

financiën. Christ’s Hope Nederland heeft hierdoor ook maandelijkse financiële rapportage van Kenia 

en Tanzania. Christ’s Hope Nederland ontvangt daarnaast een regelmatige inhoudelijke rapportage 

van Kenia en Tanzania (minimaal 1 x per half jaar).   

 

12. Alle kinderen die door de Nederlandse organisatie ondersteund worden hebben aan het einde van 

2017 een sponsor.  



  

 6 

 JAARPLAN 
 

 

13. De kindsponsor coördinator communiceert maandelijks met de kindsponsor coördinator in Tanzania 

en Kenia. Zij dragen er samen zorg voor dat circa 1 x per kwartaal sponsoren een brief van hun 

sponsorkind ontvangen.  

 

14. De directeur stimuleert de organisatie in Kenia en/of Tanzania om lokale 

fondsenwervingsmogelijkheden te onderzoeken en indien mogelijk te starten. 

 

Uitwerking van doelstelling 2 in het meerjarenbeleidsplan: Een stabiele Nederlandse Christ’s Hope 

organisatie die in staat is de lokale organisaties in Afrika goed te ondersteunen.  

 

1. Christ’s Hope is zich bewust dat ze afhankelijk is van de leiding en zegen van God. Om die reden lezen 

we in de Bijbel en bidden we samen voor de organisatie en het werk: in ieder geval elke werkdag, 

voorafgaand aan vergaderingen en tijdens de maandelijkse medewerkersbijeenkomsten.   

 

2. Christ’s Hope Nederland beschikt over voldoende (m.n. vrijwillige) medewerkers, die tezamen de te 

verrichten werkzaamheden doen. Er wordt gezocht naar invulling van de openstaande vacatures voor 

een medewerker public relations en medewerker financiële administratie. 

 

3. De directeur zorgt ervoor dat er planmatig gewerkt wordt. Jaarplan, begroting en jaarplanning zijn 

leidraad. De directeur rapporteert minimaal 5 x per jaar aan het bestuur.  

 

4. De manager operations geeft in samenwerking met de boekhouder en penningmeester maandelijks 

inzicht in de financiën van Christ’s Hope Nederland. Hij rapporteert hierover aan de directeur en het 

bestuur in Nederland en aan de penningmeester van het bestuur en de CFO van Christ’s Hope 

International. 

 

5. Christ’s Hope Nederland gaat Quickbooks gebruiken voor haar boekhouding. Hierdoor wordt de 

financiële transparantie in de samenwerking met Christ’s Hope International gefaciliteerd. 

 

6. Christ’s Hope werkt volgens de richtlijnen van ANBI en voldoet aan de eisen die in Nederland aan 

fondsenwervende organisaties gesteld worden. Zij wil in 2017 voldoen aan de eisen voor de 

erkenningsregeling goede doelen. Voor de financiële rapportage voldoet zij aan de richtlijn 650 voor 

fondsenwervende organisaties.  

 

7. Christ’s Hope beschikt over een actueel bestuursreglement, een betaalprotocol, een fraudeprotocol en 

een klachtenprocedure.  
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8. Profielen van de functies van de medewerkers binnen Christ’s Hope worden beschreven. Samen met 

medewerkers wordt gezocht naar passende (na-)scholing om eventuele lacunes te vullen.  

 

9. Christ’s Hope Nederland werkt aan netwerk binnen Nederland. Directeur en manager operations 

bezoeken hiertoe passende netwerkbijeenkomsten.  

 

 

Uitwerking van doelstelling 3 in het meerjarenbeleidsplan: Christ’s Hope Nederland heeft een structureel 

inkomen om langdurig 200-400 kinderen in Afrika te steunen. Samen met de ondersteuning voor zorg en 

voorlichting voor aidpatiënten werkt zij aan een structurele inkomstengroei van circa €150.000 in 2017 tot 

€250.000 a €300.000 in 2019. Daarnaast werkt zij aan incidentele projecten, waardoor dit jaarlijks met 

€40.000 - €140.000 aangevuld wordt.  

 

1. Christ’s Hope communiceert regelmatig met haar achterban, o.a. door het up to date houden van de 

website, maandelijkse (email) nieuwsbrieven en minimaal wekelijkse berichten op social media (m.n. 

facebook).  

 

2. Christ’s Hope zet in op ambassadeurs van het werk, die het werk van Christ’s Hope in hun netwerk 

uitdragen. Twee keer per jaar wordt een informatieavond voor ambassadeurs georganiseerd. Er vindt 

minimaal jaarlijks een informatie-/netwerkavond plaats voor (ex)medewerkers en (ex)veldwerkers en 

hun eventuele netwerk. 

 

3. Er vindt een bijeenkomst plaats met de leden van het Comité van Aanbeveling. 

 

4. Mogelijk nieuwe veldwerkers worden actief geworven in de communicatie-uitingen van Christ’s Hope. 

Samenwerking met kerken en de christelijke hogescholen (die leerkrachten en verpleegkundigen 

opleiden) wordt onderzocht. 

 

5. Veldwerkers worden ook voor PR doeleinden ingezet; zij sturen maandelijks een nieuwsbericht aan de 

veldwerkers coördinator.  

 

6. Er vinden zo nodig speciale acties plaats om alle kinderen in de CarePoints, waarvoor Nederland 

verantwoordelijk is, gesponsord te krijgen.  

 

7. Samenwerking met (vermogens-) fondsen / stichtingen die ontwikkelingssamenwerking en/of zending 

ondersteunen zal uitgebreid worden. 
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8. Bekende kerken ontvangen per half jaar een bericht. 100 nieuwe kerken zullen door Christ’s Hope 

benaderd worden. Er wordt naar gestreefd bij minimaal 10 kerken presentaties te geven over het werk 

van Christ’s Hope.   

 

9. Een ondernemersnetwerk wordt opgebouwd. Minimaal 1 x per jaar vindt er een bijeenkomst plaats 

voor ondernemers.  

 

10. Er worden sportacties gepland door Sport je Wezenloos. De opbrengst van deze acties is voor de 

kinderen in de Care Points. Voor basisschoolkinderen zal Schaats je wezenloos op minimaal 2 scholen 

plaatsvinden.  

 

11. Fiets je wezenloos zal in juni 2017 opnieuw plaatsvinden. Minimaal 20 fietsers worden na goede 

voorbereiding gevraagd als streefbedrag €500, -  te werven voor kinderen in de CarePoints van Christ’s 

Hope.  

 

12. Ride for Hope Lake Victoria vindt in juni 2017 plaats in Oeganda, Kenia en Tanzania. De organisatie 

hiervan ligt bij Christ’s Hope USA. Deelnemers uit Nederland worden door Christ’s Hope Nederland 

geholpen om €10.000 per persoon in te zamelen voor kinderen in de CarePoints. Christ’s Hope 

Nederland werft minimaal 3 fietsers.  

 

13. Christ’s Hope bezoekt evenementen ter vergroting van haar naamsbekendheid; onder andere 

Opwekking. Mogelijkheden voor bezoek van conferenties, kerken of christelijke campings wordt 

onderzocht.  

 

14. Christ’s Hope vergroot haar netwerk in Nederland. Zij registreert zich bij  (overkoepelende) 

organisaties.  
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Begroting Christ's Hope Nederland 2017 
 

   INKOMSTEN 
  Algemene giften 
  Particulieren 18.000 

 Kerken 7.000 
 Bedrijven 2.000 
 Fondsen/Stichtingen 0 
 

   Geoormerkte giften 
  Particulieren 40.500 

 Kindsponsoren 35.000 
 Kerken 5.000 
 Bedrijven 8.000 
 Fondsenwervende akties 51.500 
 Fondsen/Stichtingen 133.500 
 

   Totaal inkomsten 300.500 
 

   UITGAVEN 
  International Office  9.500 

 Bijdrage aan internationale staf 
 

7.500 

Personal support 
 

2.000 

   Kenia 176.400 
 CarePoints 

 
70.700 

Containerbuilding 
 

55.000 

Care & Compassion 
 

11.800 

Internship training staf 
 

4.800 

Veldwerkers 
 

27.000 

Begeleiding van staf International Office 5.600 

Evaluatiebezoek 
 

1.500 

   Tanzania 42.750 
 CarePoints 

 
35.000 

Faciliteiten Tanzania  
 

6.250 

Evaluatiebezoek 
 

1.500 

   Totaal programma Afrika 228.650 
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Kantoorkosten 15.450 
 Huur  

 
6.500 

Energie en verhuiskosten 
 

2.100 

Bankkosten 
 

1.000 

Kantoorbenodigdheden 
 

750 

Telefoon/internet 
 

600 

Reiskosten in Nederland 
 

3.000 

Verzekeringen 
 

1.000 

Afschrijvingen 
 

500 

   Accountantskosten 1.000 
 

   Marketing 11.000 
 PR - materialen 

 
6.000 

PR - events 
 

2.000 

Reiskosten PR 
 

3.000 

   Personeelkosten 44.150 
 Salarissen 

 
38.000 

Vrijwilligersvergoeding 
 

1.500 

Administratie 
 

150 

Belastingen 
 

4.500 

   Bestuurskosten 250 
 

   Totaal overige kosten 71.850 
 

   Totaal uitgaven 300.500 
  


