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Voorwoord

U staat op het punt het jaarverslag van Christ’s Hope Nederland over 2019 te gaan lezen. Dit jaarverslag 
bieden we u aan met een gevoel van dankbaarheid en opnieuw versterkt verlangen om een toekomst te 
bieden aan kinderen die getroffen zijn door de gevolgen van hiv/aids. We zijn dankbaar voor al het werk 
van vrijwilligers en de bijdragen van fondsen, kerken, bedrijven en particulieren die dit werk een warm hart 
toedragen. Prachtig om daarin de doorgaande lijn te zien, waarmee we het verschil mogen maken voor de 
kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Wat ons betreft laat dit alleen maar het verlangen groeien om voor 
nog meer kinderen een programma te kunnen aanbieden dat hen de weg uit armoede en belemmerende 
omstandigheden helpt te vinden.

Hoe verwoestend een virus het ‘normale’ leven kan omgooien ervaren we tijdens het schrijven 
van dit jaarverslag in Nederland aan den lijve in de zogenaamde coronacrisis. Veel landen 
in Afrika worden aan de lopende band getroffen door klimatologische, medische en 
politieke rampen. Wat mij bij twee bezoeken aan dit continent in 2019 vooral opviel 
is de enorme veerkracht die met name jonge mensen in deze omstandigheden 
laten zien. Dat geeft hoop. Zeker als dat gekoppeld wordt aan de vaste 
belofte van onze God dat zijn liefde uitgaat naar zijn kinderen, zichtbaar 
geworden in zijn zoon Jezus Christus. Ook in 2020 hebben we het 
vaste voornemen om Christ’s Hope volop uit te delen. Deelt u mee?

De jaarrekening over 2019 is recent door het bestuur vastgesteld 
en wordt samengevat in dit verslag weergegeven. We hopen 
dat dit het noodzakelijke vertrouwen versterkt en dat het u 
aanmoedigt om weer of voor het eerst betrokken te zijn bij dit 
hoopgevende werk.

Ik wens u van harte Gods zegen toe bij alles wat u in zijn 
Koninkrijk mag doen en wil u vragen om het werk van 
Christ’s Hope ook in uw gebeden op te nemen.

Hartelijke groet,

Ron de Rover
Voorzitter bestuur
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“Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere 
godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun 

nood, en je in acht nemen voor de wereld en 
onberispelijk blijven.” 

Jakobus 1:27

     onze missie

“De levensveranderende boodschap van Jezus Christus brengen aan 
personen die besmet zijn met of getroffen zijn door hiv en aids door 
voor ze te zorgen en ze te onderwijzen zodat ze rein voor Christus 
mogen staan”

     onze visie

“Toewerken naar een aidsvrije wereld” 
Wij zien een wereld die verscheurd wordt door aids. Wij geloven dat we 
geroepen zijn om aidsslachtoffers te helpen en zo toe te werken naar 
een wereld zonder aids.

     onze focus

“Zorg voor kinderen die lijden door hiv en aids.”
Met onze aanpak richten wij ons op de meest kwetsbare 
aidsslachtoffers: de kinderen. Zij krijgen intensieve begeleiding, zodat 
ze een zelfstandig en waardig bestaan op kunnen bouwen. In onze 
aanpak zetten wij in op: persoonlijke ontwikkeling, onderwijs, zorg en 
het verbeteren van de leefomgeving.
Wij doen dit vanuit een christelijke overtuiging. Kinderen mogen door 
het Evangelie ervaren dat ze waardevol zijn voor God, voor ons en voor 
elkaar. Dat is ons kernpunt. In ons programma hebben wij aandacht 
voor de Bijbelse richtlijnen voor relaties, huwelijk en seks.

Met onze hulp krijgen kwetsbare kinderen hoop en een volwaardige 
toekomst. Ze doorbreken de vicieuze cirkel van ziekte, armoede en 
gebrokenheid. Dit heeft een positieve impact op de hele omgeving.
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Problemen met
aids in afrika

In Afrika is aids nog altijd een groot probleem. Elke dag sterven er mensen door 
de gevolgen van deze ziekte. Ze laten hun kinderen alleen achter. Ook zijn er 
kinderen die voor hun zieke ouders moeten zorgen. 
 
Deze kinderen leven in extreme armoede. Hierdoor zijn ze zeer kwetsbaar. Ze 
krijgen niet de scholing, zorg en ondersteuning die ze als kind nodig hebben. Ze 
leven in constant gevaar van verwaarlozing en ernstig misbruik. Deze kinderen 
leiden een hopeloos bestaan en zonder hulp hebben ze geen toekomst.

Per dag sterven er in Afrika 
             mensen aan aids1.300

Cyclebreakers

Wij zetten ons in om deze kinderen hoop en een betere toekomst te geven. Ze 
worden door lokale mensen binnen de eigen leefgemeenschap opgevangen, 
bijvoorbeeld bij hun familie, bij buren of bij kennissen. We merken dat dat voor 
zowel de kinderen als de omgeving positief uitpakt. Christ’s Hope maakt naar 
school gaan mogelijk en biedt hulp via CarePoints. Dit is een centrale plek waar 
de kinderen buiten schooltijd aandacht, extra onderwijs en zorg ontvangen.
Met jouw steun gaan wij voor het delen van geloof en hulp.

 

CarePoints
Persoonlijke
ontwikkeling

Zorg

LeefomgevingOnderwijs
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Wij geloven in Cycle Breakers. Om de negatieve cirkel te doorbreken, helpen wij kinderen op de volgende gebieden.

CarepointsOnze aanpak:

persoonlijke ontwikkeling

Ieder kind is waardevol. Wij helpen 
kinderen met het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden en bieden steun bij 
verwerking van traumatische ervaringen, 
zoals verlies. Elk kind heeft vrijheid 
nodig. Lekker voetballen en spelen in de 
zon, zo komen kinderen tot leven.

Wij zorgen ervoor dat 
kinderen naar school kunnen 
gaan. In het CarePoint worden 
kinderen begeleid bij hun huiswerk. Ze 
leren daar ook wat het betekent om een 
kind van God te zijn. Ze mogen ervaren 
dat ze waardevol zijn en ontdekken wat 
dat betekent voor de relaties met elkaar.

persoonlijke mentor

sociaal & emotioneel

sport & spel

onderwijs

toegang tot school

huiswerkbegeleiding

Creatieve Bijbelles

hygiëne

genesis design

Zorg

medische Zorg

Warm eten

training Verzorgers

schoolbezoek

Betrekken omgeving

leefomgeving

Kinderen krijgen in het CarePoint 
minstens drie keer per week een warme 
maaltijd. Zo kunnen ze opgroeien tot 
sterke, gezonde mannen en vrouwen. En 
als ze ziek zijn zorgen we ervoor dat ze 
toegang hebben tot medische zorg.

Wij vinden het belangrijk dat ook de 
ouders/verzorgers van de kinderen 
worden geholpen als dat nodig is. We 
gaan bij ze op bezoek, bieden training en 
zorgen er samen voor dat elk kind zich 
ook thuis veilig mag voelen.
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Waarom onze 
aanpak werkt!

Wij vinden dat kinderen waardevol zijn. Kinderen die in armoede leven 
ervaren dat vaak niet zo. In het CarePoint wel. Daar horen en merken zij 
dat God van ze houdt en voor ze zorgt. Ze hebben hoop. Door de liefde 
die ze ervaren verandert hun zelfbeeld. Ook het beeld dat ze van elkaar 
hebben verandert. Ze zijn verschillend, maar gelijkwaardig. Hierdoor 
leren ze gezonde relaties te ontwikkelen, ook als ze later zelf een gezin 
mogen vormen. Door Christ’s Hope mogen de kinderen ontdekken wat 
hun talenten zijn. Ze kunnen naar school gaan en worden begeleid 
bij een vervolgopleiding. Leraar, verpleegkundige, kapper... wat voor 
veel kinderen eerst onbereikbaar leek, is nu een reëel doel. Ze hebben 
toekomst. Van uiterst kwetsbaar naar sterk en zelfredzaam. 

gezondheid

Werk & inkomen

god’s hoop

sociaal vaardig

opleiding

Deze kinderen 
doorbreken de 

negatieve cirkel van 
armoede, ziekte en 
gebroken gezinnen.
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Van onzeker meisje tot

“Ik ben jou buitengewoon dankbaar voor het 
verschil dat je hebt gemaakt in mijn leven!”

voorbeeld vol zelfvertrouwen

eliza:

eliza:

Een tienermeisje heeft een vader nodig. Eliza voelde 
zich minderwaardig omdat ze geen vader had. Haar 
moeder kon in haar eentje niet goed voor het gezin 
zorgen. Hierdoor zag Eliza andere kinderen naar 
school lopen in mooie, schone uniformen terwijl zij in 
het stof speelde. Toen ze tien jaar oud was, werd ze 
opgenomen in het programma van Christ’s Hope in 
Namibië. Ze herinnert zich dat ze trots was om voor het 
eerst naast haar leeftijdsgenootjes in de klas te zitten 
met een nieuw uniform en een mooie schooltas. In het 
begin liep ze achter en had ze moeite met leren. Maar 

in het CarePoint werd ze door de CareGivers geholpen. 
Ze haalde haar achterstand in en behoort nu zelfs tot de 

besten in haar klas.

Eliza ontvangt zorg en de blijde boodschap over Jezus. 
Ze heeft ontdekt dat ze een Vader heeft. Hierdoor is haar 

onzekerheid verdwenen en kan ze nu een voorbeeld zijn voor 
haar leeftijdsgenoten. Inmiddels is ze zestien jaar en haar leraren 

op school laten weten dat ze een positieve invloed heeft op haar 
vrienden. 
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Van onzeker meisje tot

Samenvatting
resultaten 2019
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Belangrijkste doelen en resultaten 2019

 Doel: We ondersteunen 300 kinderen en hun gezinnen door het CarePoint-
programma.
 Resultaat: doel deels behaald. We hebben 225 kinderen en hun gezinnen 

geholpen.

 Doel: We leveren een bijdrage aan de training van lokale leidinggevenden in de 
Afrikaanse landen.
 Resultaat: doel behaald. In oktober 2019 heeft deze leiderschapstraining 

plaatsgevonden.

Resultaten
2019

Kinderen die getroffen zijn door de gevolgen van aids staan bij Christ’s Hope 
centraal. Zij ontvangen bij ons zorg, onderwijs, een warme maaltijd en ze horen 
de boodschap van hoop. Weeskinderen groeien op binnen families. De familie, 
buurt, school en kerk worden betrokken bij het programma van Christ’s Hope.

aantal geholpen kinderen

Door groei over de jaren heen kunnen we steeds meer kinderen helpen.

2019
* in Nederland 18 minder dan in 2018, zij hebben een sponsor in de Verenigde Staten gevonden.

2018
2017
2016

Internationaal Nederland

1470

1384
1224

982
172
243

225*

161

percentage weeskinderen

Veel van de kwetsbare kinderen die wij 
helpen missen één of beide ouders.

percentage zeer kwetsbare kinderen

Alle kinderen in ons programma zijn 
kwetsbaar.

61% 39%
is wees

is geen weeskind, 
maar kwetsbaar door:

16% mist 
beide ouders

45% mist 
één ouder

hiv
zieke ouder(s)

extreme armoede
onveilige situatie

5

2

1
2

8

225

100
497

213

315

70

50

Kenia

Tanzania
DR Congo

Zuid-Afrika

Oeganda

Namibië

Swaziland

4

10

1470

32

Totaal aantal kinderen

Totaal aantal CarePoints
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inkomsten Christ’s hope internationaal 

inkomsten Christ’s hope Nederland

Uitgaven Christ’s hope Nederland

VS

60%16%
NL

2019
€ 1,91 miljoen 

FRA / BEL / CAN / VK

DUI
14%

10%

DoELStELLINg-
wERK AFRIKA

FoNDSENwERVINg

77%

2019
 € 297.000 

BEhEER / 
ADmINIStRAtIE

13%
10%

195

366

319 304

getallen in € x1000

2016 2018 20192017

1,48

1,91 1,91

2,16

getallen in € miljoenen

2016 2017 20192018

176

285
297

355

getallen in € x1000

2017 201920182016

PARtICULIEREN
32%

43%

2019
€ 304.000 

BEDRIJVENStIChtINgEN /
FoNDSEN

8%

KERKEN

ACtIES7%

10%

 Doel: We ondersteunen vanuit Nederland de lokale fondsenwervingstraining 
voor de teams in de Afrikaanse landen.
 Resultaat: doel behaald. De training met per organisatie twee teamleden vond 

plaats, gevolgd door verdere coaching.

 Doel: Het Care&Compassion-programma biedt zorg aan circa 100 mensen in 
2019.
 Resultaat: doel deels behaald. 60 mensen ontvingen de zorg. 

 Doel: In 2019 wordt Christ’s Hope Nederland een (CBF-)Erkend Goed Doel.
 Resultaat: doel behaald. Christ’s Hope heeft per 1 maart 2019 het CBF-

keurmerk.

 Doel: Alle kinderen die door de Nederlandse organisatie ondersteund worden 
hebben een sponsor in Nederland gevonden. 
 Resultaat: doel deels behaald. Alle kinderen hebben aan het einde van 2019 

een sponsor, deels vanuit Nederland, deels vanuit de Verenigde Staten.

 Doel: Het aantal kerken dat Christ’s Hope ondersteunt door 
‘churchpartnerschap’ neemt toe. 
 Resultaat: doel niet behaald. Het aantal kerken waarmee Christ’s Hope 

samenwerkt, is ongeveer gelijk gebleven.

 Doel: We starten met het programma ‘Vriend van een CarePoint’ als alternatief 
voor kindsponsoring.
 Resultaat: doel behaald. Zie www.christshope.nl/vriend.

 Doel: We organiseren vier Schaats je Wezenloos-acties, we doen met minimaal 
vijftien fietsers mee met Fiets je Wezenloos en we werven fondsen via de fietsers 
die deelnemen aan de Ride for Hope South Africa in 2020.
 Resultaat: doel behaald. Zie hoofdstuk Fondsenwerving.

VS
NL
DUI
FRA
BEL
CAN
VK

Verenigde Staten
Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Canada
Verenigd Koninkrijk

http://www.christshope.nl/vriend
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aantal geholpen kinderen

225
kinderen helpen

150 vanuit NL

150 vanuit NL

17%
kinderen

2,5%
kinderen

besmet met hiv besmet met hiv

46% 54%
jongens meisjes

497
kinderen

14% mist 
beide ouders

35% kwetsbaar

51% mist 
één ouder

213
kinderen

16% mist 
beide ouders

39% kwetsbaar

45% mist 
één ouder

Kenia

In totaal in Kenia 497 kinderen gesteund

In totaal in Tanzania 213 kinderen gesteund

Tanzania

347 vanuit VS

138 vanuit VS 75 vanuit NL

150 vanuit NL
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Update
Kenia en tanzania
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Ontwikkelingen
in Kenia

inleiding

Van Kenia wordt gezegd dat het een klein beetje van heel Afrika in één land heeft. 
Het landschap is prachtig en gevarieerd en de etnische diversiteit en rijke cultuur 
zijn indrukwekkend. Corruptie, binnenlandse conflicten, overstromingen en 
toenemende periodes van extreme droogte hebben echter als resultaat dat veel 
Kenianen onder de armoedegrens leven. Steden als Nairobi en Kisumu hebben 
sloppenwijken waar de mensen wonen in kleine hutjes gemaakt van golfplaten 
of hout aangesmeerd met modder. Ouders kunnen vaak niet voor hun kinderen 
zorgen. Ze kunnen niet werken omdat ze ziek zijn of ze kunnen geen werk vinden 
door het stigma van aids dat ze met zich meedragen. Daardoor kunnen ze vaak 
onvoldoende voorzien in voedsel voor hun gezinnen. Kwalitatief goed onderwijs 
en medische zorg zijn voor veel kinderen onbereikbaar.

Mijn naam is Rachel Onyango, ik ben 29 jaar en ik ben sinds oktober 2019 de 
directeur van Christ’s Hope in Kenia. In 2009 verloor ik mijn vader. Ik was toen 
tweedejaars student en stond aan het begin van mijn carrière. Ik herinner me 
levendig de belofte van mijn vader om mij in mijn carrière te ondersteunen en 
zie het als een groot gemis dat hij die belofte niet heeft kunnen nakomen.

Tijdens de periode van rouw hoorde ik de tekst uit Jesaja 53:1: “Wie kan geloven wat wij hebben 
gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?” Deze tekst inspireerde mij om 
behoeftige, kwetsbare weeskinderen te helpen door ze hoop te geven.

Het werk bij Christ’s Hope stelt mij in staat God te dienen door te zorgen voor kinderen die 
getroffen zijn door de gevolgen van aids. In de afgelopen zes maanden bij Christ’s Hope heb ik 
gemerkt dat ik een instrument ben in Gods hand.

ontwikkelingen binnen Christ’s hope in Kenia

De Keniaanse organisatie had in 2018 een interim directeur, Tony Madanga. Hij 
deed ook de financiële administratie. Begin 2019 is zijn rol veranderd en is hij 
‘financial officer’ geworden voor Christ’s Hope International. Er is een nieuwe 
boekhouder aangenomen in Kenia. Sinds het derde kwartaal is er ook een 
nieuwe directeur: Rachel Onyango. Zij vertelt iets over zichzelf in het bijgevoegde 
verhaal. We zijn blij dat hierdoor het managementteam weer compleet is en 
nieuwe plannen onder haar leiding gestart kunnen worden.

ontwikkelingen Carepoints

In 2019 werden in Kenia twee nieuwe CarePoints geopend. In het nieuwe gebouw 
in Kisumu konden 50 nieuwe kinderen starten met het programma en in Nairobi, 
in de sloppenwijk Mathare, kon een derde Carepoint met 50 kinderen geopend 
worden. Hierdoor zijn er nu in Kenia in totaal ongeveer 500 kinderen in zorg. De 
nieuwe CarePoints worden beide niet vanuit Nederland gefinancierd, maar vanuit 
de Verenigde Staten en Canada. 
Vanuit Nederland konden we, naast de bijdragen voor drie CarePoints, bijdragen 
aan de verdere inrichting van het nieuwe gebouw van zeecontainers en aan de 
extra onderwijskosten voor de tieners.

Kenia
50 miljoen
 inwoners

Nairobi
+4 miljoen
 inwoners

Christ’s Hope helpt:

347 kinderen
in Kisumu

en
150 kinderen

in Nairobi

Kisumu
750.000

 inwoners
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inrichting nieuwe gebouw  

In 2018 konden wij in Kenia een gebouw van zeecontainers laten bouwen in de 
sloppenwijk Nyalenda. Begin 2019 zijn de eerste kinderen verhuisd naar het 
nieuwe gebouw en later in het jaar zijn daar nieuwe kinderen bijgekomen. Sinds 
juli 2019 ontvangen honderd kinderen naschoolse zorg vanuit deze nieuwe 
locatie. Ook is er kantoorruimte in dit nieuwe gebouw. 

Met fondsen uit Nederland hebben we de inrichting van het gebouw kunnen 
financieren. De groepsruimtes en kantoorplekken in het nieuwe gebouw zijn 
voorzien van tafels, planken, kasten voor lesmateriaal en boeken, stoelen etc. 
Ook de keuken kreeg een aantal kasten. Omdat een lokale timmerman de kasten 
heeft gemaakt, waren de kosten lager dan verwacht, waardoor het overige geld 
besteed kon worden aan lesmaterialen, boeken, schriften, pennen etc. voor het 
kinderprogramma. De mentoren en kinderen zijn er heel blij mee!
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middelbare scholieren

In Kenia doen kinderen aan het eind van de basisschool een examen en krijgen 
zij het Kenia Certificate of Primary Education (KCPE) waarna wordt bepaald naar 
welke vervolgopleiding ze kunnen gaan. Afgelopen jaar waren er 33 kinderen die 
theoretisch voortgezet onderwijs volgden. Twee jongeren konden dit afronden 
en beide hadden zeer goede resultaten, waardoor zij directe toelating hebben 
tot de universiteit. Naast het theoretisch onderwijs ontvingen in het afgelopen 
jaar acht kinderen vakschoolonderwijs. Drie van hen hebben de vakschool in 
het afgelopen jaar afgerond. Drie andere leerlingen hebben succesvol hun jaar 
afgemaakt en vervolgen in 2020 hun opleiding. Twee leerlingen hebben helaas 
de school vroegtijdig zonder diploma verlaten (één van hen door verhuizing, de 
andere was onvoldoende gemotiveerd om zijn opleiding af te maken). 
We zien een sterk dalende trend van het aantal leerlingen dat naar de vakschool 
wil. De eisen voor de toegang tot theoretisch middelbaar onderwijs worden 
steeds lager en vakschoolonderwijs heeft bij de ouders/verzorgers en leerlingen 
een negatief imago. Concreet betekent dit dat in 2020 slecht één nieuwe leerling 
in Kenia zich heeft ingeschreven voor de vakschool, tegenover 54 kinderen die 
het theoretisch onderwijs gaan volgen.
Als Christ’s Hope stimuleren we jongeren om een vak te leren, omdat je met 
vakkennis gemakkelijker een baan vindt. Christ’s Hope in Kenia wil volgend jaar 
een aangepast tienerprogramma starten in de CarePoints om hen goed voor te 
bereiden op het zelfstandig leven en werken. 

Care & Compassion

Het programma van Christ’s Hope focust zich op kinderen die lijden door de 
gevolgen van aids. Samen met de families waarin zij opgroeien krijgen zij 
hulp, waardoor ze een toekomst kunnen opbouwen en kunnen ervaren dat de 
boodschap van hoop in Christus ook voor hen geldt.
Naast deze focus is er binnen Christ’s Hope in Kenia een programma voor 
aidspatiënten met verplegende en pastorale thuiszorg: Care & Compassion. In 
Kenia startte het werk juist met de zorg voor aidspatiënten. In de afgelopen drie 
jaar is het aantal zieken dat via Christ’s Hope zorg ontving afgenomen. Voor 
2019 gold dat Christ’s Hope haast alleen nog zorg bood aan de zieken in een 
bepaalde regio van Kisumu. Er werden in dit jaar 60 zieken geholpen. Van deze 
60 mensen zijn er zes helaas overleden. Hierdoor werden tien kinderen wees.
De lokale overheidsontwikkelingen met betrekking tot zorg voor aidspatiënten 

zijn in het afgelopen jaar opnieuw verbeterd. Steeds meer kosten worden door de 
overheid gedragen.  Daarnaast zijn er in Kenia andere organisaties die dit werk 
ook doen. Ook de lokale kerken hebben een taak in de pastorale zorg voor de 
zieken. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het Keniaanse management 
in overleg met de internationale leiding aan het einde van 2019 heeft besloten 
vanaf 2020 geen apart Care & Compassion-programma meer aan te bieden. De 
drie zieken, die aan het einde van 2019 nog zorg via Christ’s Hope ontvingen, zijn 
in het begin van dit jaar overgedragen aan de organisatie Lomamo.
Voor de Nederlandse verpleegkundige Willianne Olweny hebben deze 
ontwikkelingen bijgedragen aan haar oriëntatie om haar missie met Light to 
Shine meer met de lokale kerk en buiten Christ’s Hope voort te zetten. Ten tijde 
van het schrijven van dit verslag zijn er concrete stappen gezet, die ertoe zullen 
leiden dat zij in april 2020 haar werkzaamheden binnen Christ’s Hope afsluit. 
Wij zijn haar en haar man Elijah dankbaar voor de tijd en aandacht gegeven aan 
allen, die zo kwetsbaar waren. We wensen haar en haar gezin Gods zegen op de 
weg die zij inslaan om in samenwerking met de lokale kerk vergelijkbaar werk 
voort te zetten. Ook hun achterban willen we heel hartelijk danken voor de zeer 
trouwe steun in velerlei opzicht.

Medewerkers van Christ’s Hope Kenia (met Gerhard Potgieter uit Zuid-Afrika, werkzaam 
voor het ‘international office’ als projectleider gebouwen)
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Ontwikkelingen
in tanzania

inleiding

Tanzania ligt aan de oostkust van Afrika. De hoogste bergtop in Afrika, de 
Kilimanjaro, en de Serengeti trekken veel toeristen. Tanzania is politiek 
redelijk stabiel. Aids en een instroom van mensen die conflicten in buurlanden 
ontvluchten hebben echter een negatief effect op de economie. Veel 
Tanzanianen leven hierdoor onder de armoedegrens. Ze moeten rondkomen van 
minder dan een euro per dag. Mwanza is met meer dan een miljoen inwoners 
de op één na grootste stad van Tanzania. Er wonen veel (jonge) kinderen. Wat 
opvalt is dat de werkloosheid hoog is en er veel drugs worden gebruikt. Vanwege 
de armoede kunnen veel kwetsbare kinderen niet naar school, krijgen ze vaak 
geen medische zorg en mogen ze al blij zijn met één maaltijd per dag.

impressie werkbezoek tanzania

Gedurende acht dagen hebben we de werkrelaties met onze Tanzaniaanse collega’s 
aangehaald. We hebben met heel veel medewerkers gesproken, alle CarePoints bezocht en we 
zijn op bezoek geweest bij verschillende kinderen en hun families thuis. Het is indrukwekkend 
om te zien hoe waardevol de hulp van Christ’s Hope is. Het is ook mooi en bemoedigend om te 
zien hoe betrokken onze Tanzaniaanse collega’s zijn bij de kinderen en hun families. 

De gezinnen leven vaak met vijf tot tien personen, met één of twee ‘guardians’ (voornamelijk 
moeders, oma’s of tantes) in huisjes van zo’n tien vierkante meter. De meeste volwassenen 
verdienen een beetje geld met ‘casual work’ (als dagloner). Ze gaan in het stadscentrum op 
zoek naar werk: tomaten verkopen, kleren wassen, haren invlechten etc. Omdat de huisjes in 
een rotsachtige omgeving zijn gebouwd, zijn er weinig mogelijkheden om iets van groente te 
verbouwen. De CareGivers weten feilloos de huisjes van de kinderen te vinden in de wirwar van 
straatjes waarin wij snel onze oriëntatie kwijt zijn. Zo ontmoeten we bijvoorbeeld Kelvin.

ontwikkelingen binnen Christ’s hope in tanzania

De Tanzaniaanse organisatie is in 2019 onveranderd gebleven. Christ’s Hope 
in Tanzania was verantwoordelijk voor de zorg voor ruim 200 kinderen en 
jongeren. In 2020 zal er wel een wijziging zijn. De directeur Joshua Kalinga 
heeft afscheid genomen doordat hij te ver weg van zijn gezin werkzaam was. 
Voor hem moet nu vervanging gezocht worden. Voorlopig nemen de overige 
managementteamleden voor hem waar.

ontwikkelingen Carepoints

De zorg aan de ruim 200 kinderen wordt in Tanzania verdeeld over vier 
CarePoints. De meeste kinderen zitten op de basisschool. In het afgelopen jaar 
hebben 22 kinderen de middelbare school bezocht, bijna allemaal in wat bij ons 
de onderbouw van de middelbare school zou heten. Er zijn geen kinderen die het 
programma afgesloten hebben in het afgelopen jaar. In december 2019 hebben 
Sander Joziasse (manager operations) en Ron de Rover (bestuursvoorzitter) een 
werkbezoek gebracht.

Christ’s Hope helpt:

213 kinderen
in Mwanza

Tanzania
55,4 miljoen

 inwoners

Mwanza
+ 1 miljoen
 inwoners
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We ontmoeten Kelvin bij zijn huis. Hij loopt met een half 
opgegeten mandazi (een gefrituurd broodje) in zijn hand rond 
het huis en kijkt met blije ogen naar de CareGiver die bij hem op 
bezoek komt. Eerst denken we dat hij het kleine broertje is; we 
verwachten niet dat hij al op het CarePoint zit, klein dat hij is. 
Samen met zijn moeder en nog twee kinderen woont hij in een 
van de zeer kleine kamers in een huis. In de overige kamers 
wonen andere familieleden. Een grootvader heeft het huisje 
nagelaten. Kelvin is een klein, goedlachs en speels jongetje. In 
het CarePoint speelt hij uitbundig met de andere kinderen als 
het daar de tijd voor is. 

Hij is nu vijf jaar oud en zit een jaar in het programma van 
Christ’s Hope. Toen Kelvin bij Christ’s Hope in het programma 
kwam was hij ondervoed en zag hij er erg slecht uit. Wat een 
verschil met het stralende en levendige kind wat nu voor ons 
staat! Vader is niet in beeld en niet bekend en moeder heeft een 
zwakke gezondheid. Een zeer kwetsbaar bestaan voor Kelvin. 
Gelukkig woont hij vlakbij het CarePoint en heeft hij een CareGiver 

die heel persoonlijk bij hem betrokken is. Zijn moeder zegt erg 
dankbaar te zijn voor de verandering die zij ziet in het leven van 

haar zoon.

Het verhaal van:

Kelvin
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Nieuwe ontwikkelingen
binnen Christ’s hope

inleiding

Tot nu toe werkte Christ’s Hope Nederland samen met Christ’s Hope in Tanzania 
en Kenia. In 2019 werd door de organisaties binnen Christ’s Hope International 
afgesproken dat – afhankelijk van de concrete mogelijkheden – het in de 
toekomst ook mogelijk is om met meer Christ’s Hope organisaties in Afrika 
voor projecten samen te werken. Er zijn in 2019 meerdere ideeën geopperd voor 
nieuwe samenwerking en voor ‘pilots’. We hopen hiermee in 2020 echt aan de 
slag te kunnen.

Zeer kwetsbare gezinnen

De kinderen binnen het programma van Christ’s Hope leven in zeer kwetsbare 
gezinnen. De verzorgers moeten rondkomen van zeer weinig en zij verhuizen 
regelmatig als blijkt dat op hun woonplek te weinig mogelijkheden zijn om rond 
te komen. Als kinderen het programma vroegtijdig verlaten is meestal verhuizing 
de hoofdreden. We zoeken naar mogelijkheden in lokale samenwerking met 
andere organisaties om deze gezinnen te helpen in hun levensonderhoud 
te voorzien. In Congo zijn er voor 2020 plannen om te trainen op 
voedselvoorziening van gezinnen (eerst bij de tieners in het programma, wellicht 
daarna de verzorgers). Dit allemaal nadat een eerste test (zie het verhaal) heel 
enthousiast vroeg om vervolg.

tienerprogramma

Het aantal tieners, die op de middelbare school of vakschool zitten, binnen de 
verschillende Christ’s Hope-organisaties breidt uit. Hierdoor is er behoefte aan 
een speciaal tienerprogramma dat hen goed voorbereidt op het leven nadat zij 
het programma van Christ’s Hope verlaten hebben. Verschillende ideeën worden 
getest. Zo is er in Eswatini samenwerking met Young Life ontstaan, waarbij het 

geestelijke programma van deze organisatie ingezet wordt om jongeren meer te 
kunnen leren en laten ervaren wat geloof voor hen in het alledaagse leven kan 
inhouden.

training local fundraising 

Eind maart ging een langgekoesterde wens in vervulling om als Christ’s 
Hope-leiderschap een aantal dagen intensief aan de slag te gaan met lokale 
fondsenwerving. In Kisumu, Kenia kwamen we bij elkaar om getraind te worden 
door twee ervaren trainers van de Kenya Community Development Foundation. 
Namens Christ’s Hope waren hierbij aanwezig de internationale directeuren, 
alle teamleiders van de Afrikaanse landen en van elk land één persoon met een 
specifieke verantwoordelijkheid in lokale fondsenwerving.
Voor veel van de deelnemers werd tijdens de training duidelijk hoe groot de 
afhankelijkheid is van financieringsbronnen uit Europa en Noord-Amerika. Veel 
van de landenteams ontvangen hun financiering namelijk voor 95-100% uit het 
buitenland. Er ontstond een gezamenlijke motivatie om aan de slag te gaan met 
lokale fondsenwerving.
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In december 2018 stelden enkele CareGivers in Congo voor 
om ‘pondu’ en ‘matembélé’ te planten. Gewoon, om een keer 

te proberen. Eén van de CareGivers doneerde de planten en de 
mini-boerderij was gestart. In de keuken van het CarePoint werd 

bijgehouden hoeveel er van de planten werd geoogst.

Het afgelopen jaar hebben we van de twee groenten en de 
mango- en bananenbomen die we al hadden 25 keer (!) kunnen 

oogsten. De totale oogst had een waarde van 262.000 Congolese 
frank, bijna €150. We hadden nooit als doel om hier geld mee te 

verdienen of te besparen, maar zijn positief verrast dat we 25 keer 
ingrediënten uit de tuin van het CarePoint hebben kunnen halen. 

Alles wat we daarvoor nodig hadden was zon en regen.

2 groenten en een

paar fruitbomen

Aan het eind van het jaar hebben we de lokale organisatie 
‘Bilanga Ya Betu’ gevraagd om de kinderen in het CarePoint een 

introductietraining te geven over ‘familielandbouw’: het telen 
van fruit en groenten en het houden van kippen op het kleine 

stukje land dat beschikbaar is, zodat je daar als familie van kunt 
profiteren. De training was geweldig. De kinderen kwamen al 

meteen met vragen als: ‘Kunnen we meer van dit soort trainingen 
krijgen zodat we in het nieuwe jaar zelf ook groenten kunnen 

verbouwen?’ ‘Kunnen we kippen gaan houden in het CarePoint?’

We zijn door de positieve reacties van de kinderen en CareGivers 
van plan om dit soort projecten ook in andere CarePoints op te 

gaan starten. Wie weet kunnen we in de toekomst een groot deel 
van de ingrediënten voor onze maaltijden in de CarePoints zelf 

verbouwen. En misschien kunnen de kinderen en hun families zelf 
ook mini-boerderijen opzetten en daar de vruchten van plukken.

‘Pondu’ (cassaveblad) en ‘matenbélé’ (zoete aardappelblad) 
zijn twee groenten die in Congo veel worden gegeten.
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Micro-Scale agriculture project 
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Er is tijdens de training gewerkt aan ‘hoe’ lokale fondsenwerving aan te pakken. 
De trainers boden hierin een stuk onderwijs over relatiebeheer, fondsenwerving 
en communicatie en de teams gingen ook zelf aan de slag met het uitwerken van 
een actieplan voor een specifieke fondsenwervingsactiviteit. Er werd nagedacht 
over de vertaling van ideeën naar de eigen context. Daarbij was het noodzakelijk 
dat de groepen presentaties gaven van hun ideeën en plannen en leerden deze 
ook echt te ‘pitchen’. Voor een heel aantal van de deelnemers bleek deze wijze 
van representatie van Christ’s Hope een nieuwe en vaak leerzame ervaring.

De teams zijn na de training elk in eigen land van start gegaan met het opzetten 
van een lokaal fondsenwervingsteam. Elk team op een eigen wijze, allemaal 
met de intentie om meer lokale contacten aan te gaan en te onderhouden en 
te zoeken naar mogelijkheden om onderdelen van het werk voor te leggen aan 
lokale donoren.

Tijdens het werkbezoek van Christ’s Hope Nederland in Tanzania bleek dat de 
training een grote impact heeft gehad. Het Tanzaniaanse fondsenwervingsteam 
zoekt nu steeds meer contact met de lokale gemeenschap. Daaruit blijkt dat men 
niet wist wat Christ’s Hope doet en dat de gemeenschap daaraan kan bijdragen. 
De plannen en doelen voor 2019 bleken iets te ambitieus te zijn. Daar wordt in 
2020 rekening mee gehouden. Er zijn ouders en kerken uitgenodigd. Veel kerken 
hebben beloften gedaan, waarvan we de uitwerking moeten afwachten. Er zijn 
ook directe resultaten behaald. Zo heeft CarePoint Rock City zelf een afwastafel 
à 300.000 Tanzaniaanse shilling (€120) gefinancierd. De CarePoints hebben 
lijsten overlegd met wat ze hebben ontvangen: van schoenen en voedsel (bijv. 40 
kg rijst voor CarePoint Bugarika) tot vrijwilligers uit lokale kerken.

“Volledig afhankelijk zijn van internationale 
fondsen is alsof je op één been staat op een 
boot. Eén storm en het is met je gedaan.” - 

teamleider Oeganda
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Fondsenwerving
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Alles over
Fondsenwerving

inleiding

Voor alle activiteiten die Christ’s Hope Nederland financiert, hadden we ons tot 
doel gesteld € 345.000 te werven. Onze inkomsten waren ruim €304.000, een 
krappe 90% van wat we begroot hadden. 

De baten van particulieren wijken 15% negatief af ten opzichte van de begroting 
en zijn 5% lager dan in 2018. We hadden groei verwacht, ondanks het feit dat 
bekend was dat baten van particulieren voor één van de veldwerkers in Afrika 
halverwege 2019 zou eindigen. Er is weliswaar groei in niet bestemde donaties 
van particulieren geweest (met name door een succesvolle eindejaarsactie), 
maar niet zoveel als verwacht. 

In de begroting was verder fors ingezet op nieuwe fondsen en projecten. Dit kon 
echter niet gerealiseerd worden. De baten wijken 16% negatief af ten opzichte 
van de begroting.

De baten uit fondsenwervende sportacties waren net iets lager dan begroot, 
maar wel 50% hoger dan in het jaar ervoor. De Sport je Wezenloos-acties waren 
succesvoller, ook de voorbereidingen voor de  Ride for Hope van april 2020 
hebben in 2019 al inkomsten opgeleverd.

De bestedingen in Afrika waren ook lager dan begroot. Hiervoor zijn meerdere 
redenen aanwijsbaar. De belangrijkste zijn:

 Lokale fondsenwerving in de Afrikaanse landen. Een eerste start was al 
gemaakt, maar sinds maart 2019 (na de training van lokale teams) is er lokaal 
meer ingezet op donaties (met name in natura) van particulieren, bedrijven en 
kerken in de landen zelf. 

 Toename van kostenbewustzijn en efficiëntie in de programma’s in Afrika. 
Hierdoor konden de uitgaven vanuit Nederland naar Kenia en Tanzania dalen, 
terwijl wel het volledige programma gegeven werd.

 We hadden rekening gehouden met kleine nieuwe projecten in 2019, die echter 
nog niet gestart zijn. 

De bestedingen aan de doelstelling, het werk in de Afrikaanse landen, bedroegen 
ruim 76,5% van de totale uitgaven, hetgeen lager is dan vorig jaar (toen 80,6%). 
Dit komt door de daling in uitgaven aan de programma’s in Kenia en Tanzania in 
2019, terwijl de inspanningen in Nederland om fondsen te werven toenamen. Het 
doel van onze organisatie is dat minimaal 75% van de kosten besteed wordt aan 
de doelstelling. Dit is behaald. Bij deze norm is aan te merken dat Christ’s Hope 
Nederland alle kosten die in Nederland gemaakt worden ter bewustwording en 
voorlichting niet apart boekt, maar geheel rekent onder fondsenwervingskosten.

Donatie in natura – deze dames brengen voedsel voor Christ’s Hope Tanzania
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schaats je Wezenloos 2019

Nu ik iets over Schaats je Wezenloos 2019 schrijf, bedenk ik me dat het 12,5 jaar 
is geleden dat Schaats je Wezenloos tot stand kwam. Op een oktoberavond zit ik 
samen met Marnix ten Kortenaar in ons kantoor aan de Melkmarkt. Ik had hem 
gevraagd om mee te helpen om fondsen te werven op het gebied van sport en 
ontspanning. Marnix is oud-olympisch langeafstandsschaatser en hij was toen 
bezig met het plan om schaatsen mogelijk te maken op plastic. Een wezenloos 
gedoe, volgens mij, en zo ontstond Schaats je Wezenloos. Terugkijkend over 
alle jaren is gebleken dat het een supergoed concept is. We hebben al heel wat 
scholen bezocht.

In 2019 stonden wij voor een geweldige uitdaging: de opslagplaats voor de 
schaatsbaan van Schaats je Wezenloos in Zwolle werd gesloopt en we moesten 
nieuw onderdak vinden. Dat viel nog niet mee, want we hebben zo’n dertig 
vierkante meter nodig. Voor 1 mei moesten wij wat anders hebben.

Op 25 en 26 april stonden we met onze baan op basisschool de Bron in 
Nunspeet en op Koningsdag stonden we op de jaarmarkt van de gereformeerde 
kerk in Wezep. We vertrokken vanuit onze oude opslag ‘Fast Food’ in Zwolle naar 
Nunspeet en Wezep. Beide acties waren een groot succes. Vlak voor deze acties 
kregen we ook een nieuwe opslagplaats in Genemuiden, bij het bedrijf Visscher 
& Caravelle, een geweldige plek met alle voorzieningen, stellingen, heftrucks etc. 
Tijdens de zomer hebben we alles ingericht.

Aan het eind van het jaar stonden we op de wintermarkt in Oosterwolde en 
tijdens de kerstdagen stonden we bij de VEZ (Vrije Evangelisatie Zwolle). Dat 
waren ook geslaagde activiteiten. Ik wil het Schaats je Wezenloos-team dan ook 
bedanken voor hun inzet. Als ze mij vragen waarom ik dit samen met het team 
doe, kan ik zeggen dat onze motivatie voortkomt uit de tekst in Jacobus 
1:27: “weduwen en wezen bijstaan in hun nood”. Zo hopen wij ook voor 
2020 dat we minimaal 4 à 5 keer op pad kunnen gaan. Dus als je een 
school voor ons weet, meld het dan alsjeblieft.

Namens het Schaats je Wezenloos-team,
Jan Bellinga
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Fiets je Wezenloos 2019

Met z’n zestienen hebben we in juni over de Limburgse heuvels gefietst. Het 
doel: scholing voor kinderen in Tanzania. Voor €100,- kan een kind in Tanzania 
een jaar naar school. Met een opbrengst van €8000,- hebben we dus 80 
Tanzaniaanse kinderen naar school gefietst. Naast het mooie fietsdoel was 
het een gezellige fietsdag met een mooie uitdaging: 150km door de Limburgse 
heuvels. Het mooie weer werkte zeker ook mee, waardoor we goed mogen 
terugkijken op deze actie.

Voorbereidingen ride for hope south africa 2020

Drie fietsers uit Nederland gaan in 2020 voor de Ride for Hope fietsen in Zuid-
Afrika. Voor de 800 kilometer lange tocht zijn de fietsers al in 2019 begonnen 
met het werven van sponsors. Ze hebben daarvoor gebruik gemaakt van hun 
persoonlijke netwerk (zoals bijvoorbeeld de kerk) en ze hebben persoonlijke 
acties georganiseerd.

eindejaarsactie

Onze eindejaarsactie verliep goed. We hebben €14.175 aan donaties opgehaald 
(het doel was €12.000). We konden het verhaal van Rose vertellen. Zij is één van 
de weeskinderen in de CarePoints net buiten Kisumu. Bekijk de video die met 
haar en haar oma, gemaakt is: www.christshope.nl/video/.

http://www.christshope.nl/video/
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Organisatie-
ontwikkeling

Bestuur

Het huidige bestuur van Christ’s Hope Nederland kent geen nieuwe leden 
ten opzichte van 2018. Wel hebben twee algemene bestuursleden de rol van 
voorzitter en secretaris op zich genomen. Hiermee is een einde gekomen aan 
het voorzitterschap van Jacko van der Stege. Ook van Bianca Bouwman, die vele 
jaren secretaris was, hebben we afscheid genomen. Wij danken hen beide heel 
hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid, vele jaren lang. 

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:

 Voorzitter: Ron de Rover, teamleider en coach
 Secretaris: Frans Wortelboer, orthopedagoog
 Penningmeester: Paul van der Vorm, financieel management consultant
 Algemeen lid: Oscar Lohuis, predikant

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

medewerkers

Het  Nederlandse team mocht drie nieuwe vrijwillige medewerkers in het team 
opnemen: een administratief medewerker, een tekstschrijver en een Schaats 
je Wezenloos-medewerker. Zij versterken het team dat verder bestaat uit vijf 
andere vrijwilligers die zeer regelmatig hun uren besteden aan Christ’s Hope 
(voor grafisch ontwerp, financiële administratie, boekhouding, kindsponsoring 
en Schaats je Wezenloos-acties). Al deze vrijwillige medewerkers verrichten hun 
werkzaamheden onbezoldigd. Zij zijn onmisbaar om het werk goed te kunnen 
doen. Zij ontvangen een onkostenvergoeding. 

De huidige bezetting met (deels) betaalde medewerkers is ongewijzigd gebleven. 
De directeur (0,5 FTE) en manager operations (0,4 FTE) ontvangen een part-

time vergoeding voor hun werkzaamheden. Het relatiebeheer met fondsen en 
de begeleiding van het local fundraising project worden daarnaast voor 4-8 uur/
wk door een externe kracht gedaan. Voor de Schaats je Wezenloos-acties zijn 
er circa tien vrijwilligers actief bij opbouw, actie, afbouw en onderhoud van de 
schaatsbaan en schaatsen. In de bestuursvergadering in de herfst van 2019 
hebben we besproken dat we graag meer tijd willen besteden aan relatiebeheer 
met particulieren en bedrijven. Hiervoor zal uitbreiding met een nieuwe 
medewerker voor 1-2 dagen per week nodig zijn.
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Op weg naar 
2020

Ten tijde van het schrijven van dit deel van het jaarverslag zijn we thuis aan het 
werk in verband met de coronapandemie. Het jaarplan voor 2020 hebben we 
inmiddels al behoorlijk moeten aanpassen doordat deze virusinfectie veel van 
de gemaakte plannen doorkruist. We weten dat onze situatie bij God bekend is 
en dat Hij voor ons zorgt. Hoe onze toekomst eruitziet weten we niet, we hebben 
gemerkt dat er in een paar weken heel veel kan veranderen. Maar God is onze 
houvast.

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

We hopen dat de plannen die in Afrika gemaakt zijn door kunnen gaan. Onze 
collega’s in Kenia willen werken aan een nieuw tienerprogramma. Daarnaast zijn 
ze van plan in een nieuw gebouw drie nieuwe CarePoints te starten. In Tanzania 
zijn er plannen voor één nieuw CarePoint, deels gefinancierd door Christ’s Hope 
in de Verenigde Staten, deels door de Nederlandse organisatie. De kinderen 
in de nieuwe CarePoints zullen allemaal een sponsor nodig hebben. Daarvoor 
gaan we op zoek naar Nederlandse sponsoren. En voor alle door Nederland 
gefinancierde CarePoints zoeken we Vrienden van een CarePoint: een alternatief 
voor kindsponsoring, waarbij wel updates volgen over het werk met de kinderen 
in de CarePoints, maar er geen brieven meer worden geschreven. We zijn op zoek 
naar meer Vrienden, die kinderen een hoopvolle toekomst kunnen geven.

Daarnaast hopen we nieuwe kleinschalige projecten in de CarePoints te 
stimuleren, zoals de plannen in Congo (DRC) om kleinschalig groenten te 
verbouwen en kippen te houden (zie pag. 25). Een ander aandachtspunt is de 
voorbereiding van jongvolwassenen op het afscheid van Christ’s Hope. De 
begeleiding bij het vinden van werk zou nieuwe projecten kunnen opleveren.

Over de lokale fondsenwerving is in dit verslag ook geschreven. Er zijn in alle 
landen kleine teams opgericht die concrete plannen maken en die uitwerken. We 
hopen dit project te kunnen begeleiden en lokale mensen te ondersteunen bij de 
ideeën die zij ontwikkelen binnen hun gemeenschap en hun stad.

We zien ook dat de pandemie ervoor zorgt dat de al kwetsbare gezinnen hun 
normale werk niet kunnen doen. Dat betekent voor hen direct dat ze geen 
inkomen hebben en daarmee ook geen eten. Bij concrete nood zullen we onze 
achterban benaderen om hulp mogelijk te maken.

In Nederland gaan we op zoek naar uitbreiding van het team. We willen het 
werk bekender maken en meer fondsen werven bij particulieren en bedrijven. 
In dit voorjaar hadden we voor onze naamsbekendheid meerdere evenementen 
gepland. Helaas weten we nu dat deze door de pandemie niet door kunnen gaan. 
We hebben ons plan aangepast en we zullen meer online (social media, website, 
email en nieuwsbrieven) en via de post gaan communiceren. 

We hebben plannen voor uitbreiding van de samenwerking met fondsen 
gemaakt. Er zijn al meerdere aanvragen verstuurd. We bidden dat we positieve 
resultaten mogen gaan zien.

Enkele evenementen zijn naar het najaar verplaatst ‘als corona dat toelaat’. Dit 
geldt ook voor bijvoorbeeld onze fondsenwervende sportacties. Kunnen we in 
het najaar reizen en toch de Ride for Hope South Africa fietsen? Moeten we de 
Fiets je Wezenloos-actie verplaatsen? We weten het nog niet, leven elke dag in 
afhankelijkheid van God, die ons ook creativiteit geeft om in te spelen op de dan 
geldende omstandigheden. Zo hopen we dat we onze 
Schaats je Wezenloos-acties allen in het najaar 
kunnen plannen. We zoeken vier scholen hiervoor. 
Neem contact op als je meer informatie wenst. 

Hoop en bid je met ons mee?

Met vriendelijke groet,

Jannetta Huisman
Directeur Christ’s Hope Nederland
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(EURO) 31 december 2019 31 december 2018

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.715 1.520
1.715 1.520

Vlottende activa
Debiteuren - -
Vorderingen en overlopende 
activa

7.192 9.696

Vooruitbetaalde huur - -
Liquide middelen 111.519 107.898

118.711 117.594
====== ======

Totaal activa 120.426 119.114
====== ======

Reserves en Fondsen
Algemene reserve 6.088 -3.692
Bestemmingsreserves 34.481 17.949
Bestemmingsfondsen 75.721 94.702

116.290 108.959

Kortlopende schulden
Crediteuren 2.198 1.387
Schulden inzake belastingen 
(Loonheffing)

1.080 1.072

Overige schulden en 
overlopende passiva

858 7.696

4.136 10.155
====== ======

Totaal passiva 120.426 119.114
====== ======

Balans per 31 december 2019



Christ’s hope | Jaarverslag 2019 | 35

Staat van baten en lasten 2019

(EURO) Werkelijk  2019 Begroting 2019 Werkelijk  2018

Baten:
Baten van 
particulieren

93.751 111.000 98.630

Baten van 
bedrijven

23.893 19.000 15.080

Baten van 
organisaties 
zonder 
winststreven

153.698 182.000 184.127

Baten uit acties 
van derden

31.326 33.000 20.717

Overige baten 1.569 - 463
====== ====== ======

Som der baten 304.237 345.000 319.017

Lasten:

Besteed aan 
doelstelling
Doelstelling 
Christ’s Hope

227.123 270.514 283.242

227.123 270.514 283.242
Kosten 
Fondsenwerving
Kosten 
fondsenwerving

26.536 29.043 22.855

Kosten acties van 
derden

4.443 4.200 3.483

30.979 33.243 26.338

Beheer en 
administratie
Kosten van beheer 
en administratie

38.804 41.093 41.955

38.804 41.093 41.955
====== ====== ======

Som der lasten 296.906 344.850 351.535
====== ====== ======

Saldo van baten en 
lasten

7.331 150 - 32.518

====== ====== ======
Dotatie/ 
onttrekking aan:
Algemene reserve 9.780 - 13.231
Bestemmings-
reserve

16.532 - 3.744

Bestemmings-
fondsen

- 18.981 - 15.543

====== ======
Saldo 7.331 - 32.518

====== ======
Percentages t.o.v. 
totale kosten: 
Besteed aan 
doelstellingen 

76,5% 78,4% 80,6%

Kosten 
fondsenwerving

10,4% 9,6% 7,5%

Kosten beheer en 
administratie 13,1%

 
14,0% 11,9%

====== ====== ======
Totaal 100,0% 100,0% 100,0%
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Toelichting bij de baten en lasten over 2019

Baten naar herkomst Baten naar bestemming/aanwending

Als de donaties en giften onderverdeeld worden naar bestemming c.q. 
aanwending is het overzicht als volgt: 2019 2018

€ €
Baten van particulieren 93.751 98.630
Baten van bedrijven 23.893 15.080
Baten van andere organisaties zonder winststreven 
(fondsen)

131.314 160.806

Baten van kerken 22.384 23.321
Baten uit acties van derden 31.326 20.717
Overige baten 1.569 463

====== ======
Totale baten 304.237 319.017

2019 2018
€ €

Algemene Reserve
Algemene giften zonder bestemming 54.359 37.688

Bestemmingsreserves
Giften t.b.v. beheer en administratie 19.635 10.040
Bestemde giften t.b.v. doelstelling CarePoints 33.700 24.290
Bestemde giften t.b.v. doelstelling facilitair 9.120 1.580

====== ======
63.455 35.910

Bestemmingsfondsen
CarePoints (kinderprogramma’s) 128.902 144.212
Ondersteuning middelbare scholieren 3.000 18.020
Uitzending Nederlandse veldwerkers 40.513 56.530
Opbouw CarePoints Afrika 6.750 25.250
Care & Compassion 7.258 1.407

====== ======
186.423 245.419
====== ======

Totaal giften 304.237 319.017
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lasten | Kosten besteed aan doelstelling

De kosten voor de nieuwbouw van het containergebouw voor twee nieuwe 
CarePoints in Kenia vallen onder Opbouw CarePoints Afrika.

Kosten acties van derden 
De bijdragen voor de slijpmachine Schaats je Wezenloos zijn apart gezet in een 
fonds, de afschrijvingslasten voor de slijpmachine worden hier van afgeboekt..

lasten | Kosten fondsenwerving 

Kosten eigen fondsenwerving
De Stichting Christ’s Hope Nederland maakt kosten, die direct zijn toegerekend 
aan eigen fondsenwerving. In 2019 is een deel van de tijd van de medewerkers 
besteed aan het werven van nieuwe fondsen. Deze tijd is toegerekend aan de 
wervingskosten.

2019 2018
€ €

Fonds
CarePoints (kinderprogramma’s) 118.544 133.571
Ondersteuning middelbare scholieren en vakscholieren 4.850 4.242
Uitzending Nederlandse veldwerkers 46.271 54.427
Opbouw CarePoints Afrika 8.925 64.349
Local fundraising training Afrika 8.420 -
Management training Afrika 5.887 -
Care & Compassion 6.838 3.413

====== ======
Subtotaal 199.735 260.002
Personele kosten toegerekend aan doelstelling 17.285 12.787
Bijdragen via Christ’s Hope International                                                   10.103 10.453

====== ======
Besteed aan doelstelling 227.123 283.242

2019 2018
€ €

PR en reclame kosten 4.095 3.521
Personele kosten toegerekend aan werving 22.441 19.334

====== ======
Totaal wervingskosten 26.536 22.855

2019 2018
€ €

Kosten deelnemers Ride for Hope - -32
Kosten Schaats Je Wezenloos 2.340 1.625
Bijdragen slijpmachine Schaats Je Wezenloos - (1.900)
Kosten Opwekking 920 2.500
Kosten Fiets Je Wezenloos 1.183 1.290

====== ======
Totaal kosten van derden 4.443 3.483
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lasten | Kosten beheer en administratie

2019 2018
€ €

Toerekening salaris directie, medewerkers en vrijwilligers 19.663 24.636
Huur pand Zwolle 6.000 5.300
Accountantskosten 1.815 -
Administratiekosten 266 457
Training en cursussen 70 315
Telefoon en internet 158 59
Portokosten 810 519
Overige kantoorkosten 1.015 1.178
Reis en verblijfskosten (incl. bijdrage int. board meeting) 3.620 2.472
Bankkosten 847 891
Bestuurskosten 284 321
Verzekeringen 1.932 1.827
Afschrijvingen 524 380
Aanschaf en licentie CRM-pakket 1.800 3.600

====== ======
Totaal 38.804 41.955



Christ’s hope | Jaarverslag 2019 | 39

Begroting 2020

(EURO) Werkelijk  2019 Begroting 2019 Begroting 2020

Baten:
Baten van 
particulieren

93.751 111.000 109.000

Baten van 
bedrijven

23.893 19.000 22.000

Baten van 
organisaties 
zonder 
winststreven

153.698 182.000 172.000

Baten uit acties 
van derden

31.326 33.000 40.000

Overige baten 1.569 -
====== ====== ======

Som der baten 304.237 345.000 343.000

Lasten:

Besteed aan 
doelstelling
Doelstelling 
Christ’s Hope

227.123 270.514 233.480

227.123 270.514 233.480
Kosten 
Fondsenwerving
Kosten 
fondsenwerving

26.536 29.043 45.715

Kosten acties van 
derden

4.443 4.200 8.150

30.979 33.243 53.865

Beheer en 
administratie
Kosten van beheer 
en administratie

38.804 41.093 45.375

38.804 41.093 45.375
====== ====== ======

Som der lasten 296.906 344.850 332.720
====== ====== ======

Saldo van baten en 
lasten

7.331 150 10.280

====== ====== ======
Dotatie/ 
onttrekking aan:
Algemene reserve 9.780
Bestemmings-
reserve

16.532

Bestemmings-
fondsen

- 18.981

======
Saldo 7.331

======
Percentages t.o.v. 
totale kosten: 
Besteed aan 
doelstellingen 

76,5% 78,4% 70,2%

Kosten 
fondsenwerving

10,4% 9,6% 16,2%

Kosten beheer en 
administratie 13,1%

 
14,0% 13,6%

====== ====== ======
Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

De begroting 2020 past bij de investeringsfase waarin we als organisatie zitten. 
Door investering in fondsenwerving verwachten we éénmalig in het aankomende 
jaar lager dan 75% doelstellingskosten te behalen. In 2021 verwachten we dat 

de inkomsten door toename van fondsenwerving zullen stijgen, waardoor weer 
maximaal 25% aan beheer/administratie en fondsenwerving besteed zal worden.
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