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Voorwoord

Hierbij doen we u verslag van 2020, in veel opzichten een opmerkelijk jaar. Het is bijna
onvoorstelbaar wat een, voor het oog, onzichtbaar virus wereldwijd teweeg heeft
gebracht. Als de pandemie en de hieruit voortgekomen crisis ons íéts leert, dan is
het wel dat we kwetsbaar zijn en dat ons leven veel minder maakbaar is dan we
vaak denken.
De omstandigheden in acht nemend zijn we dankbaar voor wat van
onze plannen nog mocht lukken. Niet gepland en toch uitgevoerd is de
noodhulpactie om acute situaties in de bij onze CarePoints betrokken
gezinnen het hoofd te bieden. Ook andere bewoners van de wijken waar
we mogen werken konden we noodhulp bieden. In dit jaarverslag
rapporteren we over onze activiteiten en de financiële consequenties
hiervan.
De situatie in onze missielanden Kenia, Tanzania en DR Congo
was al niet best en is onder druk van de coronapandemie verder
verslechterd. We blijven u daarom vrijmoedig en onverminderd
uitnodigen om betrokken te zijn en ons met gebed en financiën
te blijven ondersteunen.
Vriendelijke groet en Gods zegen gewenst,

Ron de Rover
Voorzitter
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Christ’s Hope

Organisatie

“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.
En ze leven in constant gevaar van verwaarlozing en ernstig misbruik. Deze
kinderen leiden een hopeloos bestaan en zonder hulp hebben ze geen toekomst.

4 - 9 jaar
misbruik gevaar
weeskind zijn
eenzaamheid
aids
Per dag sterven er in Afrika
1.300 mensen aan aids

verwaarlozing
geen toegang tot school
onvoldoende voedsel
extreme armoede

Kwetsbare kinderen worden

Cycle Breakers

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.

geen medische zorg
CHRIST’S HOPE | JAARVERSLAG 2020 | 7

De landen waar we

actief zijn

Canada

Verenigd Koninkrijk
België

Nederland
Duitsland
Frankrijk

Verenigde Staten

Uganda
Congo

Tanzania

Mobiliserende landen
Uitvoerende landen

Namibië
Eswatini
Zuid-Afrika
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Kenia

Levensreddend en

Bijbels onderwijs, lessen in discipelschap

hoopgevend

Relaties, huwelijk & seks

Geestelijk

Wij geloven in Cycle Breakers! Om de negatieve cirkel van ziekte, armoede
en gebroken gezinnen te doorbreken, helpen wij kinderen op vijf essentiële
gebieden.

Huis- & schoolbezoeken

Cycle

Lichamelijk

Breakers

Kinderen krijgen
voedzame maaltijden
en wanneer nodig
medische zorg. Met
sport en spel worden
ze fysiek uitgedaagd.

Betrokkenheid lokale kerken

Betrokkenheid gemeenschap
Training sociale vaardigheden

Geestelijk
Kinderen leren dat
ze als kind van
God waardevol zijn
en ontdekken wat
dat betekent in het
dagelijks leven en in
relatie met elkaar.

Gemeenschap

Mentorschap
Emotioneel welzijn

Emotioneel

Traumabegeleiding

Toegang tot onderwijs

Intellectueel
Wij zorgen ervoor dat
kinderen naar school
kunnen gaan. En in
het CarePoint worden
ze begeleid bij hun
huiswerk.

Gemeenschap

Emotioneel
Ieder kind heeft
een persoonlijke
mentor die helpt bij de
emotionele en sociale
ontwikkeling en steun biedt
bij trauma en verlies.

Huiswerkbegeleiding

We werken samen
met het gezin waarin
het kind opgroeit, met
de school en andere
betrokkenen in de
lokale omgeving.

Aidspreventie

Intellectueel

Voeding & hygiëne
Medische zorg

Lichamelijk

Sport & spel
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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.

Deze kinderen
doorbreken de
negatieve cirkel van
armoede, ziekte en
gebroken gezinnen

gezondheid
God’s hoop
opleiding
sociaal vaardig
werk & inkomen
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Samenvatting

Resultaten

Resultaten 2020
3

Kinderen die getroffen worden 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.
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648

Uganda

6

300

125

Kenia
237

Congo

5

Tanzania

Aantal geholpen kinderen
Door groei over de jaren heen kunnen we steeds meer kinderen helpen.
Totaal aantal kinderen geholpen internationaal
2016

Namibië
10

982

2017

1224

2018

1384

2019

1470

2020

1846

Eswatini

393
79 2

Zuid-Afrika

64
1

1846 Totaal aantal kinderen
40

Totaal aantal CarePoints

Belangrijkste doelen en resultaten 2020

Doel: We ondersteunen binnen het programma van Christ’s Hope in Kenia de
schoolgang voor tieners die naar de middelbare school of vakschool gaan.

Doel: We ondersteunen 225 kinderen en hun gezinnen in het bestaande
CarePoint-programma en dragen bij aan de start van een heel nieuw CarePoint in
Tanzania met 50 kinderen.

Resultaat: doel behaald. Kanttekening is dat schoolgang in Kenia voor de meeste
kinderen na ruim drie maanden gestopt moest worden, omdat de Keniaanse
overheid de scholen sloot in verband met corona.

Resultaat: doel grotendeels behaald. We hebben de 225 kinderen en hun
gezinnen kunnen ondersteunen. In juli is in Tanzania een nieuw CarePoint geopend.
Door corona is het CarePoint gestart met 25 kinderen. Als deze kinderen allemaal
een kindsponsor hebben, kunnen in het nieuwe CarePoint nog eens 25 kinderen
worden opgevangen.
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Doel: We steunen pilots bij lokale organisaties gericht op het vergroten van
lokale betrokkenheid – verantwoordelijkheid van jongeren en families.
Resultaat: doel is deels behaald. Door corona konden vernieuwingen in het
programma niet als gepland plaatsvinden. In Congo kon met steun vanuit
Nederland in het najaar van 2020 een pilot starten voor de jongeren in het (voor)

laatste jaar van het Christ’s Hope-programma. Het pilotprogramma bestaat uit
vakstages/werkervaringsplekken in samenwerking met lokale vakmensen in
combinatie met een life skills- en discipelschapprogramma.
Doel: We leveren een bijdrage aan de training van lokale leidinggevenden in de
Afrikaanse landen.
Resultaat: doel behaald. Helaas was face-to-face-training door de
coronapandemie niet mogelijk. Hopelijk kan dat in 2021 wel.

Inkomsten Christ’s Hope internationaal
FRA / BEL / CAN / VK

1,91

1,91

10%

1,90

16%
2017

2018

2019

65%

NL

2020

getallen in € miljoenen

VS

VS
NL
DUI
FRA
BEL
CAN
VK

Verenigde Staten
Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Canada
Verenigd Koninkrijk

2020
€ 1,91 miljoen

Doel: We ondersteunen vanuit Nederland de lokale fondsenwerving voor de
teams in de Afrikaanse landen.
Resultaat: doel behaald. Lokale fondsenwerving is vast onderdeel van de
programma’s geworden en groeit. (Zie pagina 28)

9%

DUI

2,16

Inkomsten Christ’s Hope Nederland

Doel: In Nederland vinden we een fondsenwerver voor particulieren en bedrijven.
Resultaat: doel behaald. Per 1 Januari 2021 is de nieuwe fondsenwerver gestart.

366
319

Doel: Het aantal kerken dat Christ’s Hope ondersteunt neemt toe en daarmee
nemen ook de inkomsten vanuit kerken toe.
Resultaat: doel niet behaald. Het aantal kerken dat het werk gesteund heeft
is ongeveer gelijk gebleven, de inkomsten vanuit kerken zijn slechts met 2%
toegenomen.
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 in april 2020 de Ride for Hope South Africa fietsen.
Resultaat: doel deels behaald. Door de coronapandemie kon maar één
schaatsactie doorgaan. Alle andere evenementen moesten afgezegd worden. Fiets
je Wezenloos is op een alternatieve manier doorgegaan met goed resultaat. Ride
for Hope South Africa is uitgesteld.
Doel: We werken samen met fondsen voor financiering van programma en
projecten. Het doel is dat de inkomsten in 2020 vergelijkbaar zijn met die van
2019, wat betekent dat nieuwe fondsen circa 50.000 euro bijdragen.
Resultaat: doel behaald. Fondsen waren daarbij ook bereid coronanoodhulp voor
Afrikaanse landen te financieren.

304

300

STICHTINGEN /
FONDSEN

KERKEN
BEDRIJVEN
ACTIES
8%
10%
5%

47%

30%
PARTICULIEREN

2017

2018

2019

2020

getallen in € x1000

2020
€ 300.000

Uitgaven Christ’s Hope Nederland

FONDSENWERVING
355
297

285

298

10%
13%
77%

2017

2018

2019

getallen in € x1000

2020

BEHEER /
ADMINISTRATIE

DOELSTELLINGWERK AFRIKA

2020
€ 298.000
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Het verhaal van:

Isaac

Met zijn aanstekelijke lach, sympathieke uitstraling en gevoel
voor humor is Isaac (13 jaar) prettig gezelschap. Dat is altijd al
zo geweest. Op school, in het CarePoint of thuis, hij weet jong en
oud te vermaken. Hij zingt graag en kan prachtig tekenen.
Isaac woont samen met zijn moeder, stiefvader en vier
broertjes en zusjes in een sloppenwijk in Kisumu. Van huis
uit is er weinig aandacht voor zijn opvoeding. Zijn moeder is
verslaafd aan drugs en ook van zijn stiefvader krijgt hij niet de
zorg die hij nodig heeft. Dit leidde bij Isaac tot een toename in
ongedisciplineerd gedrag. Zijn schoolwerk en relaties thuis leden
hieronder. Dankzij Isaacs mentor in het CarePoint werd duidelijk
dat zijn gedrag werd veroorzaakt door negatieve groepsdruk en
een gebrek aan ouderlijk toezicht.
Isaacs ouders worden nu door de mentor begeleid in de
opvoeding van hun zoon. Daarnaast krijgt Isaac in het CarePoint
levensvaardigheidslessen. Deze aanpak werpt zijn vruchten af.
Hij is zelfverzekerd en uitgesproken, maar heeft nu ook geleerd
gehoorzaam te zijn. Zo kan hij zijn talenten optimaal ontwikkelen.

Persoon op de foto is niet Isaac
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Update uit de

Afrikaanse landen

Corona

in Afrika

De situatie rond corona in de Afrikaanse landen

Wat betekende corona voor het programma van Christ’s Hope?

“Het risico van corona jaagt ons minder angst aan dan het gevaar van honger. In
de sloppenwijken houden we het niet meer vol.”

De meeste CarePoints gingen door coronamaatregelen dicht. De medewerkers
hebben de kinderen en hun families bezocht en hulp op maat geboden. Ze
hebben onder andere noodhulppakketten uitgedeeld, voorlichting gegeven en
handwasstations geplaatst in de wijken rond de CarePoints.

Wij hebben een vreemd jaar achter de rug. Toen begin 2020 corona toesloeg,
hebben we met velen samen gebeden of het virus het Afrikaanse continent mocht
‘voorbijgaan’. En nu we terugkijken weten we dat het virus in veel Afrikaanse
landen minder hard toegeslagen heeft dan in veel westerse landen. Levens van
kinderen en families waarbij we direct betrokken zijn, zijn gespaard gebleven.
Sommigen werden ziek, maar ontvingen ook genezing.
Dat neemt niet weg dat corona in Afrika een harde realiteit is. De landen in Afrika
worden allemaal verschillend getroffen door het virus en hebben ook allemaal
een eigen aanpak. Veel mensen zijn het afgelopen jaar zwaarder getroffen door
de coronamaatregelen dan door het virus zelf. Ze raakten hun baan kwijt, winkels
gingen dicht en voedsel werd duurder. Veel scholen waren maandenlang dicht.

De impact van coronanoodhulp van Christ’s Hope in Afrika

1500

8000

34.800

kinderen geholpen

familieleden

mensen in de wijken

105.000+

300

20.700

maaltijden

handwasstations

mondkapjes

binnen het programma
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rondom de CarePoints

“Velen zijn hun baan kwijtgeraakt, met
name de mensen die voor hun overleven
afhankelijk zijn van een dagelijks inkomen.”
Rachel, teamleider
Christ’s Hope Kenia

“Zelfs in deze voor jou ook moeilijke tijd, ben je
gul geweest door ons te blijven steunen.
Dat zorgt voor veel blijdschap onder
de kinderen hier.”
Madula, medewerker
Christ’s Hope Tanzania
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Hoe nu verder?
We zien in de coronacrisis één terugkerend thema: de armste mensen worden
het zwaarst getroffen. De gevolgen van de pandemie zullen in Afrika nog
jaren nadreunen; kinderen hebben een scholingsachterstand opgelopen,
vaccinatieprogramma’s komen moeizaam tot stand en de bestrijding van hiv en
aids heeft te lijden onder de coronapandemie. Nog steeds is Oost- en Zuidelijk
Afrika het gebied dat het zwaarst getroffen wordt door aids. De cijfers van
UNAIDS laten zien dat daar in 2019 ruim 20 miljoen mensen leefden met hiv,
dat er circa 300.000 mensen overleden aan hiv/aids (veel meer dan - officieel
- aan corona!) en dat er circa 730.000 nieuwe hiv-infecties bijkwamen. In 2019
had circa 72% van de mensen met hiv toegang tot aidsremmers. Over 2020 zijn
er nog geen cijfers, maar we weten uit het nieuws dat corona de toegang tot
aidsmedicatie voor velen verslechterd heeft.
Aan de andere kant kennen wij de enorme veerkracht die veel mensen in moeilijke
omstandigheden laten zien. Ook zien we wereldwijd de bereidheid om steun te
bieden in tijden van nood. Dat geeft hoop.
Christ’s Hope past waar nodig het programma aan, maar corona verandert niets
aan de missie: hoop brengen aan kinderen in uiterste nood.
Lees het verhaal van Glenn Vantieghem, teamleider voor de lokale Christ’s Hopeorganisaties in Afrika, over de impact van de hulp aan de kinderen.

“De nieuwe variant van het virus, waar we hier
mee te maken hebben, lijkt besmettelijker en
verspreidt zich snel. Dat zorgt voor veel angst
in onze directe omgeving, omdat we veel
mensen zien sterven.”
Marlene, teamleider
Christ’s Hope Zuid-Afrika

18

Glenn

Over de impact van de hulp aan de kinderen
“Waarom doe je wat je doet en hoe houd je het vol? De situatie lijkt zo uitzichtloos.
Er zijn zoveel kinderen in nood. Al jaren is er hulpverlening en niets lijkt grondig te
veranderen? Waar haal je de moed vandaan om dit te blijven doen?”
Het zijn de meest voorkomende vragen die we krijgen wanneer mensen bij ons
op bezoek komen. Twaalf jaar geleden wisten we ons door God geroepen om
Hem te dienen in de Democratische Republiek van Congo om er via het werk van
Christ’s Hope om te zien naar kinderen in uiterste nood. Hoe wij op die twaalf
jaar terugkijken, hoe we op 2020 terugkijken en zelfs hoe we de toekomst zien,
heeft veel te maken met dezelfde vragen waar ik mee startte.
Het doet me denken aan een getuigenis dat ik ooit hoorde van een predikant.
Hij vertelde hoe hij bij het sterfbed van zijn vader stond en hoe zijn vaders
laatste woorden waren: “Als ik nog één persoon tot Jezus zou kunnen leiden...”
Eén persoon, daar gaat het om. Individuen en hun levens. Ieder mens, elk
leven telt. Als Christ’s Hope doen we wat we doen omdat we individuele
levens, één per één, mogen raken en dát is waar het om draait. Dit
kwam zeer concreet opnieuw naar voren op 31 oktober afgelopen
jaar. We vierden een graduation party voor een 20-tal kinderen
die succesvol het basisonderwijs hadden afgerond en nu
de overstap maakten naar de middelbare school. Met
ouders, kinderen en tal van genodigden was het een
feestelijk moment. Het werd echter zeer stil toen
Jean, één van onze gevierden, zijn verhaal deed. Ik
vat het samen:

Hoe denken wij terug op 2020? We denken
aan kinderen zoals Jean. Kinderen bij wie
alle hoop, door de omstandigheden van het
leven, gestolen werd. Kinderen aan wie we het
voorrecht hebben, hoop terug te mogen brengen.
Dat is wat we doen. Jean is de reden waarom we in
Congo wonen. Jean, Mark, Bibiche, Ben en tal van andere
namen die ik zou kunnen noemen. Allen individuele levens die konden omkeren
van hopeloosheid naar een schitterende toekomst vol van mogelijkheden.
En Covid denk je misschien. Covid heeft hier niets aan veranderd. Ja, het was
moeilijker. Ja, het vergde programma-aanpassingen. Ja, de risico’s werden groter.
Maar al bij al bleven we doen wat we doen: hoop brengen aan kinderen in uiterste
nood. Dat is ook wat ik zie voor de toekomst. Op een gerichte manier de meest
kwetsbare kinderen opzoeken en hen doelgericht hoop brengen. Hoop in en door
Jezus. Hoop voor een toekomst. Hoop in Christus. Dat is Christ’s Hope. Dit is wat
we doen, voor het 18e jaar op rij, ook in Covid-tijden en hopelijk nog vele jaren.
Glenn Vantieghem
Teamleider voor de lokale Christ’s Hope-organisaties in Afrika

“Toen mijn moeder stierf, zorgde mijn tante
voor me. Toen zij minder dan twee jaar later
ook overleed, was alle hoop verloren… tot
ik opgenomen werd in een CarePoint van
Christ’s Hope. Plots kon ik naar school,
plots was eten geen grote zorg meer en ook
als ik ziek was, zouden ze voor me zorgen.
Plots kwam hoop terug in mijn leven.”
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Ontwikkelingen

Hierdoor ontstond er voor de
kwetsbare families een dreigend
tekort aan voedsel. Kinderen leden
onder deze situatie. In Mathare (de
wijk in Nairobi waar Christ’s Hope
werkt) waren relatief veel coronainfecties met als gevolg dat er
maandenlang alleen huisbezoeken
mogelijk waren.

in Kenia

Inleiding
Kenia was één van de landen in Afrika waar de coronamaatregelen een
enorme impact hadden op het leven van alledag. En niet alleen corona, ook een
sprinkhanenplaag, overstromingen door extreme regenval en hoog water van het
Victoriameer hadden gevolgen.

Vanaf juni tot het einde van het jaar
was in de CarePoints in Kenia een
aangepast programma mogelijk
in kleinere groepen. In het laatste
kwartaal kon ook in Mathare het
programma weer hervat worden.
De scholen gingen begin 2021 weer
open. Voor de meeste kinderen
is 2020 een verloren schooljaar
geweest.

Toen in maart bleek dat het coronavirus ook Kenia niet voorbij zou gaan, ging het
land in lockdown. De scholen gingen dicht, Kenianen moesten vanuit huis werken
en er was een avondklok. Ook de CarePoints moesten sluiten. De kinderen die
hier persoonlijke begeleiding en een warme maaltijd kregen, konden niet op de
gebruikelijke manier worden ondersteund.
Voor gezinnen was het leven zwaar. Veel ouders/verzorgers van de kinderen
werken als dagloner en raakten door de coronamaatregelen hun baan kwijt.
Voedselhulp

Kenia
50 miljoen
inwoners
Kisumu
750.000
inwoners
Nairobi
+4 miljoen
inwoners
20

Christ’s Hope helpt:
498 kinderen
in Kisumu
en
150 kinderen
in Nairobi

Mede dankzij steun uit Nederland kon Christ’s Hope in Kenia voedselpakketten
samenstellen en uitdelen. In mei en juni, toen de nood het hoogst was, ontvingen
de gezinnen twee maandpakketten met genoeg basisvoedsel voor een gemiddeld
gezin. Na de eerste distributie gingen medewerkers bij de gezinnen langs om de
situatie te bespreken en waar nodig en mogelijk extra hulp te bieden.
Vanaf juli werd de lockdown in Kenia voorzichtig afgeschaald en werd de
noodhulp van Christ’s Hope doorgezet met kleinere hoeveelheden. Na december
is de voedselhulp gestopt en voorzien de gezinnen weer volledig zelfstandig in
hun onderhoud.
Ondanks deze extra ondersteuning, was 2020 een zwaar jaar voor de gezinnen in
Kenia. Veel van de gezinnen hebben een huurachterstand en de kinderen hebben
negen maanden school gemist.

Ontwikkelingen CarePoints
Om de kinderen en hun families te helpen was door de lockdown flexibiliteit
nodig. Toen de situatie wat verbeterde konden in een nieuw gebouw, gefinancierd
door Christ’s Hope in de Verenigde Staten, in totaal 150 nieuwe kinderen (deels
in juli, deels in november en deels in december) starten met een programma bij
Christ’s Hope. Geweldig goed nieuws in tijden waarin gezinnen juist hulp nodig
hebben. Aan het einde van 2020 waren er door deze groei 648 kinderen in het
programma.

Aantal geholpen kinderen Kenia

648 kinderen

jongens

Afronding van het programma
Het afgelopen jaar hebben vijf jongvolwassenen het programma afgerond. Twee
van hen vervolgen hun studie aan de universiteit. De andere drie hebben een
vakopleiding afgesloten (als monteur en elektricien). Eén heeft een baan bij een
bedrijf. De andere twee hebben wel werkklussen, maar zouden liever ook in dienst
zijn bij een bedrijf. Vijftien kinderen sloten in 2020 het programma voortijdig
af, merendeels doordat ze verhuisden (zes kinderen) of door goede resultaten,
waardoor zij toegang kregen tot een kostschool (zes kinderen). Van deze zes
tieners kwamen twee zelfs in aanmerking voor een beurs via een bank, die hen wil
helpen hun vervolgscholing tot universiteit aan toe te bekostigen.

54%

46%
meisjes

27% kwetsbaar

648

kinderen

18% mist
beide ouders

55% mist
één ouder

10%
kinderen

besmet met hiv
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Wateroverlast Nyalenda
Niet alleen corona, ook wateroverlast was
en is één van de uitdagingen voor Christ’s
Hope op de locatie Nyalenda in Kisumu. De
waterstand in het Victoriameer stijgt en was
al regelmatig in het nieuws, ook bij ons. De
locatie Nyalenda in Kisumu ligt dicht bij het
Victoriameer en tijdens de lockdown kon het
gebouw maar deels gebruikt worden door de
wateroverlast. Het waterniveau zakte uiteindelijk
weer, maar toen tegen het einde van 2020 weer
veel regen viel, is het terrein opnieuw ondergelopen
met water. Vele mensen in de buurt hebben hun
huisjes al moeten verlaten.
De bovenverdieping kan wel gewoon gebruikt
worden, maar nu de kinderen weer regelmatig in de
CarePoints kunnen komen is voor hen een tijdelijke
oplossing nodig. Een zusterorganisatie kon in de
laatste maanden van 2020 helpen. Vanaf begin
2021 hebben zij hun eigen gebouw echter weer
nodig, dus moest Christ’s Hope Kenia op zoek
naar een nieuwe oplossing. Recent is tijdelijk een
gebouw gehuurd. Er wordt nu naar een definitieve
oplossing gezocht voor de wateroverlast bij het
gebouw in Nyalenda.
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Gisele
Op eigen benen staan
Gisèle heeft geen ouders meer. Tien jaar geleden werd ze opgenomen in het programma van Christ’s Hope. Haar tante
wilde voor haar zorgen, maar had daar het geld niet voor.
Daarom werd afgesproken dat Christ’s Hope zou bijdragen
door maaltijden, scholing en eventuele medische zorg te
betalen.
Dat laatste bleek twee jaar later essentieel, toen Gisèle
een ernstige infectie aan haar been kreeg. Om amputatie
te voorkomen, moest ze onmiddellijk geopereerd worden.
Dankzij Christ’s Hope was dat mogelijk. Gisèle werd
geopereerd en moest vijf maanden revalideren om
opnieuw te leren lopen.
Ze is nu 17 jaar en sterk en gezond. Het programma van
Christ’s Hope heeft ze dan ook bijna afgerond. Ze is actief
lid van de lokale kerk. Daarnaast is ze druk met haar studie
en verkoopt ze vlees om wat geld te verdienen. Dat ze nu op
eigen benen kan staan had ze tien jaar geleden niet durven
hopen.
Kijk op www.christshope.nl/op-eigen-benen-staan/ voor een
filmpje waarin Gisèle vertelt hoe ze dankzij Christ’s Hope een
toekomst heeft.
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Ontwikkelingen

in Tanzania

Inleiding

Organisatieontwikkeling

Hoe verschillend kunnen buurlanden reageren op de pandemie? Waar in Kenia
het leven stillag is in Tanzania alleen in de eerste drie maanden na de uitbraak
van de pandemie sprake geweest van maatregelen (scholen tijdelijk dicht en
extra hygiënemaatregelen). Vanaf juli verliep het leven eigenlijk weer vrijwel
‘normaal’; de scholen waren open en ook de CarePoint-programma’s konden
vrijwel ongehinderd plaatsvinden. Kinderen en hun ouders/verzorgers en de
medewerkers van Christ’s Hope zijn niet besmet geraakt met het coronavirus.

We hadden verwacht in 2020 met een nieuwe Tanzaniaanse directeur verder te
bouwen aan de organisatie. Daarvoor zijn veel online gesprekken gevoerd met
kandidaten, maar uiteindelijk is de vacature nog niet vervuld. We bidden dat 2021
meer zegen mag brengen op dit vlak. Het team heeft een leidinggevende nodig.

Tanzania
55,4 miljoen
inwoners

Mwanza
+ 1 miljoen
inwoners
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Christ’s Hope helpt:
237 kinderen
in Mwanza

Nieuw CarePoint Tanzania

Aantal geholpen kinderen Tanzania

237 kinderen

46%

54%

jongens

meisjes

In de drie maanden zonder normaal programma vonden huisbezoeken plaats en
konden ook nieuwe kinderen geselecteerd worden. Op 1 juli heeft Christ’s Hope
in Tanzania een nieuw CarePoint geopend: CarePoint Dalinger. Op het moment
worden daar vijfentwintig kinderen na schooltijd opgevangen. Als deze kinderen
allemaal een sponsor hebben gevonden, kunnen in het nieuwe CarePoint nog
eens vijfentwintig kinderen met het programma starten.

46% kwetsbaar

237

kinderen

7% mist
beide ouders

47% mist
één ouder

2%

kinderen

besmet met hiv
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Voorbereid op de

toekomst

Ivan, Richard en Harry zijn drie jongemannen uit Namibië die in 2020
het Christ’s Hope-programma hebben afgerond. Ze hebben hard
gewerkt, veel geleerd en zijn dankbaar voor de hulp die ze
daarbij hebben gekregen. Dankzij hun sponsors en
de Christ’s Hope-medewerkers in Namibië
gaan ze goed voorbereid de
toekomst tegemoet.

Het verhaal van:

Ivan

“Ik ben dankbaar voor de Bijbellessen,
huiswerkbegeleiding en schoolspullen die ik heb
gekregen. Door wat ik heb geleerd over Jezus voel ik me
nu voorbereid op de toekomst, wat er ook op mijn pad
komt. Zoals in Filippenzen 4 vers 13 staat ben ik tegen
alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Hoewel ik
het CarePoint-programma nu heb afgerond, vraag ik nog
wel om hulp in de vorm van gebed. Ik hoop in de toekomst
een kind te kunnen sponsoren, zodat ik iemand kan helpen
zoals ik geholpen ben.”
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Het verhaal van:

Richard

“In 2010, toen ik acht jaar was, overleed mijn vader. Ik heb dat ervaren
als een groot gemis. Mijn redding kwam via Christ’s Hope, ik kreeg
hulp bij het verwerken van mijn verlies. Ik wil, nu ik de middelbare
school heb afgerond, verder studeren. Het is mijn droom om ooit
dierenarts te worden. Daarnaast blijf ik graag betrokken bij het
CarePoint om ook anderen te helpen bij het opbouwen van een
toekomst. Want ik heb gemerkt dat ook anderen aandacht en zorg
nodig hebben. Alleen zo verliezen ze de hoop niet.”

Het verhaal van:

Harry

“Toen ik in groep 7 zat, werd ik opgenomen in het CarePoint-programma. Ik
heb daar geleerd dat ikzelf en anderen om mij heen waardevol zijn. Hoewel
ik nog niet kan belijden dat Jezus mijn redder is, hoop ik dat ooit wel te
kunnen doen. De medewerkers van het CarePoint helpen mij nog steeds
te groeien in geloof. Ik blijf graag betrokken bij het CarePoint, zodat ik
andere kinderen in Namibië kan helpen. Ik wil die kinderen meegeven hoe
belangrijk het voor je toekomst is om je best te doen op school. Verder ben
ik van plan een juridische opleiding te gaan doen, omdat ik wil opkomen
voor mensen die onrecht wordt aangedaan.”
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Nieuwe ontwikkelingen binnen

hebben ze vaak onvoldoende praktijkervaring om zelfstandig verder te kunnen.
Dat bieden scholen niet.

Lokale fondsenwerving

Daarom is nu het Life Center-project gestart. Het plan is dat twintig jongeren
die de komende één a twee jaar het programma gaan afsluiten, vaardigheden
gaan leren die bij hun toekomstige beroep horen. Het project wordt deels in
samenwerking met een school opgezet. Stages zijn daarbij essentieel, deze
zullen in samenwerking met lokale vakmensen georganiseerd worden.

Christ ’s Hope

Ondanks dat de Afrikaanse landen getroffen werden door corona en lockdowns
zagen we in 2020 uiteindelijk een sterke groei van de lokale inkomsten van
Christ’s Hope-organisaties in de Afrikaanse landen. De teams in die landen zijn
meer en meer in staat om de lokale gemeenschap te betrekken bij het werk.
Daardoor zagen we een sterke groei in bijdragen van lokale particulieren, kerken
en ondernemers. Zo sponsorde in Congo een lokale kerk de warme maaltijden in
het CarePoint en ontvingen we in Namibië gloednieuwe schooltassen voor alle
kinderen. Naast bijdragen in concrete producten ontvingen we ook financiële
bijdragen van lokale betrokkenen.
We blijven als Christ’s Hope in 2021 verder bouwen aan deze lokale fondsenwerving en het meer en meer verbinden van ons werk met lokale kerken,
particulieren en ondernemers. We geloven dat het goed is dat ons werk lokaal
wordt ondersteund en daarmee zo ook minder afhankelijk wordt van financiering
uit Nederland en andere mobilisatielanden.
Voedselvoorziening en tienerprogramma pilots
Christ’s Hope wilde in 2020 in samenwerking met andere (lokale) organisaties
pilots starten om tieners en families van kinderen in het programma te helpen
in hun levensonderhoud te voorzien. Door de gevolgen van corona werden deze
pilots grotendeels verschoven en daarvoor in de plaats kwamen noodhulpacties.
De gezinnen hadden hulp nodig bij de allereerste levensbehoeften: voedsel,
schoon water, zeep/desinfectiemiddelen, mondmaskers etc. In het najaar kon in
Congo wel gestart worden met de eerste landbouwactiviteiten voor tieners en
gezinnen.
In Congo is ook een pilot gestart met vaktraining voor jongeren die in de laatste
jaren van hun programma zitten. Jongeren die de vakschool afronden missen
vaak belangrijke praktische vaardigheden. Hoewel ze een diploma op zak hebben,
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Naast de praktijkscholing krijgen de jongeren in het Life Center lessen in
discipelschap en levensvaardigheden. De nadruk ligt op het in praktijk brengen
wat navolging van Jezus betekent. De levenslessen gaan onder andere over het
onderhouden van relaties, het zoeken van werk, beheren van geld etc.

Update uit

Nederland

Fondsenwerving
De fondsenwervende plannen voor 2020 zijn helemaal aangepast door de
coronapandemie. We hadden juist ingezet op evenementen en sportacties, onder
andere om onze naamsbekendheid te vergroten, maar door corona is er veel
geannuleerd en gewijzigd. Het directe contact met de achterban en met mogelijk
nieuwe relaties werd door corona bemoeilijkt. We hebben veel meer online (via
social media, website, email en nieuwsbrieven) gecommuniceerd en meer post
verstuurd.
Juist door de lockdown in de landen in Afrika ontstonden daar nieuwe noden.
Ouders en verzorgers van kinderen in het programma, die hun brood verdienen
als dagloners, hadden ineens geen werk meer. Dit had direct gevolgen, geen werk
is geen brood. Bij deze concrete nood werden we verrast door onze achterban
van particulieren en fondsen in Nederland die voor de coronanoodhulp vrijgevig
waren. Hierdoor zijn de totale inkomsten in 2020 nog bijna op het niveau van
2019 uitgekomen.
Het is echter ook niet een jaar van groei geweest. We hadden ingezet op het
aantrekken van een fondsenwerver en we hadden ruim 10% groei in inkomsten
begroot. Dit is niet uitgekomen. Vooral de inkomsten van kerken en particulieren
bleven achter bij de begroting. De vacature voor fondsenwerver werd ook per 1
januari 2021 ingevuld.
We zijn dankbaar dat met een aangepast programma in de landen in
Afrika het werk wel door kon gaan. De aanpassingen waren nodig door de
overheidsmaatregelen in de landen. Doordat het programma deels uitviel of in
kleinere groepjes plaatsvond zijn de gemaakte kosten voor de kinderen lager
geweest dan begroot. Naast de hulp aan de kinderen kon zo ook noodhulp aan
gezinnen of andere mensen uit de omgeving geboden worden (bijvoorbeeld in de
vorm van voedsel, handwasstations, zeep en mondmaskers).
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Sport je

Wezenloos

Wat betreft de fondsenwervende sportacties, lag er in 2020 een flinke uitdaging
klaar. Helaas hebben we maar één keer een Schaats je Wezenloos-actie op een
school kunnen organiseren: in februari in Elburg. In april waren we van plan om
met een team mee te doen aan de Ride for Hope in Zuid-Afrika. Deze 800 km
lange fietstocht is uitgesteld; vanwege de corona-onzekerheid is er nog geen
nieuwe datum gepland.
Ook de toertocht Limburgs Mooiste, die in juni gepland was, ging niet door. Maar
er werd wel gefietst! De deelnemers hebben op 6 juni in hun eigen omgeving,
alleen of met z’n tweeën, meegedaan met Fiets je Wezenloos. In september heeft
een team van Christ’s Hope alsnog Limburgs Mooiste gefietst. In totaal hebben
13 deelnemers 1750 km gefietst en daarmee ruim € 10.000 opgehaald voor
kwetsbare kinderen die getroffen worden door aids en corona. Een mooi bedrag!

Mijn Schaats en Fiets je Wezenloos-ervaring in 2020

Een verhaal van

Wiebe

Al jaren probeer ik me via verschillende organisaties in te zetten voor kinderen die
in armoede opgroeien. Sinds enkele jaren doe ik dat ook als vrijwilliger bij Christ’s
Hope.
In juni 2019 heb ik voor Christ’s Hope meegedaan aan Limburgs Mooiste en
in 2020 was het de bedoeling dat ik me met de Ride for Hope ‘wezenloos’ zou
fietsen in Zuid-Afrika. Deze fietsactie is door corona uitgesteld, maar in aanloop
naar dit evenement had ik wel een aantal acties ondernomen om de geldkas van
Christ’s Hope aan te vullen voor de ondersteuning van de kinderen die in Afrika
naar Carepoints gaan.
Allereerst heb ik trainingsrondjes gereden op de baan van Flevo On Ice in
Biddinghuizen als voorbereiding op de Alternatieve Elfstedentocht eind januari
2020 op de Weissensee. Het doel was om in Oostenrijk 100 kilometer te
schaatsen, maar het zijn er 125 geworden. De omstandigheden waren de dag
voor de toertocht uitstekend: prachtig ijs en een heerlijk stralend zonnetje. De dag
daarna waren de omstandigheden echter totaal anders: de temperatuur lag net
boven nul en er lag water op het ijs. De ijskwaliteit was verslechterd en na enkele
uren werd het steeds lastiger om fatsoenlijk de rondjes van 12,5 km zonder vallen
te volbrengen. Hoe blij was ik dan ook dat de 125 kilometer erop zaten. En nog
meer: de bedragen die vooraf waren toegezegd voor de kinderen in Afrika konden
worden bijgeteld!
In februari werd met Valentijnsdag, in samenwerking met supermarkt Jumbo in
Nunspeet, een appelflappenactie gehouden. Het was een geslaagde actie, waarbij

uiteindelijk de gehele opbrengst naar het goede doel kon gaan. Inclusief giften en
de opbrengst van statiegeld heeft deze actie voor Christ’s Hope meer dan € 1000
opgebracht.
Aangezien Limburgs Mooiste in juni niet doorging, werd aan de Fiets je
Wezenloos-liefhebbers gevraagd om zelf een ‘rondje’ te fietsen, zodat je je toch
voor het goede doel kon inzetten. Ik had uitgerekend dat de 150 km in Limburg
overeenkwam met 55 keer ‘de Knobbel’ bij ‘t Harde op- en affietsen. Een mooie
uitdaging die door verschillende mensen werd gewaardeerd: er werden 100
voedselpakketten van 18 euro gedoneerd voor kwetsbare families in Afrika.
Ik heb het afgelopen jaar op deze manier geschaatst en gefietst voor kinderen die
blijvend en elke dag in armoede moeten opgroeien. Het mag je dan (letterlijk en
figuurlijk) best wat kosten om deze kinderen te helpen. Voor hen heb ik me graag
‘wezenloos’ geschaatst en gefietst!
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Eindejaars-

actie

Voor onze eindejaarsactie hebben we het verhaal verteld van
Shia: een kwetsbaar meisje dat leeft met de gevolgen van aids
en nu ook wordt getroffen door coronamaatregelen.
Het doel van de actie was: € 20.000 ophalen om kinderen
als Shia te helpen in deze zware tijd. Dat doel hebben we
gehaald! De eindstand was ruim € 21.000.
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Bestuur
In het afgelopen jaar waren er geen wijzigingen in het bestuur van Christ’s Hope
Nederland.
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.
De bestuursvergaderingen vonden in het afgelopen jaar online plaats. Eén van
de onderwerpen was het integriteitsbeleid van Christ’s Hope. Christ’s Hope wil
een organisatie zijn waar grenzen gerespecteerd worden en grensoverschrijdend
gedrag voorkomen wordt. Integer handelen willen we laten zien in wie we zijn en
wat we doen. We hebben daarom een aantal maatregelen getroffen, die enerzijds
bijdragen aan preventie en anderzijds leiden tot adequate aanpak als er sprake
zou zijn van ongewenst gedrag of een vorm van misbruik op het gebied van
macht, seksualiteit en financiën.

Medewerkers
Christ’s Hope Nederland is heel blij met haar vrijwillige medewerkers, die zich zeer
regelmatig inzetten voor het werk van Christ’s Hope. Voor vele taken spelen deze
vrijwilligers een heel belangrijke rol. Zij ontvangen een onkostenvergoeding.
Voor de Schaats je Wezenloos-acties zijn er circa tien vrijwilligers actief bij
opbouw, actie, afbouw en onderhoud van de schaatsbaan en schaatsen.

Voor de corona-uitbraak hebben zij één schaatsactie kunnen ondernemen.
De acties die daarna gepland waren konden door de pandemie helaas geen
doorgang vinden.
De directeur (0,5 FTE) en manager operations (0,49 FTE) ontvangen een parttime
vergoeding voor hun werkzaamheden. Het relatiebeheer voor projecten met
fondsen en de begeleiding van de lokale fondsenwerving worden daarnaast voor
4-8 uur/week door een externe kracht gedaan. We hadden een vacature voor een
fondsenwerver voor particulieren en bedrijven. Deze vacature is per 1 januari
2021 (later dan gehoopt) voor 8 uur/week ingevuld.
Beloning directeur
Volgens de richtlijnen van het CBF (toezichthouder Goede Doelen) geven we inzicht
in de beloning van de directeur.
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid en de hoogte van de directiebeloning
vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was
in november 2020. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling
van de beloning volgt J. Huisman de Regeling Beloning Directeuren van
goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het
jaarinkomen. De weging van de situatie bij J. Huisman vond plaats door het
bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD score van 280 punten met een
maximaal jaarinkomen van EUR 70.391 (op fulltime basis). Het voor de toetsing,
aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur
bedroeg in 2020 EUR 22.800 (20 uur/week, 0,5 FTE, 12 maanden). De beloning
bleef binnen de geldende maxima.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen bleven voor J. Huisman
binnen het in de regeling opgenomen maximum van EUR 35.196 (bij 0,5 FTE/12
maanden). De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de
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We kijken hoopvol

vooruit

Als ik dit schrijf is het bijna Pasen. De eerste maanden van 2021 waren zo anders
dan we eind 2020 gedacht en gehoopt hadden. Corona is nog steeds het thema
in ons nieuws. Afrika leek minder getroffen door het virus, maar de laatste weken
eist ook daar de pandemie weer vele slachtoffers. Als het niet is door het virus
zelf, dan wel door de nieuwe maatregelen. Kenia is opnieuw in lockdown, Congo
sloot al haar scholen en we wachten af wat er verder komt.
In Nederland gingen de scholen lang dicht. Alweer drie geplande schaatsacties
op scholen gaan niet door. We hadden kleinschalige bijeenkomsten gepland,
maar ook die zullen verschoven moeten worden. Wordt 2021 een ‘groter’
coronajaar dan 2020? Het zou zomaar kunnen. We merken nu dat we minder
inkomsten hebben in de eerste maanden van dit jaar. Hoe zal het verder gaan?
Juist nu voor velen in Nederland de rek er ook uit is?
Hoe lastig gaat het worden in de Afrikaanse landen? Recent is Kenia in het
nieuws, waar men bang is voor nieuwe uitbraken en de ziekenhuizen vol liggen. In
Zuid-Afrika en Eswatini zijn veel mensen overleden en ligt het werk stil. Juist de
families die al maanden weinig werk hebben door corona hebben helemaal geen
reserves en je vraagt je af of het voor hen nog erger kan. Je zou er moedeloos van
kunnen worden, maar Pasen leert ons: Jezus leeft en regeert, Hij overwint. Pasen
is feest van overwinning over dood, over lijden, het feest van hoop. En die hoop
geeft leven, moed, doorzettingsvermogen. Ook nu.
We kunnen dankbaar terugkijken op 2020. We werden gesteund met de middelen
die nodig zijn om het werk te kunnen doen. En met de hoop van Pasen gaan we
door. Weer anders dan verwacht, maar wel onder Zijn zegen.
Vlak voor Pasen vond de eerste reis van een klein team van de internationale
Christ’s Hope-organisatie naar Kenia plaats. Het was een eerste mogelijkheid
tot overleg waarbij je elkaar in de ogen kunt kijken en samen de plannen voor de
toekomst bespreekt. Het ging maar net goed, al tijdens de week werd duidelijk
dat Kenia opnieuw in lockdown ging.
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Plannen voor vernieuwingen in het programma waren er wel, maar in het
afgelopen jaar kon hiervan weinig uitgevoerd worden. Eind 2020 kon in Congo wel
het Life Center-project starten (zie pagina 28). De verbinding met de gezinnen en
met de lokale kerken waren in het internationaal overleg belangrijke thema’s van
gesprek. Er zijn mooie initiatieven om samen te werken met kerken en we zoeken
naar mogelijkheden dit verder uit te breiden.
In Nederland hebben we gelukkig het team kunnen uitbreiden met een
fondsenwerver die zich één dag per week inzet voor de relaties met particulieren
en bedrijven. Verder zoeken we manieren om meer kindsponsors en Vrienden van
CarePoints te werven. We zijn daarnaast ook bezig om de relaties met stichtingen
en fondsen te verdiepen en uit te breiden. Zo hopen we aan het einde van het jaar
ondanks de lastige start toch te kunnen groeien.
Waarom? Omdat de kinderen en de families die betrokken zijn bij het programma
van Christ’s Hope in extreme nood leven. Zij zijn degenen waarvoor de hulp hét
verschil kan maken tussen aan de ene kant hopeloosheid en dood en aan de
andere kant leven in hoop en waardigheid, zoals een jongen aan het einde van
de basisschool in Congo het vertelde: ‘Na het overlijden van mijn moeder zorgde
mijn tante voor me, maar toen ook zij overleed, was er niets meer van mij over,
hoe moest ik nou verder? Toen kwam Christ’s Hope en daarmee de hoop terug in
mijn leven. Ik kon zelfs naar school en ik kreeg eten. En vandaag is het feest want
ik heb de basisschool afgerond, wie had ooit gedacht dat ik zou leren lezen en
schrijven? God is goed geweest voor mij.’ Elk kind, elk gezin telt.
Help jij (opnieuw) mee iets van de goedheid van God
te laten zien aan het kind en het gezin in nood?
Met vriendelijke groet,
Jannetta Huisman
Directeur Christ’s Hope Nederland

Financiën

Nederland

Balans per 31 december 2020
(EURO)

31 december 2020

31 december 2019

Vaste activa
Materiële vaste activa

1.191

1.715
1.191

Vlottende activa
Debiteuren
Vorderingen en overlopende
activa
Vooruitbetaalde huur
Liquide middelen

8.483

7.192

120.246

111.519
128.729
======
129.920

Totaal activa

Reserves en Fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

1.715

16.741
39.134
62.365

118.711
======
120.426

6.088
34.481
75.721
118.240

Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden inzake belastingen
(Loonheffing)
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal passiva
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116.290

888
2.631

2.198
1.080

8.161

858
11.680
======
129.920

4.136
======
120.426

Voor de volledige jaarrekening 2020, zie:
https://www.christshope.nl/over-ons/beleid-financien/

Staat van baten en lasten 2020
(EURO)
Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van organisaties
zonder winststreven
Baten uit acties van
derden
Overige baten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstelling
Doelstelling Christ’s
Hope

Werkelijk 2020

Begroting 2020

Werkelijk 2019

88.518
30.336
164.751

109.000
22.000
172.000

93.751
23.893
153.698

16.286

40.000

31.326

363
======
300.254

======
343.000

1.569
======
304.237

Kosten acties van
derden

Beheer en administratie
Kosten van beheer en
administratie
Som der lasten

Saldo van baten en
lasten
Dotatie/ onttrekking
aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Saldo

230.023

238.561

227.123

28.508

41.854

28.388

1.118

8.150

4.443

======
29.626

======
50.004

======
32.831

38.655

44.155

36.952

======
298.304

======
332.720

======
296.906

Kosten Fondsenwerving
Kosten fondsenwerving

(EURO)

Percentages t.o.v. totale
kosten:
Besteed aan
doelstellingen
Kosten fondswerving
Kosten beheer en
administratie
Totaal

Werkelijk 2020

Begroting 2020

Werkelijk 2019

======
1.950

======
10.280

======
7.331

10.653
4.653

9.780
16.532

- 13.356

- 18.981

======
1.950

======
7.331

77,1%

71,7%

76,5%

9,9%
13,0%

15,0%
13,3%

11,1%
12,4%

======
100,0%

======
100,0%

======
100,0%
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Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2020
Baten naar herkomst

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
(fondsen)
Baten van kerken
Baten uit acties van derden
Overige baten
Totale baten

Baten naar bestemming / aanwending

2020

2019

€
88.519
30.335
142.025

€
93.751
23.893
131.314

22.726
16.286
363
=====
300.254

22.384
31.326
1.569
=====
304.237

Algemene Reserve
Algemene giften zonder bestemming
Bestemmingsreserves
Giften t.b.v. beheer en administratie
Bestemde giften t.b.v. doelstelling CarePoints
Bestemde giften t.b.v. doelstelling facilitair

Bestemmingsfondsen
CarePoints (kinderprogramma’s)
Ondersteuning middelbare scholieren
Nederlandse veldwerkers
Opbouw CarePoints Afrika
Care & Compassion

Totaal giften
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2020

2019

€

€

47.055

54.359

13.200
25.208
6.620
=====
45.028

19.635
33.700
10.120
=====
63.455

187.020
12.000
8.996
0
155
=====
208.171
=====
300.254

128.902
3.000
40.513
6.750
7.258
=====
186.423
=====
304.237

Lasten | Kosten besteed aan doelstelling

Fonds
CarePoints (kinderprogramma’s) inclusief noodhulp
Middelbare scholieren en vakscholieren
Uitzending Nederlandse veldwerkers
Opbouw CarePoints (incl. gebouw Kenia)
Trainingen local fund raising en management Afrika,
coaching via internationale organisatie
Care & Compassion
Subtotaal
Personele kosten toegerekend aan doelstelling
Bijdragen via Christ’s Hope International
Besteed aan doelstelling

Lasten | Kosten fondsenwerving
2020

2019

€

€

141.604
8.600
49.785
2.336

118.544
4.850
46.271
8.925
14.307

=====
202.325
16.262
11.436
=====
230.023

6.838
=====
199.735
17.285
10.103
=====
227.123

PR en reclame kosten
CRM-pakket
Personele kosten toegerekend aan werving
Totaal wervingskosten

2020

2019

€
4.843
574
23.091
=====
28.508

€
4.095
1.852
22.441
=====
28.388

2020

2019

€
483
432
203
=====
1.118

€
2.340
920
1.183
=====
4.443

Lasten | Kosten acties van derden

Kosten deelnemers Ride for Hope
Kosten Schaats Je Wezenloos
Kosten Opwekking
Kosten Fiets Je Wezenloos
Totaal kosten van derden
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Lasten | Beheer en administratie

Toerekening salaris directie, medewerkers en vrijwilligers
Subsidie NOW
Huur pand Zwolle
Accountantskosten
Kantoor en Administratiekosten
Training en cursussen
Telefoon en internet
Portokosten
Overige kantoorkosten
Reis en verblijfskosten (incl. bijdrage Int. Board meeting)
Bankkosten
Bestuurskosten (incl. medewerkersdag)
Verzekeringen
Afschrijvingen
Totaal

Bezoldiging directie
2020

2019

€

€

28.813
(6.770)
6.000
2.172
984
75
183
612
776
2.279
780
2.227
524
=====
38.655

19.663
6.000
1.815
214
70
158
810
1.015
3.620
847
284
1.932
524
=====
36.952

Naam
Functie
Toelichting dienstverband
Uren
Parttime percentage
Looptijd
Periode
Jaarbeloning
Bruto loon
Vakantiegeld
Eindejaarsbonus
Variabel inkomen
Totaal jaarinkomen
Belaste vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten
Overige beloningen op termijn
Totale bezoldiging directie
Totaal 2020
Totaal 2019

Jannetta Huisman
Directeur

20
50
Onbepaalde tijd
1 januari t/m 31 december

€ 21.111
€ 1.689
€ 22.800
€ 4.828
€ 27.628
--------€ 27.628
€ 27.106

Het jaarinkomen van de directeur in loondienst blijft binnen het maximum van EUR 79.348,(1 FTE/12 mnd) volgens de Regeling Beloning Directeuren van goededoelenorganisaties.
Ook het totaalbedrag van jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen en overige
beloningen op termijn blijft binnen het in de regeling opgenomen maximum van EUR 79.348
per jaar.

Bezoldiging bestuursleden
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging en zijn vrijwillig bestuurslid.
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Begroting 2021
De begroting 2021 past bij de investeringsfase waarin we als organisatie zitten.
We hadden in 2020 een investering in fondsenwerving verwacht door het
aantrekken van een parttime fondsenwerver. Doordat de fondsenwerver later
(per 1 januari 2021) is aangesteld, is de investering verschoven naar 2021. Door
deze investering verwachten we éénmalig in het aankomende jaar lager dan 75%
doelstellingskosten te behalen. In 2022 verwachten we dat de inkomsten door
toename van fondsenwerving zullen stijgen, waardoor weer maximaal 25% aan
beheer/administratie en fondsenwerving besteed zal worden.

(EURO)

Begroting 2021

Werkelijk 2020

Begroting 2020

Baten:
Baten van particulieren

107.500

88.518

109.000

Baten van bedrijven

47.000

30.336

22.000

Baten van organisaties zonder
winststreven

170.000

164.751

172.000

Baten uit acties van derden

37.300

16.286

40.000

Overige baten

500

363

-

Som der baten

362.300

300.254

343.000

(EURO)

Begroting 2021

Werkelijk 2020

Begroting 2020

247.495

230.023

238.561

Kosten fondsenwerving

41.755

28.508

41.854

Kosten acties van derden

14.200

1.118

8.150

55.955

29.626

50.004

Kosten van beheer en
administratie

48.375

38.655

44.155

Som der lasten

351.825

298.304

332.720

Saldo van baten en lasten

10.475

1.950

10.280

Besteed aan doelstellingen

70.35%

77.10%

71.70%

Kosten fondsenwerving

15.90%

9.90%

15.00%

Kosten beheer en administratie 13.75%

13.00%

13.30%

Totaal

100.00%

100.00%

Lasten:
Besteed aan doelstelling

Kosten Fondsenwerving

Percentages t.o.v. totale
kosten:

100.00%
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Samenstellingsverklaring
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