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Voorwoord

Nu ik dit schrijf, ben ik net terug van de eerste reis sinds bijna drie jaar naar het Afrikaanse continent.
Het was weer mogelijk. En het was heel goed. Ik heb gemerkt dat er veel motivatie en moed is bij
Afrikaanse collega’s om kinderen en families die lijden door de gevolgen van aids en extreme
armoede duurzaam te helpen. We mochten tijdens ons bezoek onder andere jongeren spreken
voor wie dit waarheid geworden is. 2020 en 2021 waren jaren waarin veel anders ging dan
gepland, zowel in Nederland als in Afrikaanse landen, maar het werk ging wel door. En nu is
het tijd om nieuwe plannen te bespreken en om nieuwe wegen in te slaan.
Ik ben door de huisbezoeken ook opnieuw geraakt. Hoe alomvattend kansloos ben je
als je opgroeit met een oma of alleenstaande ouder die niets heeft en zich waardeloos
en machteloos voelt? Tenzij je hulp krijgt… Juist voor deze kinderen willen we ons
inzetten. Voor mijzelf niet meer in de rol van directeur van Christ’s Hope Nederland,
maar in de rol van voorzitter van het internationale bestuur van Christ’s Hope.
Inmiddels is Petra van Leeuwen gestart als mijn opvolger.
Ik wil bij deze rolwisseling dan ook in dit jaarverslag het Nederlandse bestuur
en alle (vrijwillige) medewerkers van Christ’s Hope Nederland heel hartelijk
bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren. Het was goed. Ga
met God en Hij zal met je zijn. Dank ook aan alle betrokken mensen die Christ’s
Hope steunden door giften, meeleven en bidden. Blijf meedoen!
Vriendelijke groet,
Jannetta Huisman
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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
“Kwetsbare (wees)kinderen in staat stellen de cirkel van extreme armoede,
aids en geestelijke gebrokenheid te doorbreken. We doen dat door gerichte
gezinszorg te bieden en hun te leren navolgers te worden van Jezus Christus.”

Onze visie
“Het verbeteren van de levens van kwetsbare (wees)kinderen die in extreme
armoede leven.”
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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
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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 2021
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.

Aantal geholpen kinderen

2017

1224

2018

1384

2019

1470

2020

1846

2021

1940

Belangrijkste doelen en resultaten 2021
Doel: de fondsenwerving in Nederland groeit met tenminste 20%.
Resultaat: doel niet behaald. We hadden de ambitie dat onze inkomsten met
tenminste 20% zouden groeien. Die ambitie hebben we niet waar kunnen maken.
Alleen de inkomsten van particulieren stegen licht, maar overall bleven we iets
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640

Kenia
247

Congo

5

Tanzania

Namibië

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

13

Uganda

7

338

150

10

Eswatini

403
99 2

Zuid-Afrika

63
1

1940 Totaal aantal kinderen
41

Totaal aantal CarePoints

onder het niveau van 2020. Vooral de inkomsten uit acties en evenementen waren
zeer laag. Zij konden niet doorgaan door de gevolgen van corona. Het tweede
halfjaar verliep goed, maar over het hele jaar gezien was er geen sprake van groei.
Toch willen we in geloof blijven streven naar het ondersteunen van meer en meer
kinderen.

Doel: de lokale fondsenwerving bij onze partnerorganisaties neemt toe en
krijgt een structurele plek in de internationale organisatie.
Resultaat: doel behaald. In 2021 werd in totaal 5% van de inkomsten in de
Afrikaanse landen lokaal geworven. De mate waarin lokaal fondsen geworven
worden verschilt erg per land. We willen meer en meer dat het werk van Christ’s
Hope lokaal gesteund wordt door kerken, overheden, particulieren en andere
organisaties. We zien dat lokale fondsenwerving een vast onderdeel van de
programma’s is geworden en groeit. We zien dat er bereidheid is lokaal goederen
en voedsel te doneren, waarvoor we dankbaar zijn. In Nederland hebben we
deze beweging gestimuleerd. In 2021 konden we lokale fondsenwerving als vast
onderdeel binnen onze programma’s integreren.
Doel: we financieren het LifeCenter in Congo.
Resultaat: doel behaald. In Congo hebben we de pilot LifeCenter voor jongeren
vanaf de start gefinancierd. De eerste resultaten van de pilot zijn succesvol en
daarom hebben we besloten om opnieuw 20 jongeren te steunen. Het LifeCenter
in Congo wordt structureel voortgezet en de mogelijkheden om in andere landen
LifeCenters te ontwikkelen worden verkend.
Doel: Nederland sponsort tenminste 80 extra kinderen.
Resultaat: doel niet behaald. In 2021 wilden we groeien door tenminste 80
nieuwe kinderen te sponsoren. Door het uitvallen van evenementen en kerkdiensten
hebben we ons maar weinig kunnen presenteren. Het aantal gesponsorde kinderen
is wel gegroeid met 17.
Doel: 54 kinderen in Kenia kunnen naar de middelbare school en praktische
trainingen volgen.
Resultaat: doel behaald. 54 tieners konden door onze financiële steun naar de
middelbare school en ontvingen daarnaast extra training in onder andere koken,
zeep maken, matten maken en kleding naaien.

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

2,16
1,91

1,90

1,92

2019

2020

2021

9%

getallen in € miljoenen

5%

VS
NL
DUI
FRA
BEL
CAN
VK

8%
14%

2018

64%

NL

VS

Verenigde Staten
Nederland
Duitsland
Frankrijk
België
Canada
Verenigd Koninkrijk

2021
€ 1,92 miljoen

Inkomsten Christ’s Hope Nederland

319
237*

304
261*

300
289*

STICHTINGEN /
FONDSEN
286
286*

KERKEN
BEDRIJVEN
ACTIES
8%
11%
3%

46%

32%
PARTICULIEREN

2018

2019

2020

2021

getallen in € x1000

2021
€ 286.000

* Deze getallen zijn exclusief inkomsten voor
uitzending veldwerkers en aanschaf gebouw
(eenmalig in 2018). Beiden zijn geen kernactiviteit van
Christ’s Hope.

Uitgaven Christ’s Hope Nederland
FONDSENWERVING

355
236*
297
246*

298
248*

Doel: we investeren in zonne-energie in de CarePoints in Congo.
Resultaat: doel deels behaald. Op diverse locaties van Christ’s Hope worden
zonnepanelen geïnstalleerd. Vanuit Nederland wilden we op twee locaties in Congo
zonnepanelen financieren. Voor een gebouw is dat gelukt; een ander gebouw in
Congo wacht nog op financiering. De fondsenwerving hiervoor zetten we in 2022
voort.

Afrika

2018

2019

2020

16,3%
240
240*

2021

getallen in € x1000

13,5%
70,1%

BEHEER /
ADMINISTRATIE

DOELSTELLINGSWERK AFRIKA

2021
€ 240.000

* Deze getallen zijn exclusief uitgaven voor uitzending
veldwerkers en aanschaf gebouw (eenmalig in 2018).
Beiden zijn geen kernactiviteit van Christ’s Hope.

CHRIST’S HOPE | JAARVERSLAG 2021 | 13

Het verhaal van:

Matthew

Wat wil je worden als je later groot bent? Een vraag waar je als
kind vaak genoeg over hebt nagedacht. Voor een kind dat opgroeit
in extreme armoede, zoals Matthew*, zijn de mogelijkheden
beperkt. Maar Matthew heeft een droom…
Zijn moeder leeft niet meer. Zijn vader werd vorig jaar ontslagen,
toen de winkel waar hij werkte dicht moest vanwege corona.
De coronamaatregelen hadden een grote impact op Matthew,
zijn familie en de andere mensen in de wijk. Winkels en scholen
zaten dicht, voedsel was schaars en de politie trad hard op.
Matthew en zijn familie waren bang; ze durfden niet naar buiten
te gaan, op zoek naar eten.
Gelukkig kwam er hulp via Christ’s Hope. Matthews mentor kwam
eten brengen. En vooral ook hoop. Matthew wist dat er voor hem
gezorgd werd, juist in deze moeilijke tijd.
Inmiddels zijn de scholen en de CarePoints weer open. Daar is
Matthew heel blij mee, want hij houdt erg veel van leren. Zo kan hij
zijn droom najagen. Hij wil later politieagent worden, om zo van zijn
leefomgeving een veilige plek te maken.

Om privacyredenen gebruiken we niet zijn echte naam.
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Update uit de

Afrikaanse landen

Ontwikkelingen

in Kenia

Inleiding
Na een verloren schooljaar in 2020, konden de kinderen dit jaar weer vaker naar
school. Rond Pasen en in de maand juli moesten de CarePoints sluiten door
de aangescherpte coronamaatregelen. In die zin was de invloed van corona
minder heftig vergeleken met het jaar ervoor. Maar net als in 2020 waren er
in het programma ook aanpassingen nodig door corona. Door verminderde
schoolgang in het eerste half jaar waren de onderwijskosten lager. De nasleep
van het coronajaar ervoor was groot. Veel ouders en verzorgers die in 2020
hun inkomsten verloren waren, konden ook dit jaar geen nieuw werk vinden. Zij
bleven werkloos. Dit leidde tot een nog grotere onzekerheid bij families. Een
aantal families besloot daarom (terug) te verhuizen naar het platteland. Dankzij
de creativiteit en flexibiliteit van onze lokale medewerkers konden we in 2021 in

Kenia
55 miljoen
inwoners

495 kinderen
in Kisumu

Kisumu
400.000
inwoners

en
Nairobi
5 miljoen
inwoners
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Christ’s Hope helpt:

145 kinderen
in Nairobi

Kenia 640 kinderen en hun gezinnen bijstaan. Schoolgeld kon betaald worden en
de kinderen kregen aanvullende maaltijden. Kinderen en jongeren leerden in het
CarePoint dat ze waardevol zijn, voor God en de mensen om hen heen. Ze leerden
voor zichzelf op te komen, maakten vrienden en leerden hoe ze ziekte kunnen
voorkomen.
Ontwikkelingen CarePoints
Omdat 2020 door corona een verloren schooljaar was, besloot men in
Kenia in het najaar extra schoollessen in te plannen. Dit was bedoeld om de
achterstanden weg te werken. Kinderen gingen daardoor langer naar school
en ook op zaterdagen. Het effect was te merken, want ook de schoolresultaten
van de kinderen in onze programma’s gingen vooruit. Het betekende voor
onze CarePoints echter dat er minder tijd was om de kinderen een naschools
programma aan te bieden. Ook het programma op de zaterdagen kwam onder
druk te staan voor de leerlingen die ook op zaterdag naar school moesten.
Door de coronamaatregelen waren er ook geen bezoeken aan onze kinderen
op school toegestaan. Dat vergde flexibiliteit van al onze medewerkers. Dankzij
die flexibiliteit lukte het met een aangepast programma onze kinderen te
ondersteunen.
Vakonderwijs Kenia
In 2021 is op diverse manieren het vakonderwijs voor de jongeren in Kenia
gestimuleerd. Het vakonderwijs, dat opleidt tot beroepen als kleermaker of
kapper, heeft in Kenia een negatief imago. Dit is jammer, want het biedt jongeren
wel de kans om een inkomen te verwerven. Sommige jongeren die een hogere
opleiding volgen, kunnen daarna alsnog geen werk vinden, omdat de behoefte
aan praktisch geschoolde werknemers groter is. Daarom is er in 2021 ingezet
op voorlichting onder jongeren en hun ouders/verzorgers om het volgen van
vakscholing te stimuleren. Onder ruim 220 kinderen, 130 ouders/verzorgers en 43
medewerkers vond deze voorlichting plaats. Ook zijn er in de CarePoints diverse
interne cursussen gegeven om praktische vaardigheden te ontwikkelen. Ruim

120 kinderen namen deel aan diverse praktische workshops zoals matten maken,
kleding maken en koken. Zes jongeren volgden extern een computertraining
en een cursus rijvaardigheid. Nog eens dertien jongeren hebben vakscholing
gevolgd. Doordat het aantal leerlingen in Kenia dat vakscholing volgde lager
was dan begroot, konden we voor vijf jongeren in Uganda het vakonderwijs
financieren.
Wateroverlast Nyalenda
Naast corona, bleef de wateroverlast in Kisumu – vlakbij het Victoriameer –
ook een uitdaging in 2021. Door klimaatveranderingen is de verwachting dat
ons CarePoint Nyalenda vaker te maken zal krijgen met overstromingen. In
2021 is onderzocht of we een toekomstige overstroming tegen zouden kunnen
gaan, bijvoorbeeld door de locatie te verhogen of te beschermen tegen water.
Helaas bleek dat niet haalbaar. Verhuizen is noodzakelijk. Ook in 2021 huurden
we daarom een tijdelijke voorziening om de kinderen op te vangen. Onze
medewerkers konden de bovenverdieping blijven gebruiken als kantoor. De
voorbereidingen voor een permanente oplossing zijn in volle gang.

Aantal geholpen kinderen Kenia

640 kinderen

54%

jongens

46%
meisjes

31% kwetsbaar

640

kinderen

12% mist
beide ouders

57% mist
één ouder

10%
kinderen

besmet met hiv
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Lokale samenwerking en fondsenwerving
Samenwerking met lokale kerken, scholen en andere organisaties leidde in 2021
tot mooie resultaten. Zo steunden vrijwilligers van kerken onze medewerkers
met geestelijke lessen. Ook namen meer kinderen deel aan activiteiten bij lokale
kerken. Meer kinderen in nood werden door onze samenwerkingspartners bij ons
in beeld gebracht. Onze samenwerkingspartners speelden een cruciale rol bij het
onderzoek naar de behoeften van kinderen in onze regio’s (‘needs assessment’).
Dit behoefteonderzoek vormt de basis voor de uitbreidingsplannen en wijzigingen
in het programma voor de komende vijf jaren. In onze programma’s streven we
ernaar om ook lokaal fondsen te werven en zoveel mogelijk lokaal te financieren.
In Kenia werden er in 2021 diverse spullen gedoneerd aan de CarePoints met
een geschatte waarde van circa € 5.000. Daarnaast werd er met kerst geld
ingezameld om voedselpakketten uit te delen aan de gezinnen.
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Afronding programma
Zeven kinderen verlieten ons programma doordat zij door hun goede resultaten
de mogelijkheid kregen aangeboden naar een kostschool te gaan. Zij vonden
andere sponsors in Kenia, zoals banken, die hen hierin willen ondersteunen. Nog
eens zes jongeren rondden het programma succesvol af en konden uitzien naar
een baan. De computercursus van drie maanden die zij volgden na afronding
van hun studie, bleek hierin een succesfactor te zijn. Wat een prachtig resultaat
dat zij daadwerkelijk ‘Cycle Breakers’ zijn geworden. Door de verhuizingen van
de gezinnen die hun inkomen waren verloren, moesten we van 31 kinderen in het
programma afscheid nemen. 32 nieuwe kinderen tussen de vier en negen jaar
werd in 2021 toegelaten tot het programma. De overige vrijgekomen plekken
worden in 2022 ingevuld.

Het verhaal van:

Steven

Twaalf jaar geleden werd Steven als een van de eerste kinderen
geselecteerd voor het CarePoint-programma in Kinshasa (Congo).
Hij leefde in extreme armoede, ging niet naar school, kon niet lezen
en schrijven en zijn toekomst zag er somber uit.
Nu heeft Steven het programma afgerond!
• Hij heeft zijn middelbareschooldiploma gehaald.
• Hij kan lezen en schrijven (in het Frans en Lingala).
• Hij heeft de gevaren van hiv en aids geleerd en weet hoe hij hivbesmetting kan voorkomen.
• Hij heeft een baan waarmee hij ongeveer 190 euro per maand verdient.
• Hij is actief lid van zijn lokale kerk. Hij zingt in het koor en doet mee aan
de jongerenactiviteiten.
• Hij heeft via het LifeCenter motor leren rijden. Met deze vaardigheid heeft
hij een eventuele tweede optie voor een baan. Motorrijden geeft in
Kinshasa een baangarantie van bijna 100% met een salaris dat
vergelijkbaar is met wat hij nu verdient.
• Hij is gezond.
• Hij kan sparen voor een eigen woonruimte en zo volledig zelfstandig leven.
Het verhaal van Steven laat zien wat de waarde is van de steun die een kind
krijgt. Door het programma van Christ’s Hope heeft Steven de kans gekregen
om zijn leven te veranderen. En die kans heeft hij gegrepen; hij is een Cycle
Breaker. Twaalf jaar geleden was zijn leven uitzichtloos, nu heeft hij een
hoopvolle toekomst.
Dit is niet zomaar een prestatie, dit is een gered mensenleven!

CHRIST’S HOPE | JAARVERSLAG 2021 | 19

Een wonder in

Congo

Een verhaal van Glenn Vantieghem, teamleider van de lokale Christ’s Hopeorganisaties in Afrika.

We waren erg gelukkig met de huur, maar wilden het terrein nog liever kopen.
Dat zou ons meer zekerheid geven over de toekomst van het werk in Kinshasa.
Bovendien zouden we dan plannen kunnen maken voor uitbreiding van het werk
daar. We lieten de huurder weten wat onze wens was, maar kregen als antwoord
dat de katholieke kerk niet de gewoonte heeft om hun bezittingen te verkopen.

Eerst was er hoop
Een kind dat in de sloppenwijken van Kinshasa woont, leeft in extreme armoede
en is zeer kwetsbaar. Als Christ’s Hope willen we daar zijn waar de nood
het hoogst is. Daarvoor hebben we locaties nodig dicht bij de kinderen in de
sloppenwijken. In Kinshasa was het haast onmogelijk om een geschikte locatie te
vinden. Tot we een voormalig nonnenklooster mochten huren van de katholieke
kerk.
Het terrein leek speciaal voor ons gebouwd: grote gebouwen in goede staat en
dicht bij de kinderen die hulp nodig hebben. We hebben er in 2017 een eerste
CarePoint geopend en inmiddels zijn er 200 kinderen die vanaf deze locatie ons
programma volgen.

Toen we in september 2017 dat antwoord kregen, was ‘toevallig’ de overste van
de kerk in Kinshasa. We nodigden hem uit in het CarePoint, om te laten zien
wat voor werk we daar deden. Hij was onder de indruk. Zelfs zo dat een paar
maanden later het bericht kwam dat de kerk voor ons een uitzondering wilde
maken en ons het terrein wilde verkopen.
Vraagprijs: 500.000 dollar. Hoewel dit volgens experts de waarde van het terrein
was, was het wel even slikken, want het was niet bepaald een klein bedrag. We
brachten het bij God en baden om uitkomst. De hoop bleef dat we ooit eigenaar
van het terrein zouden worden. En er ontstond een idee. We besloten om
audiëntie aan te vragen bij de overste in Rome.

“Willen jullie het ons schenken in plaats van verkopen?”

In juli 2018 zijn we naar Rome gegaan en hebben we een half uurtje met de
overste gepraat. We vertelden hem dat we ondanks de redelijke vraagprijs het
terrein niet konden kopen. Mochten we het geld hebben, dan zou dat niet naar
een terrein gaan, want met zo’n bedrag zouden we zoveel kunnen betekenen voor
de kinderen en gezinnen in Kinshasa. We vroegen hem of hij ons het terrein wilde
schenken.
‘Helaas heeft de katholieke kerk in Congo het geld van de verkoop van het
terrein nodig. Mochten wij op een andere manier aan het geld kunnen komen,
bijvoorbeeld door een ander terrein te verkopen, dan zouden we jullie het terrein
kunnen schenken,’ was het antwoord op onze vraag.
Het was een goed gesprek, maar we hadden toch het gevoel dat we de reis voor
niets hadden gemaakt. We bleven bidden en hopen…

waren geweest. Hij was opnieuw op bezoek in Kinshasa. Hij vroeg hoe het met
ons werk ging, of we het werk nog steeds wilden uitbreiden en of we nog steeds
geïnteresseerd waren in het terrein. Ja, dat waren wij nog steeds.

“Jouw vraag heeft me nooit losgelaten”
‘Wel,’ zei hij, ‘dan kom ik je vertellen dat ik mijn belofte van ons gesprek in Rome
wil waarmaken. Jouw vraag heeft me nooit losgelaten en ik sta nu op het punt
een klooster te verkopen. Ik zou met de opbrengst van die verkoop het terrein in
Kinshasa kunnen kopen om het jullie dan te kunnen schenken. Zou je dat goed
vinden?’

Werd ons gebed verhoord?
Op 30 september 2019 las ik de tekst in Zacharia 4: ‘Niet door eigen kracht of
macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar met de
hulp van mijn geest.’ Hoewel ik voor mijn gevoel al lang bad gebeurde er maar
niets, dus vroeg ik God wat deze tekst concreet betekende in de aanschaf van het
terrein.

Van binnen danste, juichte, huilde en knielde ik van blijdschap. Ik zei beleefd en
rustig dat dit een schitterend idee was dat we met open armen verwelkomden.
Het was mij nu duidelijk wat het plan van God was met de organisatie in Congo.
Ons geduld en gebed waren beloond. In juli 2021 hebben we de ‘acte van gift’
ondertekend en Christ’s Hope is nu officieel eigenaar van het prachtige terrein
in Congo. Dat betekent dat we het terrein nu zo kunnen aanpassen dat we er
nog eens 100 kinderen kunnen opvangen. Bovendien hebben we nu een basis in
Kinshasa van waaruit we door kunnen groeien, zodat we in de toekomst nog meer
kinderen in Kinshasa kunnen bereiken.

Diezelfde dag kreeg ik een telefoontje van het kantoor in Congo. Er is iemand
uit Rome op kantoor voor jou. Kun je even langskomen? Ik sprong in de auto
en een paar minuten later zat ik weer tegenover de man bij wie we op audiëntie

Sinds 2017 hebben we hier met het team in Congo voor gebeden. We danken God
uitvoerig en uitbundig voor Zijn wonder. God werkt en alles wat wij moeten doen,
is ons bij Zijn werk aansluiten en Hem dienen!

Ontwikkelingen

in Tanzania

Inleiding
Corona had in 2021 beperkte impact op de programma’s. Het is bijzonder om
te kunnen melden dat corona geen ernstige effecten heeft gehad op zowel de
kinderen, hun ouders als de medewerkers; zij bleven allen beschermd. Een van
de medewerkers getuigt daarover: ‘We hebben geleerd dat God onze Beschermer
is. Ongeacht de situatie, is Hij in staat om dingen om te keren als we Hem
aanroepen. Hij heeft ons beschermd tegen corona. We hebben gebeden en
hielden daarbij Psalm 91: 1-16 steeds voor ogen.’

Tanzania
62 miljoen
inwoners

Mwanza
+ 1,2 miljoen
inwoners
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Christ’s Hope helpt:
250 kinderen
in Mwanza

Ontwikkelingen in de CarePoints
Helaas lukte het in 2021 nog niet om een geschikte lokale directeur te vinden.
Pas aan het einde van het jaar kwamen we in contact met een mogelijk geschikte
kandidaat. En ten tijde van het schrijven van dit verslag weten we dat Christ’s
Hope Tanzania een nieuwe directeur heeft. Het gebrek aan leiderschap heeft
de teams er niet van weerhouden om het werk in de CarePoints voort te zetten.
In Tanzania zijn dat er vijf. Het vijfde CarePoint is in 2021 zelfs uitgebreid van
25 naar 50 kinderen; de volledige capaciteit. Ondanks alle uitdagingen rond
corona, is het de kinderen over het algemeen gelukt om goede schoolresultaten
te halen. Veel kinderen tussen de 6 en 10 jaar die nog niet konden lezen toen ze
het programma binnenkwamen, konden in 2021 voor het eerst zelf (bijbel)teksten
lezen.

Aantal geholpen kinderen Tanzania

250 kinderen

46%

54%

jongens

meisjes

54% kwetsbaar

250

kinderen

6% mist
beide ouders

40% mist
één ouder

2%

Lokale fondsenwerving
Lokaal komt de fondsenwerving in Tanzania op gang. Dit jaar werd er voor
ruim € 1.500 gedoneerd aan voedsel, kleding, schoolboeken en zeep. De
CarePoints zijn meer en meer bezig zich zelf bekend te maken in de stad en
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Samenwerking met lokale kerken is
daarin belangrijk. De wens is aanwezig om hierin verder te ontwikkelen.
Afronding programma
Dit jaar stroomden 13 jongeren succesvol uit. Het is mooi om te zien hoe zij een
stevige basis leggen voor een hoopvolle toekomst. Een van de jongeren heeft
bijvoorbeeld zijn certificaat gehaald als kleermaker en heeft een baan gevonden.

kinderen

besmet met hiv
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Life Center

Opleiding voor het leven
Jongeren die in de laatste jaren van het Christ’s Hope-programma
zitten, hebben behoefte aan een andere benadering dan jongere
kinderen. Hoewel deze jongeren allemaal een opleiding volgen,
blijkt dat niet altijd een garantie op een baan. Er wordt door
vakscholen bijvoorbeeld niet genoeg aandacht besteed aan
praktijkervaring, terwijl jongeren dat hard nodig hebben voor
werkzekerheid.
Daarom willen we een programma aanbieden dat beter aansluit bij
16-plussers. Christ’s Hope is daarvoor in mei een pilot gestart in
Kinshasa (Congo): het LifeCenter.
De jongeren krijgen in het LifeCenter begeleiding
en advies op maat, op het gebied van:
• gezondheid
• geldzaken
• omgang met elkaar
• geloof
• de (vak)opleiding die ze volgen
• ondernemen

Er wordt samengewerkt met lokale organisaties en vakscholen.
De jongeren hebben via het LifeCenter toegang tot lesmateriaal
en hulpmiddelen, zoals kappersbenodigdheden en een
motorfiets. Het programma draait grotendeels op de inbreng
van de jongeren zelf. Ze koken hun eigen maaltijden en zorgen
zelf voor alle programma-inkopen.
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Update uit

Nederland

Fondsenwerving
Inleiding
We zijn dankbaar dat we in 2021 kunnen terugkijken op de trouwe steun van onze
kindsponsors, vrienden van CarePoints en steun van diverse kerken, fondsen en
ondernemers. Dwars door alle corona-uitdagingen heen, konden we de hulp aan
kinderen zelfs uitbreiden. In 2021 is onze eerste betaalde fondsenwerver voor 8
uur per week gestart. Een belangrijke focus in haar werk, is het leggen van relaties
met ondernemers en particulieren. Speciaal voor ondernemers ontwikkelden
we een aantrekkelijke folder met mogelijkheden om ons werk te steunen.
Deze boodschap brachten we in 2021 zoveel mogelijk onder de aandacht van
ondernemers. Na het zwangerschapsverlof van onze fondsenwerver, hebben
we in het laatste kwartaal als team onze strategie voor fondsenwerving verder
aangescherpt onder leiding van een ervaren fondsenwerver. We hopen hiermee
onze beoogde groei in inkomsten te realiseren, hoewel we ook beseffen dat we
hierin afhankelijk zijn van gebed.
Sport je Wezenloos
Het vrijwilligersteam van Schaats je Wezenloos stond het hele jaar paraat
om schaatsacties te organiseren op scholen. Door corona werden echter alle
geplande acties een voor een weer verschoven. Dat was erg jammer. Na een
teleurstellend 2020, met maar één schaatsactie, werd 2021 een jaar helemaal
zonder Schaats je Wezenloos.
Ook de Ride for Hope in Zuid-Afrika kon in 2021 niet plaatsvinden. De 800 km
lange fietstocht langs CarePoints in Zuid-Afrika en Eswatini moest nogmaals
worden uitgesteld.
Gelukkig kon er in Nederland wel gefietst worden. Limburgs Mooiste ging
niet door, maar Fiets je Wezenloos wel. Op 3 juli bedwongen veertien fietsers
met succes de Limburgse heuvels. Ze hebben daarmee samen ruim € 9.000
opgehaald voor kinderen die kwetsbaar zijn door aids en armoede.
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Pluk je Wezenloos
In het najaar waren we getuige van een prachtig nieuw initiatief. Drie mannen
trokken acht dagen de boomgaarden in. Samen hebben ze daar bijna 77.000
peren geplukt. De opbrengst (€ 2.100) was voor Christ’s Hope.
Branding Christ’s Hope
In 2021 kreeg het logo van Christ’s Hope een fris ontwerp. Ook de internationale
huisstijl werd gemoderniseerd met dank aan Design Studio Montio. Deze
vernieuwingen sluiten mooi aan bij de herziene missie en visie van Christ’s Hope.
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Eindejaarsactie
De kosten voor levensonderhoud voor gezinnen in Afrika stijgen met ongeveer
€ 100 per jaar. Dat is voor gezinnen in extreme armoede niet op te brengen.
Met onze eindejaarsactie wilden we in december € 25.000 ophalen voor deze
gezinnen.
We hebben de verhalen verteld van Roy uit Kenia en Daniel uit Zuid-Afrika.
Door extreme armoede leden zij honger en kou. Ze waren door ondervoeding
kwetsbaar voor ziekte. Totdat ze werden opgenomen in het programma van
Christ’s Hope. Dankzij de gerichte gezinszorg van Christ’s Hope krijgen Roy
en Daniel nu de kans om de cirkel van armoede, ziekte en gebrokenheid te
doorbreken.
We mogen terugkijken op een geslaagde actie met een opbrengst van
particulieren van ruim € 23.000.

Organisatie
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.

Medewerkers
Christ’s Hope Nederland is blij met de vele vrijwilligers die zich regelmatig
inzetten met hun talenten. We ervaren een grote betrokkenheid. Veel van ons
werk draait op vrijwilligers. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De circa
8 vrijwilligers van Schaats je Wezenloos konden dit jaar de handen niet uit de
mouwen steken om de schaatsbanen op- en af te bouwen, maar hebben de
contacten met scholen onderhouden en stonden paraat wanneer de maatregelen
zouden eindigen. Het vrijwilligersteam werd in 2021 uitgebreid met vrijwilligers
voor de financiële administratie en relatiebeheer kerken. Het kantoor heeft ook
enkele betaalde medewerkers in dienst, namelijk een directeur (0,5 fte), een
manager operations (0,59 fte) en een fondsenwerver (0,2 fte).

Door corona vonden sommige bestuursvergaderingen online plaats. In november
2021 hield het bestuur een brainstormsessie over fondsenwerving. Een ander
belangrijk thema waar het bestuur zich mee bezighield, was het integriteitsbeleid.
Christ’s Hope wil in alle opzichten een veilige organisatie zijn. Niet alleen voor
de kinderen in de Afrikaanse landen, maar ook voor onze medewerkers en
vrijwilligers. In 2021 hebben we in Nederland ons integriteitsbeleid zorgvuldig
uitgewerkt met het bestuur en directie. Dit is eind 2021 ingediend bij het CBF als
onderdeel van ons kwaliteitskeurmerk. Ook is besloten ons aan te melden bij
Stichting Evangelisch Meldpunt (wijzijnsem.nl).
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Een blik

vooruit

Afgelopen maart mocht ik het werk in Kenia en Tanzania met eigen ogen zien.
Onder de indruk ben ik van de enorme veerkracht die ik zag. Dwars door alle
stormen heen, zoeken mensen een manier om te (over)leven. Onze collega’s
hebben er alles aan gedaan om de programma’s door te laten gaan. Vaak in
aangepaste of creatieve vormen in tijden van lockdowns. De liefde die ik heb
gezien bij onze CareGivers, maakt daarin het verschil voor de kinderen. Ik kon
zien hoe onze CarePoints een oase van liefde en vrede zijn; vaak midden in een
omgeving vol geweld, terreur en angst. Een lichtpunt in de duisternis.

We zien uit naar 2022. Diverse Sport je Wezenloos-activiteiten staan al gepland,
zoals Fiets je Wezenloos en Schaats je Wezenloos. Eindelijk kunnen we weer live
mooie verhalen delen met kerken, scholen, verenigingen en op evenementen.
Nodig ons gerust uit om de verhalen uit Kenia en Tanzania te delen. Ik kijk ernaar
uit om samen verder te bouwen aan nog meer lichtpuntjes op de donkere plekken
op aarde. Dank je wel dat je ons steunt!

Ik voel me bevoorrecht dat ik deel mag uitmaken van deze prachtige bediening.
We mogen Gods handen en voeten op aarde zijn om te werken aan Zijn belofte:
een hoopvolle toekomst. Elk kind telt. Eén voor één kunnen we het verschil maken
in het leven van een kind. De komende jaren willen we het aantal kinderen dat
hulp krijgt van Christ’s Hope verdubbelen. Want er zijn nog veel te veel kinderen
in nood die wachten op hulp. Als nieuwe directeur van Christ’s Hope wil ik me van
harte inzetten voor deze kinderen. Zullen we ons samen sterk maken hiervoor?

Petra van Leeuwen
Directeur Christ’s Hope Nederland
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Met vriendelijke groet,

Financiën

Nederland

Balans per 31 december 2021
(EURO)

31 december 2021

31 december 2020

Vaste activa
Materiële vaste activa

667

1.191
667

Vlottende activa
Debiteuren
Vorderingen en overlopende
activa
Vooruitbetaalde huur
Liquide middelen

8.113

8.483

167.410

120.246
175.523
======
176.190

Totaal activa

Reserves en Fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

1.191

32.416
39.047
92.500

128.729
======
129.920

16.741
39.134
62.365
163.963

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

Totaal passiva
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118.240

2.485
2.542

888
2.631

7.200

8.161
12.227
======
176.190

11.680
======
129.920

Staat van baten en lasten 2021
(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 2021

Begroting 2021

Werkelijk 2020

91.920
30.756
154.704

107.500
47.000
170.000

88.518
30.336
164.751

8.485

37.300

16.286

5
======
285.870

500
======
362.300

363
======
300.254

168.450

250.849

230.023

38.669

43.151

28.508

574

12.600

1.118

======
39.243

======
55.751

======
29.626

32.454

45.225

38.655

======
240.147

======
351.825

======
298.304

Kosten Fondsenwerving
Kosten fondsenwerving
Kosten acties van
derden

Beheer en administratie
Kosten van beheer en
administratie
Som der lasten

(EURO)

Saldo van baten en
lasten
Dotatie/ onttrekking
aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Saldo
Percentages t.o.v. totale
kosten:
Besteed aan
doelstellingen
Kosten fondswerving
Kosten beheer en
administratie
Totaal

Werkelijk 2021

Begroting 2021

Werkelijk 2020

======
45.723

======
10.475

======
1.950

======

======

======

15.675
- 87
30.135
======
45.723

10.653
4.653
- 13.356
======
1.950

70,1%

71,3%

77,1%

16,3%
13,5%

15,8%
12,9%

9,9%
13%

======
100,0%

======
100,0%

======
100,0%
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Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2021
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
2021

2020

€
91.920
30.756
133.149

€
88.519
30.335
142.025

21.555
8.485
5
=====
285.870

22.726
16.286
363
=====
300.254

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

34

2021

2020

€

€

72.565

47.055

4.645
16.835
13.942
======
35.422

13.200
25.208
6.620
======
45.028

159.364
6.377
13.000
======
177.883
======
285.870

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

Lasten | Kosten besteed aan doelstelling

Fonds
CarePoints (kinderprogramma’s) inclusief noodhulp
Middelbare scholieren en vakscholieren
Uitzending Nederlandse veldwerkers
Werkzaamheden Internationale organisatie in Afrika
Subtotaal
Personele kosten toegerekend aan doelstelling
Bijdragen via Christ’s Hope International
Besteed aan doelstelling

Lasten | Kosten fondsenwerving
2021

2020

€

€

111.882
13.215
9.326
======
134.423
15.355
18.672
======
168.450

141.604
8.600
49.785
2.336
======
202.325
16.262
11.436
======
230.023

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

2021

2020

€
9.672
1.491
27.506
======
38.669

€
4.843
574
23.091
======
28.508

2021

2020

€
103
471
======
574

€
483
432
203
======
1.118

Lasten | Kosten acties van derden

Kosten deelnemers Ride for Hope
Kosten Schaats Je Wezenloos
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
Reiskosten
Bankkosten
Verzekeringen
Afschrijvingen
Totaal
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Bezoldiging directie
2021

2020

€

€

28.691
(12.963)
6.250
2.481
175
1.508
80
285
805
1.535
752
2.331
524
======
32.454

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

Christ’s Hope volgt de regeling beloning goede doelen directeuren van
goedoelenorganisaties (www.goededoelennederland.nl). Het jaarinkomen
van J. Huisman bleef ruimschoots binnen de geldende maxima. De hoogte en
samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de
toelichting op de staat van baten en lasten.

Begroting 2022
De begroting van 2022 past bij de investeringsfase waarin we als organisatie
zitten. In de afgelopen jaren hadden we meer in willen zetten op fondswerving.
Dat is mede door de gevolgen van de coronamaatregelen onvoldoende gelukt.
Zoals te zien is, zullen de fondswervingskosten in 2022 hoger zijn dan de
voorgaande jaren. Door deze investering hopen we de inkomsten de komende
jaren te vergroten.

(EURO)

Begroting 2022

Werkelijk 2021

Begroting 2021

246.957

168.450

247.495

Kosten fondsenwerving

61.367

38.669

41.755

Kosten acties van derden

1.200

574

14.200

======

======

======

62.567

39.243

55.955

36.911

32.454

48.375

======

======

======

346.435

240.147

351.825

Lasten:
Besteed aan doelstelling
Doelstelling Christ’s Hope

Kosten Fondsenwerving
(EURO)

Begroting 2022

Werkelijk 2021

Begroting 2021

Baten:
Baten van particulieren

110.000

91.920

107.500

Baten van bedrijven

50.000

30.756

47.000

Baten van organisaties zonder
winststreven

172.000

154.704

170.000

Baten uit acties van derden

19.000

8.485

37.300

Overige baten

500

5

500

======

======

======

351.500

285.870

362.300

Som der baten

Beheer en administratie
Kosten van beheer en
administratie
Som der lasten
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Samenstellingsverklaring
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