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In dit jaarverslag kijken we terug op 2017. We zijn dankbaar voor wat er 
in het afgelopen jaar bereikt is voor kinderen en hun families die lijden 
onder de gevolgen van HIV/aids. Als bestuur zijn we verheugd over het 
werk dat ons team van medewerkers en vrijwilligers van de Nederlandse 
organisatie mocht verrichten. Als we de resultaten vergelijken met de 
ambitieuze plannen, zijn we heel blij met wat er gelukt is. Niet alles is 
geslaagd. Dit verslag is een beschrijving van wat goed ging en ook van 
obstakels en leerpunten. U leest daarnaast een paar testimonials van 
veranderde mensenlevens. Er is een wereld van verschil tussen de 
hopeloze situatie waarin zij aanvankelijk verkeerden en hun huidige 
situatie van een toekomst met hoop. Aan God alle dank hiervoor!
 
De jaarrekening 2017 konden we in een recente bestuursvergadering 
goedkeuren. De samenvatting hiervan vindt u terug in dit verslag 
alsmede de begroting voor 2018.  

Ik kan het verslag van harte bij u aanbevelen. Ik wil u hierbij ook hartelijk 
danken voor uw betrokkenheid bij het werk van Christ’s Hope. 
 

Met vriendelijke groet, 

Jacko van der Stege, bestuursvoorzitter

Voorwoord



Samenvatting
resultaten 2017
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Zeer kwetsbare kinderen door de gevolgen van aids staan bij Christ’s Hope 
centraal. Kinderen krijgen daar overdag zorg, onderwijs en de boodschap 
van hoop. Hun leefomgeving doet hierbij mee: familie, buurt, school, kerk.

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

Percentage weeskinderen
Veel van de kwetsbare kinderen die wij 
helpen missen één of beide ouder(s).

Percentage zeer kwetsbare kinderen
Alle kinderen in ons programma zijn kwetsbaar.

HIV-virus
Zieke ouder(s)

Extreme armoede
Onveilige situatie

Christ’s Hope bereikte dit in 2017

2017

2016

2015

Internationaal Nederland

1224

982

879

172

161

110

57%
43%

is wees

is geen weeskind, maar kwetsbaar door:

10% mist 
beide ouders

47% mist 
één ouder

+11

+51
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Inkomsten Christ’s Hope 
internationaal 2016 vs 2017 
Christ’s Hope is in bijna alle landen 
gegroeid.

Inkomsten Christ’s Hope 
Nederland 2016 vs 2017
Christ’s Hope Nederland heeft haar 
inkomsten in 1 jaar tijd bijna verdubbeld!
Dit komt voornamelijk door inkomsten 
vanuit organisaties.

Uitgaven Christ’s Hope 
Nederland 2016 vs 2017
Ten opzichte van 2016 is het 
percentage voor het doelstelling- 
werk in Afrika licht gestegen.
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visie
Christ’s Hope 
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Het aids probleem

“Deze kinderen hebben zorg nodig. Christ’s Hope 
werkt samen met hen aan een betere toekomst.”

In Afrika is aids nog altijd een groot probleem. Van de ruim 36 miljoen 
mensen die besmet zijn met het HIV virus leven meer dan 25 miljoen mensen 
in Afrika.

De laatste cijfers van UNAIDS (van 2016) laten zien dat er ook elk 
jaar nog vele nieuwe besmettingen bij komen. In Afrika daalt dit aantal 
jaarlijks, maar (te) langzaam. In 2016 werden daar circa 1,2 miljoen 
mensen met HIV besmet. En elk jaar sterven in Afrika nog steeds velen 
aan de gevolgen van aids. Ook dit aantal daalt jaarlijks, maar het is nog 
steeds ruim 700.000 mensen in 2016. 

Er zijn miljoenen kinderen die lijden door de gevolgen van deze vreselijke 
ziekte. Doordat ze wees worden of zelf ziek zijn of een zieke vader en 
/of moeder hebben. Deze kinderen hebben zorg nodig. Christ’s Hope 
werkt samen met hen aan een betere toekomst. Wij geven hierbij gehoor 
aan de roeping die God ons geeft, onder andere in Jakobus 1:27, om te 
zorgen voor wezen en weduwen.

Vele kinderen lijden door de gevolgen van aids
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Visie
“Toewerken naar een aids-vrije wereld.”

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

Strategie / Focus 
“Zorg voor kinderen die lijden door HIV en aids.”

Bij Christ’s Hope staan wij voor:

Visie, missie, strategie

huisbezoeken. Bij de selectie worden de lokale wijkleiders, de scholen 
en de kerken betrokken. Er zijn aids-wezen die familie hebben die voor 
hen kan zorgen, zij komen niet in aanmerking voor het programma. Er 
zijn kinderen met ouders die ziek zijn door aids, die wel in aanmerking 
komen omdat zij geen schoolgeld kunnen betalen of geen voedsel 
voor hun kinderen hebben. De meest kwetsbare kinderen worden 
geselecteerd. 

Christ’s Hope wil kinderen, die zeer kansarm zijn door aids (meestal 
weeskinderen doordat ouder(s) zijn overleden aan aids), goede 
scholing en zorg bieden, zodat zij gezond en goed opgeleid in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. Zij kunnen dan op hun beurt een 
voorbeeld zijn voor anderen hoe de vicieuze cirkel van armoede, 
ziekte en gebroken gezinnen te doorbreken. Christ’s Hope wil deze 
kinderen hierbij nadrukkelijk bekend maken met de levensveranderende 
boodschap van Jezus Christus. 

Kinderen worden ongeacht ras, geslacht, afkomst of geloofsovertuiging 
geselecteerd. Zij worden geselecteerd na meerdere gesprekken en twee 

Criteria voor selectie zijn:



Jackson
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Het verhaal van:

“Het beste dat ik met de kinderen kan 
delen is dat God een liefhebbende 

Vader is die je niet in de steek laat”.

    Jackson, 26 jaar, Tanzania.

Hij weet waarover hij praat. Opgegroeid in een weeshuis, geen 
familieleden, echt alleen. Daar kwam hij in contact met God, met geloof. 
Als 17 jarige verliet hij het weeshuis met een matras, een deken, twee 
paar kleding en een beetje spaargeld. Alleen. Overleven met verschillende 
baantjes. Steeds weer een beetje geld opzij leggen om een fiets te kunnen 
kopen. Dat hielp om beter werk te vinden. 

God is bij hem en hij vergeet God niet. Hij gaat trouw naar de kerk. 
Daar spreekt hij met een huidige collega. Wat zou hij graag mentor, 
‘CareGiver’zijn! Hij heeft gesolliciteerd en is het geworden. Hoe gaat het? 
Hij lacht. Zijn collega vertelt: “Hij is echt een begaafd mentor en meester 
voor zijn kinderen”.
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aanpak?
Wat is onze
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Zorg voor kinderen - CarePoints
De zorg voor kinderen die lijden door aids staat bij Christ’s Hope centraal. De kinderen zijn overwegend 
aids-wezen. Christ’s Hope zorgt ervoor dat deze kinderen naar school kunnen gaan. In een zogeheten 
CarePoint krijgen de kinderen naschoolse opvang en zorg. Dit gebeurt minimaal negen uur, op 
minimaal drie momenten, per week. Eén CarePoint biedt ondersteuning aan maximaal 50 kinderen. 
De mentoren, ‘caregivers’,  die in de CarePoints werken hebben nauw contact met de school en met 
de verzorgers van de kinderen. De kinderen leren dat zij waardevol zijn. 

In een CarePoint focussen wij ons op de volgende punten:

ONderwIJS

Persoonlijke Mentor Toegang tot school Training VerzorgersMedische Zorg

Sociaal & Emotioneel Huiswerkbegeleiding SchoolbezoekWarm Eten

Creatieve Bijbelles

Sport & Spel Hygiëne Hygiëne

Genesis Design

ZOrg LeeFOMgeVINgPerSOONLIJk

http://christshope.nl/christshope/carepoints/
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Zorg voor aidspatiënten – Care & Compassion
Mensen met aids worden vaak afgewezen door hun gemeenschap. 
Het programma Care & Compassion biedt verplegende en pastorale 
thuiszorg voor (terminaal) zieke mensen met aids. Deze hulpverlening 
wordt met name geboden in Kenia. De medewerkers van Care & 
Compassion bezoeken de mensen thuis, verplegen en verzorgen hen 
daar en nemen hen zo nodig mee naar het ziekenhuis. Er is ook aandacht 
voor pastorale zorg. Er wordt verteld over de levensveranderende 
boodschap van Jezus. Samen is er tijd voor gesprek en gebed.

genesis design
Christ’s Hope maakt bij de bewustwording over relaties en wat de 
Bijbel hierover leert en ter voorkoming van verdere verspreiding van 
aids gebruik van de methode Genesis Design. Genesis Design is 
een lesmethode die uitleg geeft over man zijn, vrouw zijn, huwelijk, 
gelijkwaardigheid, seksualiteit, trouw. Dat zijn moeilijk bespreekbare 
begrippen. Het programma is een hulpmiddel om hierover wel in gesprek 
te gaan. 

Ieder kind telt, je bent van waarde!
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Internationale organisatie 
Christ’s Hope werkt in zeven verschillende landen in Afrika (Namibië, 
Zuid-Afrika, DR Congo, Tanzania, Kenia, Oeganda en Swaziland). 
Christ’s Hope Nederland werkt met name samen met de lokale 
organisaties in Kenia en Tanzania. Naast de Nederlandse organisatie 
zijn er in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Engeland, België 
en Frankrijk Christ’s Hope organisaties, die de Afrikaanse organisaties 
ondersteunen bij hun werk. 

Christ’s Hope International (www.christshope.org) coördineert 
de internationale samenwerking van Christ’s Hope organisaties. 
De internationale organisatie heeft een overkoepelend bestuur, 
een internationale directeur en vier internationale medewerkers.

Werkgebied van Christ’s Hope internationaal

A

https://christshope.org/
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Hulp vanuit Nederland

4

tanzania kenia

2

1
1

8

7272

199

100
330

172

332

41

50

100

Aantal geholpen kinderen

Aantal CarePoints

kenia

tanzania
DR Congo

Zuid-Afrika

Oeganda

Namibië

Swaziland

Aantal kinderen geholpen 
door Christ’s Hope

4

7
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doelstelling 2017
Samenwerking met twee lokale Christ’s Hope 
organisaties in Afrika waardoor – gesteund door 
Christ’s Hope Nederland – als kerntaak voor 
2017 minimaal 150 kinderen de mogelijkheid 
hebben gezond en geschoold volwassen te 
worden. Door het programma met hen worden 
velen in hun omgeving erbij betrokken en 
gestimuleerd tot gezonde gedragsverandering. 
Tevens worden zij bekend gemaakt met het 
evangelie van Jezus.

Leeftijd kinderen

Totaal aantal kinderen

Verdeling jongens meisjes

Hulp vanuit Nederland

De doelstellingen, die we ons als Nederlandse organisatie in samenwerking met de 
organisaties in Kenia en Tanzania hadden gesteld hadden zijn grotendeels behaald. 
We nemen deze doelstellingen als uitgangspunt voor dit verslag. 

Update uit kenia en Tanzania

150

172

kinderen helpen

kinderen geholpen

Doelstelling 2017

48% 52%
jongens meisjes

3-5 jaar  

6-8 jaar

16-18 jaar

30%

43%

13-15 jaar

9-12 jaar

18+ jaar

3%

1%
6%

17%

tanzania kenia

7272 100

aantal geholpen kinderen
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Christ’s Hope Nederland financiert met name hulpverlening in Kenia 
(7 CarePoints, 330 kinderen) en Tanzania (4 CarePoints, circa 172 
kinderen). In 2017 zijn vanuit Nederland 100 kinderen ondersteund in 
Kenia en 72 kinderen in Tanzania. De andere kinderen ontvangen de 
steun vanuit Christ’s Hope in de Verenigde Staten. Niet alleen deze 
kinderen maar ook hun families/verzorgers hebben mogen ervaren 
dat er hoop en toekomst is. Dit uit zich onder andere door families 
en verzorgers te betrekken bij het kinderprogramma. Er zijn speciale 
bijeenkomsten voor ouders/verzorgers. Maar het gaat ook verder. 
Naast bijvoorbeeld training over HIV en aids werden familieleden en 
verzorgers geschoold in het opzetten van kleine bedrijven en ontvingen 
zij training in het omgaan met financiën. Christ’s Hope in Kenia deed dit 
bijvoorbeeld in samenwerking met SOS Kinderdorpen.

Verbeteringen en evaluatie
In de samenwerking met Kenia en Tanzania zijn flinke verbeteringen 
doorgevoerd om meer planmatig te werken. Er is daarbij ook een forse 
toename van financiële transparantie bereikt. De communicatielijnen 
zijn kort met maandelijkse rapportages over eventuele veranderingen 
in de CarePoints. We hebben vastgesteld dat vrijwel alle kinderen trouw 
deelnemen aan het programma van Christ’s Hope. Er zijn heel weinig 
absenties. Vier kinderen zijn verhuisd in Kenia en één in Tanzania. Zij 
hebben daardoor het programma verlaten. In Kenia heeft verder één 
jongere afscheid genomen omdat ze haar vakopleiding had afgesloten. 
Zij is daarmee één van de eerste jongeren die het programma volledig 
heeft afgesloten. Het feit dat kinderen en gezinnen zo trouw deelnemen 
is mede vrucht van het werk om de kwetsbaarste kinderen te selecteren 
voor het programma. 

In Tanzania heeft de tussentijdse evaluatie van het werk in maart 2017 
plaatsgevonden. Dit was tevens het werkbezoek van de Nederlandse 
directeur aan dit land. Begin 2017 waren er drie CarePoints op twee 
locaties in Mwanza in opbouw. Er werd toen ondersteuning geboden aan 
circa 90 kinderen. De resultaten van de evaluatie waren bemoedigend 
en aanleiding om het aantal kinderen in deze drie CarePoints verder uit 
te breiden. Het belangrijkste punt van aandacht was de samenstelling en 
de communicatie binnen het management team. Er zijn naar aanleiding 
van de interviews veranderingen voorgesteld, die beter passen bij 
de talenten van het team. De verhoudingen binnen het team en wie 
communiceert en rapporteert aan wie zijn punten van aandacht en 
training geweest. Mede door de veranderingen in maart zien we aan het 
einde van 2017 een stabiele jonge organisatie staan, die de scholing 
en zorg voor deze kinderen goed aankan. De training en begeleiding 
van het team door medewerkers van het international office en ook de 
trainingen in oktober in Namibië hebben hierbij geholpen. In januari 2018 
bezochten de medewerkers van het international office hen opnieuw. 
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Vastgesteld is dat de veranderingen die binnen het management zijn 
doorgevoerd een goede invloed hebben gehad op de het functioneren 
van het team en het werk in Tanzania.  

In Kenia stond een evaluatie gepland in het najaar van 2017. Dit moest 
worden uitgesteld en dit evaluatiebezoek heeft uiteindelijk in januari 
2018 plaatsgevonden, door middel van een bezoek aan Mathare, Nairobi 
en Kisumu. De resultaten hiervan toonden een heel positief beeld. De 
samenwerking binnen de teams is goed. Er waren een paar kleine 
aandachtspunten, met name om de locatie in Nairobi te verbeteren en 
zo hygiënischer te kunnen werken. Heel duidelijk is dat de nood onder de 
gezinnen en kinderen in Mathare bijzonder groot is. Verdere uitbreiding 
van het werk staat dan ook gepland voor 2018.  

In Namibië vond in oktober het jaarlijkse managementoverleg plaats 
met deelnemers uit de verschillende landen. Te vermelden is dat dit 
jaar voorafgaand aan de bespreking van jaarplannen en begrotingen 
tijd gestoken is in managementtraining (o.a. leiderschap, functionering 
van teams en dienend leiderschap). Daarnaast waren er twee dagen 
pastorale training. Beide trainingen hebben heel positieve impulsen 
gegeven aan de samenwerking binnen de teams en aan het geloofsleven 

van de medewerkers. Ook in Kenia en Tanzania hebben verschillende 
trainingen plaatsgevonden, bijvoorbeeld over eerste hulp, over veiligheid 
in de omgang met patiënten met HIV/aids en over goede hygïene.

Lokale fondsenwerving
Positief nieuws is dat de kantoren in Tanzania en Kenia hun netwerken 
uitbreiden. Er zijn fondsenwervende acties geweest in Kenia en 
Tanzania. Dit is een belangrijke eerste stap om de scholing en zorg 
voor de kansarme kinderen deels te gaan financieren door lokale 
financieringsbronnen. Voorafgaand aan en tijdens de ‘Ride for Hope 
Lake Victoria’ hebben lokale medewerkers mensen in hun netwerk, 
hun kerken en lokale ondernemers kunnen betrekken bij het werk van 
Christ’s Hope. Hierdoor is het lokale netwerk uitgebreid. Enkelen hebben 
financiële ondersteuning geboden aan de lokale organisatie of donaties 
in natura gegeven. Het doel is om dit in 2018 opvolging te laten hebben. 

Voor de bekendheid van Christ’s Hope in Kenia is facebook lokaal ook 
een belangrijk middel. Het CarePoint Mathare in Nairobi had al langer 
een facebookpagina, https://www.facebook.com/mcpmathare/. Nieuw 
is dat de organisatie in Kisumu ook haar eigen facebookpagina heeft,  
https://www.facebook.com/CHIKisumu/

Containergebouw in kenia
Niet alle subdoelen onder onze doelstelling voor de kinderen in de 
CarePoints zijn behaald. We hadden in 2017 een containergebouw voor 
de uitvoering van de werkzaamheden van het CarePoint Nyalenda willen 
bouwen. Hierdoor zou er na de bouw de mogelijkheid ontstaan om meer 
kinderen op te nemen in het CarePoint en zelfs een tweede CarePoint 
te starten op deze locatie. Alleen de voorbereidingen om dit doel te 
bereiken zijn behaald, de echte uitvoering van het project is vertraagd 

https://www.facebook.com/mcpmathare/
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en zal in 2018 plaatsvinden. Er waren twee belangrijke obstakels die tot 
deze vertraging hebben geleid. Christ’s Hope in Kenia heeft erg veel tijd 
moeten steken in vernieuwing van de registratie als organisatie in Kenia. 
Pas in augustus 2017 was de nieuwe registratie een feit. Daarnaast 
waren er moeilijkheden om de juiste plek voor het gebouw te vinden. De 
plek die we op het oog hadden, in samenwerking met een lokale school, 
mochten we, door veranderde regelgeving in Kenia van overheidswege, 
niet meer gebruiken. Daardoor moest een zoektocht naar een alternatief 
worden gestart en is gebleken dat grondprijzen soms erg hoog kunnen 
zijn. Er zijn verschillende percelen grond aan onderzoek onderworpen 
en afgekeurd, tot uiteindelijk een koopcontract gesloten kon worden 
met een verkoper die de grond voor een marktconforme prijs wilde 
verkopen. We zijn nu heel dankbaar voor dit grote stuk grond, vlakbij 
één van de scholen die bezocht wordt door de kinderen die deelnemen 
aan het programma van CarePoint Nyalenda. De bouwaanvraag bij 
de gemeente is daarna ingediend en vlak voor het einde van het jaar 
is de toestemming gekomen. De realisatie van de bouw zal in 2018 
plaatsvinden. Het plan is nu dat we het huidige  CarePoint in de tweede 
helft van 2018 kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie en dat we een 
tweede CarePoint op deze locatie kunnen openen begin 2019.  

We hebben dit jaar gemerkt dat het werk behoorlijk geschaad kan 
worden door externe factoren. In Kenia hebben alle perikelen rondom 
(herhaalde) verkiezingen geleid tot minder werkdagen en daarmee 
ook minder activiteit van de organisatie. De scholen en de CarePoints 
hebben een aantal dagen moeten sluiten, omdat het gewoonweg te 
gevaarlijk was.

Care & Compassion in kenia
Het werk van Care & Compassion, pastorale en verpleegkundige 

thuiszorg voor aidspatiënten, heeft hieronder het meest geleden. Door 
de verkiezingen met veel onrust, met name in de arme (sloppen-)wijken, 
zijn veel patiënten vertrokken naar het platteland buiten Kisumu, om 
daar in rust hun ziekbed te dragen. Velen die door de afstand van het 
werkgebied in en rond Kisumu niet meer de zorg van Care &  Compassion 
konden ontvangen, zijn overleden. Daarnaast zijn er zeer langdurige 
stakingen geweest in de ziekenhuizen, medische klinieken en HIV 
testcentra. De dokters werkten 100 dagen niet, omdat zij toezeggingen 
over hun salarissen niet bewaarheid zagen worden. Toen deze staking 
voorbij was hebben de verpleegkundigen het werk neergelegd en vijf 
maanden niet gewerkt. Veel zieken zijn thuisgebleven, ze ontvingen 
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amper zorg in de faciliteiten die ze anders zouden bezoeken. Christ’s 
Hope ontvangt de meeste verwijzingen via de ziekenhuizen, klinieken en 
HIV testcentra. Het aantal verwijzingen is dan ook enorm teruggelopen. 
Er zijn 40 cliënten overleden, zij lieten 81 weeskinderen na.

Het project voor uitbreiding van Care & Compassion in de nieuwe wijk 
Kisian, in de tweede helft van het jaar gestart, is door de onrusten 
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weeskinderen door overlijden patiënten

2017
0

rond de verkiezingen verlaat gestart. De samenwerking met de lokale 
gezondheidswerkers, de zogenaamde ‘community health workers’,  is 
op gang gekomen, maar er zijn nog maar weinig mensen verwezen. Er 
zijn in deze regio in de laatste drie maanden van het jaar nog maar zes 
nieuwe mensen en hun families in het programma opgenomen. Hiervan 
zijn er vier overleden en twee ontslagen.

Cijfers Care & Compassion zorg



Mary
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Het verhaal van:

Een wat verlegen, vriendelijke jongedame, bijna klaar met de 
kappersopleiding, is aan het woord. “Ik ben nu 17 jaar en ik ben echt 
blij dat ik bijna kapster ben. Dat is echt heel bijzonder. Ik ging pas 
naar school toen ik 9 jaar was. Ik kon niet naar school. Mijn vader 
was overleden. Mijn moeder was heel ziek. Ik raapte elke dag 
steenkooltjes van de straat en verkocht ze om wat te eten te hebben. 

Zo vond iemand van Christ’s Hope mij. Ze hielpen mij en mijn moeder. 
Mijn moeder is zo opgeknapt dat ze nu een baantje heeft in de stad! Ik 
had het eerst heel moeilijk op school. Ik was ook de oudste in de klas. 
Door de bijlessen en alles wat ik bij Christ’s Hope geleerd heb, heb ik 
heel veel ingehaald. Daardoor sta ik nu hier”.

“Als Christ’s Hope er niet geweest was?  
Ik had me slecht gedragen en ik was 

allang getrouwd geweest. Ergens 
tussen negen en dertien jaar”.

    Mary*, 17 jaar, Tanzania.

* Uit respect hebben wij een fictieve naam gebruikt
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werving
Fondsen-
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Fondsenwerving
Doelstelling: Christ’s Hope Nederland heeft een structureel inkomen om 
in 2017 150 kinderen in Afrika te steunen. Samen met de ondersteuning 
voor zorg en voorlichting voor aidspatiënten werkt zij aan een structurele 
inkomstengroei, doel is circa €150.000 in 2017.  Daarnaast werkt zij aan 
incidentele projecten, waardoor dit jaarlijks met €40.000 - €140.000 
aangevuld wordt. 

Dankbaar kijken we terug op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 
Onze totale inkomsten groeiden van ruim €195.000 in 2016 naar ruim 
€ 366.000 in 2017! Dit was boven verwachting, we hadden inkomsten 
van rond € 300.000 begroot. 

We kunnen hierdoor meer doen voor onze doelgroep! We zijn dankbaar 
voor onze stabiele achterban van particulieren, bedrijven en kerken. 
Daarnaast ook erg blij met de groei die met name komt door een 
intensivering van de samenwerking met fondsen en de inzet van onze 
fondsenwervende acties. 

Ons jaarplan was qua activiteiten wel wat te ambitieus. We wilden 
eigenlijk op alle onderdelen groeien. We liepen aan tegen de grenzen 
van de personele inzet die nodig zou zijn om deze plannen waar 
te maken. We hebben hiervan wel geleerd. Meer focus is nodig op 
elke verschillende doelgroep. De groei zat in 2017 met name in de 
samenwerking met fondsen. Het project in samenwerking met EO 
Metterdaad (zie jaarverslag 2016, http://metterdaad.eo.nl/projecten/
afgeronde-projecten/aidsslachtoffers-kenia) is hier een substantieel 
onderdeel van, maar er zijn ook nieuwe fondsen benaderd en met een 
aantal van hen is een samenwerking gestart. 

Ons subdoel om alle kinderen, die via Christ’s Hope in Nederland 
ondersteund worden, door particulieren gesponsord te krijgen is niet 
behaald. We hebben hieraan in onze fondsenwerving ook (te) weinig 
aandacht kunnen geven. Voor kinderen is de band met een persoon of 
een gezin, die regelmatig meeleeft en meebidt van groot belang. Tijdens 
het werkbezoek van Sander Joziasse aan Kenia is dit weer bijzonder 
duidelijk geworden. Hij werd steeds weer door kinderen, die nog geen 

Christ’s Hope Nederland

195

366

+88%!

getallen in € x1000

2016 2017

“Onze totale 
inkomsten groeiden 

van ruim €195.000 in 
2016 naar ruim 

€ 366.000 in 2017!” 

http://metterdaad.eo.nl/projecten/afgeronde-projecten/aidsslachtoffers-kenia
http://metterdaad.eo.nl/projecten/afgeronde-projecten/aidsslachtoffers-kenia


sponsor hebben, gevraagd een sponsor voor hen te zoeken. Kinderen 
met een sponsor vertelden hoe belangrijk dit voor hen is. Zij vertelden 
hem dat ze het zo fijn vinden om te merken middels berichten via post 
of e-mail dat er iemand is die hen wil helpen, en die hen zo hoop geeft. 

Ook door collecten van kerken konden de inkomsten toenemen. Het 
verder opbouwen van relaties met kerken om zo ook een groter aantal 
particulieren hiermee te kunnen bereiken is onvoldoende gelukt. Dit is 
een speerpunt voor het komende jaar. 

Via de fondsenwervende acties ontvingen we financiën voor 
ondersteuning van CarePoints. Schaats je Wezenloos was actief op een 
basisschool in Vroomshoop. Fiets je Wezenloos vond opnieuw plaats 
tijdens Limburgs Mooiste. Beide waren opnieuw geslaagde acties. 

Voor het eerst vond dit jaar de Ride for Hope Lake Victoria plaats. 
Deze nieuwe actie, georganiseerd vanuit de Verenigde Staten, had drie 
enthousiaste Nederlandse deelnemers. Zij maakten deel uit van een 
internationale groep van 25 deelnemers uit verschillende landen. De drie 
Nederlanders hebben door het mobiliseren van hun achterban in ons 
land een wezenlijke bijdrage geleverd aan het verlenen van hulp aan de 
kinderen in de CarePoints! 

In september verhuisde het kantoor van de Melkmarkt in het centrum 
van Zwolle naar de Marsweg op het industrieterrein in Zwolle. Hiermee 
is het pand verkleind en zijn de huurkosten verlaagd. Een voordeel is 
tevens dat we nu de beschikking hebben over snel internet,  wat in het 
centrum van Zwolle niet realiseerbaar bleek.
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Bron: sportplaat.nl
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Organisatie-ontwikkeling

doelstelling
Een stabiele Nederlandse Christ’s Hope organisatie die in staat 
is de lokale organisaties in Afrika goed te ondersteunen.

We kijken terug op een jaar van goede samenwerking binnen het kleine 
Nederlandse team. Het organogram laat zien hoe we de Nederlandse 
organisatie graag zouden willen zien. De meeste functies zijn parttime 
ingevuld.

Bestuur
In 2017 heeft zowel de voorzitter Aart Wiersma als het algemene 
bestuurslid Nelly van der Gaarden afscheid genomen van het bestuur. 
We danken hen hartelijk voor alles wat zij gedaan hebben voor de 
organisatie in Nederland. Aart Wiersma is 12 jaar bestuurslid geweest, 
waarvan 10 jaar als voorzitter van het bestuur.  Hij heeft hiermee 
belangrijke veranderingen binnen de organisatie geleid. Zijn rol is 
overgenomen door Jacko van der Stege. Hij is ad interim voorzitter. Hij 

kent Christ’s Hope goed door zijn ruime ervaring binnen het bestuur 
van Christ’s Hope International. Alle bestuursleden verrichtten hun 
werkzaamheden onbezoldigd. 

Medewerkers
De directeur en de manager operations ontvangen een part-time 
vergoeding voor hun werkzaamheden voor Christ’s Hope. De overige 
medewerkers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Hun 
onkosten worden vergoed. De functies zoals in het organogram 
beschreven zijn deels ingevuld. Sinds september wordt het relatiebeheer 
fondsen door een externe zzp’er ingevuld voor 1 dag in de week. 
Daarnaast zijn we blij met alle vrijwilligers en bedrijven die ons door hun 
inzet geholpen hebben, bijvoorbeeld bij de website, (sport)activiteiten en 
evenementen. 

We zijn dankbaar dat we meer konden doen, onder andere door 
uitbreiding van uren voor de manager operations. Ook kon in het 

Voorzitter (a.i.) Secretaris Penningmeester Algemeen Adjunct Algemeen Lid

Jacko van der Stege

(directeur automotive)

Bianca Bouwman

(executive assistant)

karl de Haan

(controller)

Jaap wolleswinkel

(advocaat)

Vacant

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
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najaar extra aandacht worden besteed aan nieuwe relaties met 
fondsen. Daarnaast is er meer inzet geweest door vrijwilligers om met 
name ons relatiebeheer met particulieren te kunnen versterken. Ons 
capaciteitsprobleem is daarmee echter nog niet opgelost. Er zijn nog 
steeds vrijwilligers-vacatures, maar we zien wel een aantal goede 
ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

In 2017 zijn we gestart met het boekhoudpakket Quickbooks, dat binnen
Christ’s Hope in de verschillende landen in Europa, Verenigde Staten 
en in Afrika ook gebruikt wordt. Hierdoor is de (internationale) financiële 
rapportage en de communicatie erover vergemakkelijkt. Voor het slagen 
van deze wijziging is de inzet van onze penningmeester van groot belang 
geweest. Inmiddels zijn de voordelen overduidelijk. Onze kascommissie 
heeft ons daarnaast een dienst bewezen door ons goed te adviseren 
over het financiële beleid.

We hadden het plan de aanvraag erkenningsregeling goede doelen 
te kunnen doen in het afgelopen jaar. Dit subdoel is niet behaald. We 
hebben zeker stappen in de goede richting gezet, maar nog geen 
aanvraag kunnen doen. Er is veel meer tijd gestoken in communicatie 

met en over de projecten in Afrika dan we verwacht hadden. De 
voorwaarden om voor de erkenningsregeling in aanmerking te komen 
zijn weliswaar bijna vervuld, maar de aanvraag zelf hebben we moeten 
uitstellen naar 2018.

Bestuur

directeur

Jannetta Huisman - De Boer

Manager Operations

Sander Joziasse

Communicatie / Pr-

medewerker

Tommy van Essen 

Medewerker Financiën

Vacant

kindsponsor Coördinator

Vacant

Medewerker relatiebeheer 

particulieren

Tabitha de Groot

Medewerker relatiebeheer 

fondsen

Externe zzp-er

Coördinator 

Sport je wezenloos

Jan Bellinga

Coördinator 

Veldwerk

Vacant
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We hebben mooie plannen voor het komend jaar. 
Bij alle plannen weten we ons afhankelijk van God.
Gebed voor ons werk is belangrijk. Bidt u mee?

In 2018 willen we graag door op de ingeslagen weg. De samenwerking 
met de lokale organisaties in Kenia en Tanzania is structureel en goed. 
Documentatie van de plannen en de resultaten en verhalen over wat er 
bereikt wordt willen we graag nog beter voor het voetlicht krijgen. We 
willen samen optrekken om elkaar goed te kunnen informeren. 

In 2018 gaat het containergebouw in Kenia echt gebouwd worden! Zo’n 
bouwproject is een spannend project, waarbij samenwerking tussen veel 
verschillende partijen goed moet lopen om succesvol tot resultaten te 
komen. Voor het Keniaanse management is dit een flinke klus. We zien 
nu al uit naar de mogelijkheden om daarna meer kinderen op te kunnen 
nemen op deze locatie. 

Zowel de Keniaanse als de Tanzaniaanse organisatie zou het aantal 
CarePoints – bij voldoende financiering – kunnen uitbreiden. We werken 
aan een tweede CarePoint in Mathare, Nairobi en aan minimaal één 
extra CarePoint in Tanzania. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. 

We willen vanuit Nederland graag meer aandacht voor het meten van 
het effect van het programma. We kennen verhalen van jongeren die 
(bijna) aan het einde van het programma komen. We zouden graag zien 
dat we na het afsluiten toch nog contact houden om een stukje mee te 
lopen hun toekomst in. Hoe ziet die toekomst eruit? Ook willen we graag 

Op weg naar 2018

Persoonlijke betrokkenheid vinden wij heel belangrijk!
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meedenken en zo nodig ondersteunen om de lokale fondsenwerving in 
Afrika verder te stimuleren. 

Bij de fondsenwerving in Nederland hebben we voor het komende 
jaar de focus op het bereiken van meer samenwerking met kerken en 
particulieren gelegd. De achterban met particulieren en kindsponsoren 
is niet veel gegroeid in de afgelopen jaren. We zoeken juist voor de 
kinderen in de CarePoints personen die zich voor langere tijd willen 
binden aan een kind, zodat dit kind naast de mogelijkheden door de 
financiële ondersteuning ook de betrokkenheid en het meeleven mag 
ervaren. We willen dit prioriteit geven, terwijl we daarnaast door de 
externe ondersteuning de samenwerking met fondsen kunnen laten 
doorgaan en mogelijk ook verder uitbreiden.  

In het bestuur zullen een aantal wijzigingen gaan optreden. We zoeken 
een nieuwe voorzitter en de termijnen van twee andere bestuursleden 
(de penningmeester en het algemene bestuurslid) lopen af. We zoeken 
naar opvolgers. 
 
Bij alle plannen weten we ons afhankelijk van God, van Zijn leiding en 
Zijn Zegen. Gebed voor ons werk is nodig en heeft een dagelijkse plaats 
op kantoor. We hopen dat u met ons meebidt voor het werk van Christ’s 
Hope. We voelen in onze dank en ons bidden ons verbonden met alle 
mensen, die in verschillende landen in de wereld werken voor families 
die lijden door aids. De vraag naar onderwijs en zorg is – ondanks 
sommige signalen in ons werelddeel dat aids een goed behandelbare 
chronische aandoening is – enorm groot. In Afrika overlijden zoveel 
jonge ouders aan de gevolgen van aids en we willen graag bijdragen om 
de gevolgen voor de generatie na hen te verminderen.



willianne
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Het verhaal van:

Sinds eind 2015 is Willianne Olweny – den Hartog voor langere tijd 
uitgezonden om werkzaam te zijn binnen het Care & Compassion 
programma. Haar man, Elijah Olweny, heeft ze leren kennen bij 
Christ’s Hope en zij zetten zich samen in voor hen die lijden door 
aids. Het project heeft de naam Light to Shine, www.lighttoshine.nl. 
We zijn dankbaar voor de rol die Willianne speelt binnen het team. 
Eind 2017 zijn zij in Nederland voor verlof, Willianne was twee jaar 
in Kenia geweest. Dit verlof viel samen met zwangerschapsverlof. 
Inmiddels is hun gezonde zoon geboren. In maart keert het jonge 
gezin terug naar Kenia.

“Ik ken zoveel verhalen van 
mensen die heel dankbaar zijn 

dat ze geholpen werden.”

  Willianne, Kenia.

Foto: Willianne samen met haar Keniaanse collega

http://www.lighttoshine.nl


Christ’s hope | jaarverslag 2017 | 33

Jaarrekening
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Jaarrekening
Op de volgende bladzijden treft u een overzicht van de inkomsten 
en uitgaven van Christ’s Hope Nederland aan. De volledige 
jaarrekening is te vinden op de website. Deze is ook opvraagbaar 
door te mailen naar info@christshope.nl of te bellen 038 – 4213600. 

Christ’s Hope wil ieder, die bijgedragen heeft – zowel in natura 
als met donaties – bedanken voor de betrokkenheid. Zonder hen 
was het werk niet mogelijk geweest. We zijn heel dankbaar voor 
het vertrouwen van particulieren, kerken/gemeenten, bedrijven en 
stichtingen/fondsen.

Staat van baten en lasten 2017

Jaar 2017 Begroting 2017 Jaar 2016

Baten:
Baten van particulieren 78.294 93.500 77.080
Baten van bedrijven 12.788 10.000 13.609
Baten van organisaties zonder winststreven 216.307 145.500 68.492
Baten uit acties van derden 58.872 51.500 36.140
Overige baten 713 - -

====== ====== ======
Som der baten 366.974 300.500 195.321

Lasten:

Besteed aan doelstelling
Doelstelling Christ’s Hope 217.686 241.917 126.367

217.686 241.917 126.367
kosten Fondsenwerving
Kosten fondsenwerving 18.369 18.700 15.929
Kosten acties van derden 10.212 5.000 10.633

28.581 23.700 26.562
Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie 39.294 34.883 23.762

39.294 34.883 23.762
====== ====== ======

Som der lasten 285.561 300.500 176.691
====== ====== ======

Saldo van baten en lasten 81.413 - 18.630
====== ======

Dotatie/ onttrekking aan:
Algemene reserve 7.525 -4.134
Bestemmingsreserve -10.572 32.265
Bestemmingsfondsen 84.460 -9.501

----------- -----------
81.413 18.630

====== ======
Percentages: 
Percentage besteed aan doelstellingen 
t.o.v totale kosten     76,2% 71,6%

Percentage kosten eigen fondswerving 
t.o.v totale kosten     10,0% 15,0%

Kosten beheer en administratie   
t.o.v totale kosten                         13,7% 13,4%

====== ======

mailto:info@christshope.nl
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Toelichting baten en lasten

Baten naar herkomst
De baten uit de eigen fondsenwerving kunnen als volgt worden weergegeven:

 Jaar 2017 Jaar 2016
€ €

Baten van particulieren 78.294 77.080
Baten van bedrijven 12.788 13.609
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven (fondsen) 197.044 47.000

Baten van kerken (collecten) 19.263 21.492
Baten uit acties van derden 58.872 36.140
Overige baten 713 0

--------- ---------
totale baten 366.974 195.321
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donaties en giften
Als de donaties en giften onderverdeeld worden naar fonds kunnen deze gesplitst worden in:

Jaar 2017 Jaar 2016
€ €

Algemene Reserve
Algemene giften zonder bestemming 40.648 33.259

Bestemmingsreserves
Giften t.b.v. beheer en administratie 11.110 18.333
Bestemde giften t.b.v. doelstelling CarePoints 53.645 31.255
Bestemde giften t.b.v. doelstelling facilitair 11.019 210

Bestemmingsfondsen
CarePoints (kinderprogramma’s) 89.054 66.928
Ondersteuning middelbare scholieren 3.845 3.841
Overige gerichte giften vanuit fondsen 7.500 4.630
Genesis Design - 60
Uitzending Nederlandse veldwerkers 58.494 30.269
Facilitaire ondersteuning Afrika 72.500 5.233
Care & Compassion 19.159 1.303

--------- ---------
Totaal donaties met bestemming 326.326 162.062

===== =====
totaal giften 366.974 195.321
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kosten besteed aan doelstelling
De lasten van de stichting worden toegerekend aan de doelstelling van de stichting, de werving van baten en 
aan beheer en administratie. Hieronder is per categorie aangegeven waaraan de lasten zijn besteed.

Jaar 2017 Jaar 2016
€ €

Fonds
CarePoints (kinderprogramma’s) 106.039 81.249
Extra schoolkosten middelbare scholieren 9.758 -
Overige gerichte giften 3.401 -
Genesis Design - 997
Uitzending Nederlandse veldwerkers 17.584 16.749
Facilitaire ondersteuning Afrika 35.379 7.385
Care & Compassion 15.542 4.771

--------- ---------
Subtotaal 187.703 111.151
Personele kosten toegerekend aan doelstelling 11.614 8.131
Bijdrage naar Christ’s Hope International                                                  18.369 7.085

--------- ---------
totaal besteed aan doelstelling 217.686 126.367
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werVINg kOSTeN

De Stichting Christ’s Hope Nederland maakt kosten, die direct zijn toegerekend aan kosten ten behoeve van 
eigen fondsenwerving. Deze kosten hebben betrekking op de aankoop van flyers,  posters, en de kosten voor 
stands ten behoeve van de fondsenwervende activiteiten. 

kosten eigen fondsenwerving
De kosten eigen fondsenwerving kunnen als volgt worden weergegeven:

Jaar 2017 Jaar 2016
€ €

PR en Reclame kosten 4.185 5.087
Personele kosten toegerekend aan werving 14.184 10.842

--------- ---------
Totaal werving kosten 17.330 15.929

kosten van derden
De kosten van acties van derden kunnen als volgt worden weergegeven:

Jaar 2017 Jaar 2016
€ €

Kosten deelnemers Ride for Hope 6.399 -
Kosten Schaats Je Wezenloos 2.427 9.198
Kosten Fiets Je Wezenloos 1.386 1.435

--------- ---------
Totaal overige kosten 10.212 10.633
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kosten beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie kunnen als volgt worden weergegeven:

Jaar 2017 Jaar 2016
€ €

Huur pand Zwolle 7.451 8.020
Energiekosten 150 642
Directie en vrijwilligersvergoeding 19.798 8.131
Kantoor administratiekosten 185 69
Telefoon en internet 380 520
Overige kantoorkosten 1.819 -
Reis en verblijfskosten 7.169 3.193
Bankkosten 891 911
Bestuurkosten (incl. medewerkersdag) 333 -
Verzekeringen 1.118 1.133
Afschrijving kantoor inventaris - 1.143

--------- ---------
totaal kosten 39.294 23.762
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Begroting 2018

Begroting 2017 Jaar 2017 Begroting 2018

Baten:
Baten van particulieren 93.500 78.294 116.000
Baten van bedrijven 10.000 12.788 17.500
Baten van organisaties zonder winststreven 145.500 216.307 210.500
Baten uit acties van derden 51.500 58.872 32.000
Overige baten - 713 -

====== ====== ======
Som der baten 300.500 366.974 376.000

Lasten:

Besteed aan doelstelling
Doelstelling Christ’s Hope 241.917 217.686 319.340

241.917 217.686 319.340
kosten Fondsenwerving
Kosten fondsenwerving 18.700 18.369 27.950
Kosten acties van derden 5.000 10.212 5000

23.700 28.581 32.950
Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie 34.883 39.294 41.750

34.883 39.294 41.750
Continuiteitsreserve 5.000

====== ====== ======
Som der lasten 300.500 285.561 399.040

====== ====== ======
Saldo van baten en lasten - 81.413 -23.040
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