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VOORWOORD  

2016 is voor ons als organisatie een goed jaar geweest. 

Een jaar waarin wij de lasten van de economische crisis en daarmee verminderde inkomsten achter ons 
konden laten.  

Een jaar waarin onze nieuwe directeur Jannetta Huisman, arts, samen met Sander Joziasse, het roer van de 
Nederlandse organisatie op zich mocht nemen.  

Een jaar waarin vele zaken van de grond kwamen. Een van de voor mij belangrijke en verheugende zaken was 
de verstevigde band met EO Metterdaad.  

Natuurlijk waren er ook zorgen en zaken die niet zo goed gingen en verdere aandacht verdienen. Om er enkele 
te noemen, de sponsoring van kinderen bleek moeilijker dan deze kinderen, de (aids)wezen, verdienen.  

De groei van de organisatie behoeft verdere aandacht in de komende periode. Wij werken vrijwel alleen met 
vrijwilligers. Het vinden en binden van deze vrijwilligers (b)lijkt erg weerbarstig te zijn.  

Toch overheerst dankbaarheid dat wij dit werk mochten en mogen doen en te merken dat er vooruitgang 
geboekt wordt op meerdere terreinen. Dat er zegen op rust. 

Ik wil iedereen die zich in 2016 heeft ingezet voor onze weeskinderen hartelijk bedanken. De trouwe en 
betrouwbare vrijwilligers, Sander en Jannetta, mijn mede bestuursleden en verder een ieder die betrokken 
was. Onder andere zij die kinderen sponsorden of onze organisatie van algemene giften voorzagen. 

Ik wens de organisatie verdere groei en zegen onder leiding van Jannetta toe. 

 

Hartelijke groet aan jullie, aan u, allen,  

Aart Wiersma, voorzitter  
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CHRIST’S HOPE INTERNATIONAL 

In Afrika is aids nog altijd een groot probleem. Miljoenen kinderen lijden door de gevolgen van deze vreselijke 
ziekte. Doordat ze wees worden of zelf ziek zijn. 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 in Jakobus 1:27, 
om te zorgen voor wezen en weduwen. 

 
Zorg voor kinderen - CarePoints 
De zorg voor kinderen die lijden door aids staat bij Christ’s Hope centraal. De kinderen zijn meestal 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 Care Point biedt ondersteuning aan maximaal 50 kinderen. De ‘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.  
Een kind krijgt in een CarePoint:  

 een persoonlijke mentor 

 creatieve Bijbellessen, onder andere Genesis Design (zie pagina 5) 

 huiswerkbegeleiding 

 sport en spel 

 onderwijs over hygiëne en gezondheid 

 medische zorg 

 begeleiding op sociaal en emotioneel gebied  

 gezonde warme maaltijden 
 

Foto 1: Kinderen bij het nieuwe CarePoint Rock City in Tanzania  

 

http://christshope.nl/christshope/carepoints/
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 is een 
verplegende en pastorale thuiszorg voor (terminaal) zieke mensen met aids. 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 en ter voorkoming van verdere verspreiding van aids gebruik van de 
methode Genesis Design. Genesis Design geeft uitleg over man, vrouw, huwelijk, gelijkwaardigheid, 
seksualiteit, trouw. Dat zijn moeilijk bespreekbare begrippen. Het programma is een hulpmiddel om hierover - 
gebaseerd op de Bijbelse boodschap - in gesprek te gaan.  
 
Internationale organisatie  
Christ’s Hope werkt in zeven verschillende landen in Afrika (Namibië, Zuid-Afrika, DR Congo, Tanzania, Kenia, 
Oeganda, Swaziland). Dit zijn de zogenaamde ministry landen. Christ’s Hope Nederland werkt met name 
samen met de locale organisaties in Kenia en Tanzania. Dit doet zij samen met haar ‘twinning’ land USA. 
Christ’s Hope Nederland is één van de zogenaamde mobiliserende landen. De andere mobiliserende landen 
zijn USA, Canada, Duitsland, Groot Brittannië, België en Frankrijk.  
 
Christ’s Hope International (www.christshope.org) heeft een overkoepelend bestuur en een overkoepelende 
internationale staf. De internationale directeur werkt samen met vier internationale stafleden om het werk 
van de verschillende landen te coördineren en te evalueren. 
 
De missie, visie en strategie of focus van Christ’s Hope International zijn:  
 
Missie 
“Bringing the life-changing message of Jesus Christ to children and families infected with and affected by 
HIV/AIDS through discipling and care giving, presenting them perfect in Christ Jesus.”  
 
Visie 
“Working towards an AIDS-free world.” 
 
Strategie / Focus  
“Caring for children affected by AIDS - Zorg voor kinderen die lijden door aids” 
 
 
Christ’s Hope wil kinderen, die zeer kansarm zijn door aids (meestal weeskinderen doordat ouders zijn 
overleden aan aids), goede scholing en zorg te bieden, zodat zij gezond en goed opgeleid in hun 
levensonderhoud kunnen gaan 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.  
 
 
 

http://christshope.nl/christshope/genesis-design/
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CHRIST’S HOPE NEDERLAND 

Hieronder staat het organigram dat sinds december 2015 geldig is. Voordien was er sprake van een 
tweehoofdige directie. Met het aantrekken van Jannetta Huisman – de Boer als directeur is dit gewijzigd.  
 

 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter   Aart Wiersma, (interim-) manager bij zorg/onderwijsinstellingen, coach  
Secretaris  Bianca Bouwman, executive assistant 
Penningmeester Karl de Haan, controller 
Algemeen adjunct Jaap Wolleswinkel, advocaat 
Algemeen lid  Nelly van der Gaarden, huisarts en verslavingsarts 
 
In 2016 hebben er geen veranderingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden. Nelly van der 
Gaarden heeft in 2016 aangegeven dat zij onvoldoende tijd kan besteden aan het bestuurswerk. Zij zal begin 
2017 afscheid gaan nemen van het bestuur. Alle bestuursleden verrichtten hun werkzaamheden onbezoldigd. 
 
Medewerkers 
Met uitzondering van de directeur, die een bescheiden vergoeding ontvangt, zijn alle medewerkers 
vrijwilligers. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Hun onkosten worden vergoed. De functies zoals 
in het organogram beschreven zijn allen ingevuld - met uitzondering van de functie van kindsponsor 
coördinator. Deze functie is in 2016 helaas door drie verschillende personen ingevuld, hetgeen de 
communicatie tussen kinderen in Kenia/Tanzania en sponsoren bemoeilijkt heeft.  

Bestuur

Directeur

Manager 
operations

Communicatie/ 
PR coordinator

Coordinator 
financien

Boekhouder

Kindsponsor 
coordinator

Veldwerkers 
coordinator

SJW coordinator

SJW 
medewerkers

Medewerker 
relatiebeheer
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Foto 2: Zo blij en trots ben je als je voor het eerst naar school kan, CarePoint Mathare Kenia.  
 

 
 
 
 
TERUGBLIK OP 2016, WERK IN NEDERLAND 
 
In het jaarplan 2016 staat de doelstelling voor de komende 3 jaar verwoord. Deze is samengevat in drie 
doelstellingen voor de jaren 2016-2018.  

1. Een gezonde stabiele organisatie met betrokken medewerkers, betrouwbare financiën, en een heldere 
organisatiestructuur. 

2. 4-8 kwalitatief goede Ministry Care Points vanuit Nederland ondersteund (per CarePoint 50 kinderen). 
3. Een netwerk van kerken en ambassadeurs en andere donoren om te groeien tot een stabiel inkomen 

van € 250.000 per jaar. 
 
Ad 1. Er is een heldere organisatiestructuur. Er is een kleine groep van vrijwillige medewerkers. Er is echter 
zeker uitbreiding nodig om groei van de organisatie mogelijk te maken en dit is in het afgelopen jaar maar 
deels gelukt. De financiële ontwikkelingen zijn positief. De financiële rapportage is transparant. 
Ad 2. Deze doelstelling is door veranderingen in het werk in Tanzania (zie hiervoor het deel over werk in 
Tanzania) maar deels behaald. De samenwerking met Kenia liep volledig naar wens.  
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Ad 3. De ontwikkelingen in de financiën waren positief, vergeleken met 2014 en 2015 steeg het inkomen. 
Gezien de ontwikkelingen gedurende het jaar 2016 is daarnaast te verwachten dat er in 2017 een verdere 
inkomensgroei zal zijn. Dit past bij onze doelstelling. We zijn dankbaar hiervoor.  
 
Hieronder wordt nader ingegaan op een aantal ontwikkelingen in Nederland: 
Website 
De nieuwe Nederlandse website was aan het begin van het jaar beschikbaar; www.christshope.nl. Hierdoor 
kon een einde komen aan vele problemen die er waren met de website. De website van Christ’s Hope 
International is ook aan een vernieuwing toe. Dit proces is in 2016 gestart en we verwachten dat deze website 
begin 2017 online is.  
 
Naamsbekendheid 
Er is hard gewerkt aan meer naamsbekendheid en aan groei. Processen om dit te bereiken zijn in gang gezet. 
Het is een zegen dat er in het afgelopen jaar al resultaten bereikt konden worden. We danken God voor de 
mogelijkheden die er waren. Een aantal ontwikkelingen waren bijvoorbeeld bijna maandelijks email-
nieuwsbrieven, zeer regelmatige berichten op facebook, nieuwe folders en flyers in de nieuwe huisstijl. 
Naamsbekendheid kon ook toenemen door de acties die Sport je Wezenloos voor Christ’s Hope verricht heeft. 
Hierover later meer. Christ’s Hope was al vele jaren aanwezig bij de Opwekkingsconferentie. Ook in 2016 kon 
dit doorgang vinden.  

 
Medewerkers 
In april vond het afscheid van Jan Bellinga als directeur plaats. We kijken terug op een mooie avond, waarin 
duidelijk dankbaarheid voor het werk dat Jan verricht heeft, uitgesproken werd. Ook kon het werk van Christ’s 
Hope aan vele oude betrokkenen opnieuw onder de aandacht gebracht worden. En het werd heel duidelijk dat 
Christ’s Hope een organisatie is waarin vele landen samenwerken.  
 
Foto 3: Afscheid van Jan Bellinga als directeur, Jan en Ineke Bellinga voor de stand.  
 

 

http://www.christshope.nl/
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In 2016 namen twee vrijwilligers afscheid. Joh. de Vries stopte als controller en Michelle van Huffelen kon haar 
functie als medewerker administratie niet meer vervullen. Begin 2017 zal Chris Fledderus, die met ‘pensioen’ 
gaat als financieel administrateur ook afscheid nemen. We hebben gezocht naar vervanging voor Chris, maar 
dit is helaas niet gelukt. Inmiddels neemt de penningmeester van het bestuur, Karl de Haan, een aantal taken 
tijdelijk waar.  
 
Er zijn nieuwe vrijwilligers bij gekomen. Tabitha de Groot werd actief als medewerker relatiebeheer en Kitty 
Kroeze als kindsponsor coördinator. Helaas kon Kitty echter niet doorgaan met deze werkzaamheden, 
waardoor begin 2017 de functie weer vacant is. Tommie van Essen is actief betrokken bij de communicatie en 
nieuwsuitingen. Hierdoor konden we zeer regelmatig (o.a. email) nieuwsbrieven publiceren. Geert Jan 
Dalhuisen gaf advies op het gebied van adverteren in Google en social media, G&A computers heeft onze 
website gemaakt en onderhoudt deze.  
 
Fondsenwerving door sportieve acties 
Op sportief gebied vonden er meerdere acties plaats, zie www.sportjewezenloos.nl.  Schaats je Wezenloos 
was actief op een basisschool in Nunspeet en op 11 basisscholen in Putten. Jan Mussche was drijvende kracht 
achter dit project en we zijn hem daar dankbaar voor. Mede door de betrokkenheid van het schoolpersoneel 
bij deze acties kon er door het gesponsord schaatsen geld ingezameld worden voor kinderen in de CarePoints 
in Afrika. 
 
Foto 4: Schaats je wezenloos, school in Nunspeet en foto 5: De fietsers van Fiets je Wezenloos. 
 

 
 

 
 
In mei vond Fiets je Wezenloos plaats door deelname aan Limburgs Mooiste. Achttien fietsers brachten een 
mooi bedrag binnen voor het goede doel. Het eindbedrag was boven verwachting. Het samen fietsen voor één 
doel was verbindend. Het was een zeer geslaagd evenement. Voor herhaling vatbaar. Er zijn voor 2017 
opnieuw plannen om mee te doen.  
 
Fondsenwerving overig 
Op het gebied van fondsenwerving hebben we verder nieuwe contacten kunnen leggen met particulieren, 
kerken en stichtingen. Een aantal nieuwe fondsen zijn samenwerking met Christ’s Hope gestart. Ook zijn er 

http://www.sportjewezenloos.nl/
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bekende en nieuwe kerken geweest die collectes voor Christ’s Hope bestemd hebben. We konden mede 
hierdoor voldoende middelen verwerven om aan onze verplichtingen in Afrika te voldoen. We hadden graag 
ook meer kindsponsoren verwelkomd, maar dit is helaas niet zo goed gelukt. We hopen dit in 2017 op nieuwe 
manieren op te pakken.  
 
Project met EO Metterdaad 
Door de samenwerking met EO Metterdaad, die in augustus in Kenia het werk van Christ’s Hope gefilmd heeft, 
zijn er drie documentaires van het werk van Christ’s Hope op de Nederlandse TV uitgezonden. Zie 
http://metterdaad.eo.nl/projecten/afgeronde-projecten/aidsslachtoffers-kenia.  Christ’s Hope heeft hierdoor 
een unieke kans gekregen om in Nederland meer aandacht kunnen trekken bij een wat breder christelijk 
publiek.  
 
Foto 6: EO Metterdaad introductiefoto van de tweede documentaire: “Nog steeds overlijden veel mensen aan 
de gevolgen van aids. Ook ouders van jonge kinderen sterven en laten hen hulpeloos achter”.  
 

 
 
Internationaal overleg in Namibië 
Eind oktober 2016 vond het internationale overleg van Christ’s Hope plaats. De Nederlandse directeur heeft 
werkoverleg gevoerd en werkafspraken gemaakt  - samen met haar ‘twinning’ partner USA - met de 
management teams in Kenia en Tanzania over de plannen en budgetten voor 2017. De face to face ontmoeting 
is zeer zinvol geweest, o.a. om van elkaar te leren en helder te zijn over de verwachtingen naar elkaar toe. In 
2016 heeft er vanuit Nederland geen werkbezoek in Kenia of Tanzania plaatsgevonden. Dit zal in 2017 wel 
plaatsvinden. Redenen zijn o.a. de geplande projecten in Kenia en de wens tot intensieve samenwerking met 
het team in Tanzania.    

 
 
TERUGBLIK OP 2016, WERK IN AFRIKA 

 
Christ’s Hope International werkt in zeven zogenaamde ministry landen. In deze landen vinden de 
programma’s plaats. Er is groei in het aantal CarePoints en in het aantal CareGivers voor kinderen en hun 
verzorgers en familie. 

Aantal 2015 2016 

CarePoints 19 25 

Kinderen 879 982 

CareGivers 80 99 

http://metterdaad.eo.nl/projecten/afgeronde-projecten/aidsslachtoffers-kenia
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De kinderen die in het programma komen worden geselecteerd na meerdere gesprekken en twee 
huisbezoeken. Bij de selectie worden de locale wijkleiders, de scholen en de kerken betrokken. Criteria voor 
selectie zijn: 

 leeftijd tussen 4-9 jaar 

 geen toegang tot voedsel (minimum 2 maaltijden per dag) 

 geen toegang tot medische zorg 

 geen toegang tot schoolgang 

 gevaar van seksueel of fysiek of emotioneel misbruik 

 duidelijke aanwijzing voor verwaarlozing 

 weeskind zijn door aids zonder dat een familielid de zorg voor dit kind op zich kan nemen 
 
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 kwetsbaarste kinderen worden 
geselecteerd. In 2016 is 61% weeskind, 35% zeer kwetsbaar en 4% is ‘overig’, m.n. kinderen uit een gezin dat 
een weeskind opvangt, maar voor de eigen kinderen niet goed kan zorgen. Circa 10 % van de geselecteerde 
kinderen is zelf besmet met het HIV virus. Zij ontvangen extra zorg en behandeling.  
 
De staf van Christ’s Hope International en de internationaal directeur, Jos Holtzhausen, hebben evaluatie- en 
begeleidingsbezoeken gebracht aan de landen. Evaluatie van het werk heeft geleid tot acties om de kwaliteit 
van scholing en zorg te verbeteren en personeel beter toe te rusten en bij te scholen voor hun werk. Hieronder 
berichten we over de ontwikkelingen, die in samenwerking met Nederland, in Kenia en Tanzania hebben 
plaatsgevonden.  
 
 
Werk in Kenia 
Christ’s Hope Kenia is gevestigd in Kisumu. De huidige CarePoints zijn in en vlakbij Kisumu (vijf CarePoints) en 
één CarePoint in de sloppenwijk Mathare in Nairobi. We kijken dankbaar terug op de ontwikkelingen in Kenia 
in 2016. Er is veel aandacht geweest voor scholing van personeel. Daarnaast hebben er persoonlijke 
evaluaties/functioneringsrondes plaatsgevonden, waarna soms werkplekken veranderd zijn om teams sterker 
te maken. Het management team in Kenia werkte goed en effectief samen. Zij doen dit ook in de 
communicatie met ‘twinning’ partners USA en Nederland. Naast het werk in de CarePoints is er het werk van 
Care&Compassion. Bij beide wordt er locaal samengewerkt met de kerken en de scholen.  
 
CarePoint Nyalenda 
Vanuit Nederland is samengewerkt voor kinderen in het  CarePoint Nyalenda in de sloppenwijk van Kisumu, 
vlak bij het kantoor van Christ’s Hope. Dit CarePoint was in 2015 gegroeid naar 48 kinderen. Deze kinderen 
hebben allen onderwijs en zorg genoten. Alle kinderen waren nog op het basisonderwijs.  
Gedurende het jaar zijn er vier kinderen geweest die afscheid moesten nemen van het CarePoint. De redenen: 
Eén kind is overleden. Alle kinderen en CareGivers hebben dit droevige bericht moeten verwerken. Drie 
andere kinderen hebben van het CarePoint afscheid moeten nemen omdat zij verhuisd zijn. Begin 2017 zullen 
zes nieuwe kinderen toegevoegd worden in dit CarePoint. Dan zullen ook de eerste kinderen de middelbare 
school gaan bezoeken. 
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Foto 7: Aan de maaltijd CarePoint Nyalenda           
 
CarePoint Mathare 
Na voorbereidingen in 2015 met o.a. training van personeel en renovatie van de locatie is het eerste CarePoint 
in Mathare, de grote sloppenwijk van Nairobi begin 2016 gestart. Het is een zegen in de sloppenwijk voor 50 
kinderen en het wordt gezien als een oase en teken van hoop in een omgeving met veel hopeloosheid en 
verval. In dit CarePoint zijn 30 kinderen weeskind, vijf kinderen zijn besmet met HIV, twee kinderen leven in 
een huishouden dat een weeskind opvangt en 13 kinderen komen uit een gezin waar HIV een grote rol speelt. 
In 2016 zijn twee ouders overleden.  
 
Foto 8: Kinderen in CarePoint Mathare op de foto in schooluniform. 

 
 
 
 
De staf van het CarePoint wordt geleid 
door twee jonge mannen, die zelf de kans 
kregen op goed onderwijs en die jonge 
kinderen kansen willen geven om uit de 
cyclus van AIDS en armoede te 
ontsnappen. Zij zijn cyclebreakers! Zij 
hebben beiden elders ervaring opgedaan 
met het werk met kinderen in de 
sloppenwijk, Eén is daarbij community 
health worker geweest en de ander heeft 
gewerkt als psycholoog, Laatste heeft een 
bachelor’s degree in psychologie en 
sociologie. Beide zijn ook jeugdleiders en 
mentoren voor kinderen in hun locale 

kerken. Ze houden van de ontwikkelingen in het CarePoint een facebookpagina bij: 
https://www.facebook.com/mcpmathare/. Het is voor Christ’s Hope in Kenia een zegen om met deze mensen 
te kunnen werken. 
 

https://www.facebook.com/mcpmathare/
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Care&Compassion 
Naast het werk in de CarePoints, de kerntaak van Christ’s Hope, is in Kenia het werk van Care & Compassion 
actief. Dit is verplegende en pastorale thuiszorg voor mensen die ziek zijn door aids. Nederland levert hieraan 
financieel een bescheiden bijdrage. De vraag naar meer zorg voor deze mensen is groot. Opvallend is dat veel 
aids-patiënten ziek zijn door een tuberculose infectie. Dit gold in 2016 voor 99 van de 353 patiënten. Zoals in 
de tabel te zien ontstaan er door het overlijden van ouders weeskinderen. Sommige van deze kinderen 
worden opgenomen in het programma van de CarePoints. Vanuit Nederland is Willianne Olweny - den Hartog 
als veldwerker uitgezonden. Ook zijn Gert Jan en Marianne van den Bosch opnieuw betrokken geweest bij het 
werk. Hierover in het hoofdstuk ‘veldwerkers in Kenia’ meer. 
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2011 105 93 64 26 39 

2012 195 84 84 50 101 

2013 208 183 77 80 169 

2014 241 202 86 90 218 

2015 299 229 127 88 156 

2016 353 226 124 94 179 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: Desmond aan het werk 
 
De pionier op het gebied van Care&Compassion 
Desmond Marshall heeft eind 2016 afscheid 
genomen van Christ’s Hope. Hij heeft zijn werk 
overgedragen aan de Keniaanse staf die het werk 
zal voortzetten. Christ’s Hope is hem ontzettende 

dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft voor de mensen die leven met het stigma aids en voor hun gezinnen 
en families. Hij zal zeker gemist worden, niet in het minst bij allen die door het werk van hem en zijn team 
weer opgeknapt zijn en voor hun kinderen konden blijven zorgen. Maar ook voor degenen die overleden is er 
een enorme zegen van het werk van hem en zijn team. Op zijn afscheid waren vele familieleden van 
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overledenen aanwezig. Zie ook de boodschap die Millicent ons vertelt,  te vinden via de website van EO 
Metterdaad.  
 
Foto 10: Millicent in Kenia, Care & Compassion, http://metterdaad.eo.nl/projecten/afgeronde-
projecten/aidsslachtoffers-kenia/tv-uitzendingen/kenia-afl3#videoPlayer 
 

 
 
Veldwerkers in Kenia 
Hieronder berichten we over de veldwerkers die in 2016 actief waren. 
 
Willianne Olweny - den Hartog is eind 2014/begin 2015 enkele maanden als verpleegkundige actief geweest 
binnen het Care & Compassion programma. Zij heeft met haar kennis een bijdrage kunnen leveren aan de zorg 
voor de patiënten met aids. Door haar huwelijk met Elijah Olweny, Keniaan, woont zij in Kisumu en is zij vanaf 
2016 weer werkzaam voor Christ’s Hope. Zij heeft een thuisfrontcommissie die haar helpt om de nodige 
fondsen voor haar werk te verzamelen in Nederland. Deze thuisfrontcommissie werkt samen met haar en haar 
man aan het project Light to Shine, www.lighttoshine.nl. Als Christ’s Hope Nederland hebben we ook 
regelmatig overleg met de thuisfrontcommissie. We zijn dankbaar voor al het werk dat zij doen om het werk 
van Willianne mogelijk te maken. Willianne’s werk bestaat uit verpleegkundige thuiszorg voor mensen die 
ernstig ziek zijn door aids. Zij gaat samen met een Keniaanse collega de wijken in om daar de patiënten te 
bezoeken, te behandelen en te bemoedigen.  
 
Het verpleegkundigen-echtpaar Gert Jan en Marianne van den Bosch was al regelmatig enkele weken in Kenia 
ter ondersteuning van het Care&Compassion programma. In 2015 waren zij er en in 2016 ook. Marianne werkt 
mee als verpleegkundige en Gert Jan heeft de database met gegevens van het werk van Care&Compassion 
bijgewerkt en mensen geschoold om deze database verder te gebruiken. Hierdoor wordt beter inzichtelijk wat 
er gebeurt met patiënten.  

 
Werk in Tanzania 
In Mwanza in Tanzania is 2016 een turbulent jaar geweest. Door managementproblemen moest Christ’s Hope 
helaas de samenwerking met de locale organisatie loslaten en stond de zorg voor de kinderen op het spel. Dit 
gebeurde pas nadat er vele pogingen gedaan waren om veranderingen binnen de organisatie in Tanzania 
mogelijk te maken. Helaas is dat niet gelukt en moest er midden 2016 voor gekozen worden om gescheiden 
wegen te gaan. Gelukkig kon er een herstart plaatsvinden met nieuwe, geschoolde en getrainde mensen. 
Inmiddels is er een mooi nieuw team opgebouwd. Met begeleiding vanuit het International Office zijn 
inmiddels drie nieuwe CarePoints heropend! Dit kon o.a. doordat vlak bij enkele oude locaties nieuwe goede 

http://metterdaad.eo.nl/projecten/afgeronde-projecten/aidsslachtoffers-kenia/tv-uitzendingen/kenia-afl3#videoPlayer
http://metterdaad.eo.nl/projecten/afgeronde-projecten/aidsslachtoffers-kenia/tv-uitzendingen/kenia-afl3#videoPlayer
http://www.lighttoshine.nl/
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gebouwen gehuurd konden worden. Al na circa twee maanden, toen er één CarePoint herstart was, is er een 
evaluatie van het werk geweest, onder andere door de Keniaanse collega’s. Deze evaluatie toonde een goede 
start en zij toonde welke (m.n. administratieve) processen verbetering behoefden. Al met al was er reden 
genoeg om twee extra CarePoints te starten. Begin 2017 zal er opnieuw gekeken worden wat goed gaat en wat 
verbetering behoeft.  
 
In de nieuwe CarePoints waren alle kinderen van de ‘oude’ organisatie welkom. De meeste verzorgers/ouders 
hebben deze kans ook waargenomen. Voor de kinderen die sponsoren uit Nederland hadden komt ruim 80%  
naar de nieuwe CarePoints. Na de evaluatie begin 2017 hopen we dat de open plekken ingevuld gaan worden 
door nieuwe kinderen. Voor sommige sponsoren betekende het echter wel het afscheid nemen van ‘oude’ 
kinderen. We hadden dit liever willen voorkomen. We zijn de sponsoren van een kind in Tanzania dankbaar 
dat zij het geduld hadden om Christ’s Hope te blijven steunen door de onzekere tijd heen. We mochten als 
Nederlandse organisatie een bijdrage leveren aan de herstart van het eerste CarePoint Rock City (met 38 
kinderen) en aan CarePoint Bugarika (met 25 kinderen). Bij het CarePoint Rock City is ook het nieuwe kantoor 
van Christ’s Hope in Tanzania gevestigd.  
 
 
Foto 11 en 12: Welkom Rock City CarePoint 
 

 
 
 
 
 

 
Het is een zegen dat er vier nieuwe huizen gehuurd konden worden, waarin twee CarePoints voldoende 
ruimte hebben om de kinderen de scholing en zorg te bieden die ze nodig hebben. Deze CarePoints heten 
Bugarika en LakeView.  
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Foto 13 en 14: Gebouwen van CarePoints Bugarika en Lake View, enkele kinderen die hier komen 
 

  
 
 
 
 

                 
 
Foto 15: Bijbels onderwijs in Tanzania 
 
 

 
FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Op de volgende bladzijden treft u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van Christ’s Hope Nederland 
aan. De 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. In 2016 zijn enkele fondsen samenwerking met 
Christ’s Hope gestart. We zijn er blij mee.   

mailto:info@christshope.nl
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 Jaar 2016 Begroting 2016 Jaar 2015 

Baten:       

Baten van particulieren 77.080  94.000  52.368  

Baten van bedrijven 13.609  15.000  10.853  

Baten van organisaties 
zonder winststreven 

68.492  60.000  58.669  

Baten uit acties van 
derden 

36.140  36.000  25.001  

Overige baten -  -  327  

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

Som der baten  195.321  205.000  147.218 

       

Lasten:       

Besteed aan doelstelling       

Doelstelling Christ’s Hope 126.367  163.650  117.417  

  126.367  163.650  117.417 

Kosten Fondsenwerving       

Kosten fondsenwerving 15.929  15.000  8.379  

Kosten acties van derden 10.633  8.000  15.557  

  26.562  23.000  23.936 

Beheer en administratie       

Kosten van beheer en 
administratie 

23.762  32.100  23.728  

  23.762  32.100  23.722 

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

Som der lasten  176.691  218.750  165.075 

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

Saldo van baten en lasten  18.630  -13.750 - -17.857 

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

Dotatie/ onttrekking aan:       

Continuïteitsreserve  -4.134    -10.448 

Bestemmingsfondsen  22.764    -7.409 

  -----------    ----------- 

  18.630    -17.857 

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

Percentages:        

Percentage besteed aan 
doelstellingen      

 71,6%    71,2 % 

Percentage kosten eigen 
fondswerving 

 15,0%    14,5 % 

Kosten beheer en 
administratie                        

 13,4%    14,3% 
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Kosten besteed aan doelstelling Jaar 2016 Jaar 2015 

 € € 

MCP – Carepoints (kinderprogramma’s) 81.249 63.398 

Ondersteuning studenten  - 18.792 

Overige gerichte giften  - 2.140 

Genesis Design – Aids preventieprogramma 997 250 

Uitzending Nederlandse vrijwilligers 16.749 12.656 

Kortdurende projecten  - 2.323 

Facilitaire ondersteuning Afrika  7.385 8.867 

Care & Compassion – zorg voor aidspatiënten 4.771 1.762 

Subtotaal 111.151 110.188 

Personele kosten toegerekend aan 
doelstelling 

8.131  

Begeleiding Christ’s Hope International                                                   7.085 7.229 

 --------- --------- 

Besteed aan doelstelling 126.367 117.417 

 

Kosten werving € € 

PR en Reclame kosten 5.087 6.513 

Personele kosten toegerekend aan werving 10.842 750 

50% autokosten - 1.008 

50% afschrijving vervoermiddelen - 108 

 --------- --------- 

Totaal overige baten 15.929 8.379 

 

Kosten acties van derden € € 

Reis- en verblijfskosten deelnemers Ride for 
Hope 

- 15.376 

Kosten Schaats Je Wezenloos incl. autokosten 9.198 181 

Kosten Fiets Je Wezenloos 1.435 - 

 --------- --------- 

Totaal overige baten 10.633 15.557 

  

Beheer en administratie € € 

Huur pand Zwolle 8.020 8.021 

Energiekosten 642 431 

Directie en vrijwilligersvergoeding 8.131 7.089 

Kantoor administratiekosten 69 343 

Telefoon en internet 520 676 

Overige kantoorkosten - 113 

Reis en verblijfskosten  3.193 1.895 

Bankkosten 911 1.150 

Autokosten - 1.009 

Verzekeringen 1.133 1.023 

Overige algemene kosten  31 

Afschrijving kantoor inventaris 1.143 1.832 

Afschrijving vervoermiddelen - 109 

 --------- --------- 

Totaal 23.762 23.722 
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WAT GELEERD EN HOE VERDER IN 2017? 
 
In 2017 is het doelstelling van Christ’s Hope Nederland om te werken aan verdere groei van de organisatie in 
Nederland en goede samenwerking met twee stabiele organisaties in Afrika.  
 
We hebben in het afgelopen jaar vastgesteld dat het werven van vrijwilligers die langere tijd betrokken 
willen/kunnen zijn een taaie klus is. De uitdagingen in de personele bezetting blijven hiermee groot, zo groot, 
dat ze groei in de weg staan. We zullen ons als organisatie moeten bezinnen hoe we hierin verder gaan en 
verder zoeken.  
 
We hebben gezien dat het samenwerken met stichtingen vruchtbaar was. We hopen in deze richting verder te 
gaan in 2017. We hopen ook weer op een goede samenwerking met Sport je Wezenloos voor acties op scholen 
en voor de fietsactie bij Limburgs Mooiste in juni 2017. Verder vindt in juni 2017 de Ride for Hope Lake Victoria 
plaats en vanuit Nederland willen we graag renners, die hun achterban activeren, afvaardigen. Het belooft een 
geweldige sportieve prestatie met een directe inkijk in het werk in Oeganda, Kenia en Tanzania te worden. 
 
Christ’s Hope Nederland wil daarnaast werken aan meer naamsbekendheid en vergroten van de achterban. 
We mochten zegen ervaren in 2016 en we hopen dat we meer kinderen en hun familie of verzorgers kunnen 
steunen. In 2016 hebben we mede door de situatie in Tanzania afscheid moeten nemen van sponsoren. De 
acties om nieuwe sponsoren te vinden waren niet echt succesvol. We willen door de contacten met de 
bestaande sponsoren in 2017 pogen meer nieuwe sponsoren te vinden. Voor kinderen is het zo goed als zij 
ervaren dat er steun is voor hen persoonlijk.  
 
We zijn blij met de samenwerking met Christ’s Hope in Kenia en Tanzania. Deze samenwerking is 
geïntensiveerd en we hopen door werkbezoeken deze verbindingen verder te versterken. Face to face 
contact/overleg is naast email en skype nodig, mede door de projectplannen die er zijn voor Kenia en doordat 
de organisatie in Tanzania nog jong is. Als we kijken waar de organisaties staan aan het einde van 2016 zijn we 
verrast dat er in Tanzania een mooie herstart gemaakt kon worden. We hopen aldaar in 2017 meer nieuwe 
kinderen te verwelkomen. Het management team is een enthousiast team, waarmee we graag toewerken 
naar een stabiele organisatie, die verdere uitbreiding aankan. De vraag naar scholing en zorg is immers enorm.  
 
Terugkijkend moeten we vaststellen dat we de breuk in de samenwerking met de locale organisatie niet 
hebben kunnen voorkomen. We hebben ervan geleerd dat intensievere samenwerking met frequentere 
monitoring van het werk nodig is om tijdig ontsporingen te kunnen ombuigen. Achteraf gezien had de breuk 
mogelijk voorkomen kunnen worden als de uitdagingen die er waren eerder bindend opgepakt waren. De 
documentatie van het werk is mede door deze gebeurtenissen verbeterd. En het is afgesproken dat zowel 
‘twinning partners’ als Afrikaanse collega’s helpen bij de monitoring en training van de nieuwe organisatie. 
 
De Keniaanse organisatie hoopt in 2017 te groeien naar acht CarePoints. De groter wordende organisatie is er 
aan toe en heeft haar structuur hierop al aangepast. De huisvesting blijft daar een probleem en we hopen dat 
dit zal veranderen als we geschikte onderkomens/lokalen kunnen gaan bouwen. Het is een enorme stap 
voorwaarts als Christ’s Hope deels niet meer afhankelijk is van de huur van weinig hygiënische gebouwen in de 
sloppenwijken.  
 
Verder wil de Keniaanse staf investeren in training van hun mensen en in training van de families/mensen in 
de omgeving zodat zij meer kunnen profiteren van het programma dat de kinderen. Bijna nieuw is tevens de 
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locale fondsenwerving voor Afrikaanse fietsers tijdens de Ride for Hope Lake Victoria. In Kenia is het plan 
daarnaast in het netwerk en in de kerken van de locale staf en bij locale bedrijven het werk van Christ’s Hope 
te promoten. Daarbij verwachten zij ook donaties of sponsoring te mogen ontvangen. We ondersteunen deze 
ontwikkeling van harte.  
 
Boven alles zijn we afhankelijk van God. Zijn Zegen is onmisbaar is alles wat we doen. Gebed voor ons werk zal 
daarom een belangrijke plaats in blijven nemen. We voelen ons daarbij 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. Onze Vader, help ons om iets van Uw liefde aan 
deze ouders, verzorgers en kinderen door te geven.  
 

 
 
Foto 17: Hoopvolle toekomst voor dit kind 
 
Christ’s Hope Nederland 
Melkmarkt 51a 
8011 MB Zwolle 
Tel. 038 - 4213600 
info@christshope.nl 
www.christshope.nl 
www.facebook.com/ChristshopeNL  
ANBI: Christ’s Hope is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
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