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1.  Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag over 2016 van de Stichting ‘Home of Good Hope’.  

Naast het financieel verslag en de verklaring van de accountant, wordt in het 
jaarverslag informatie gegeven over de organisatie en het bestuur.  

Verder gaan we in op de activiteiten van de stichting in het afgelopen werkjaar. Deze 
activiteiten zijn met name gericht op de financiële ondersteuning van het project in 
Namibië met als primair doel om de voedselvoorziening van de kansarme kinderen te 
waarborgen. Tenslotte zullen wij ingaan op onze toekomstige plannen. 

De continuïteit van het project is verder versterkt door de intensievere samenwerking 
met (internationale) partners. De effectiviteit van deze samenwerking ligt aan de 
basis van afspraken over werkverdeling en aandachtsgebieden.  

 

2. De Stichting in Nederland  

- Doel van de stichting 

De algemene doelstelling van de Stichting ‘Home of Good Hope’ luidt: 
Het verbeteren van het welzijn van kinderen in Goreangab, een sloppenwijk in 
Katutura in windhoek Namibie. Met name op het gebied van voeding, onderwijs, 
gezondheid en onderdak.  
Doelen die geënt zijn op de door de Verenigde Naties gedefinieerde 
Millenniumdoelen.  
 
- Contactgegevens 
 
 Stichting Home of Good Hope 
 Annie Romeinplein 6 
 5122 BT Rijen 
 
 Web:  www.homeofgoodhope.nl 
 Email:  info@homeofgoodhome.nl 
 Tel nr:  voorzitter: 0161- 224248 
 KvK.nr:  53494568 
 IBAN nr: IBAN NL93 RABO 0162 5623 30 
 
 De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling 
 ANBI nr: 850941441 
 
- Samenstelling Bestuur  

 Het bestuur van Stichting ‘Home of Good Hope’ bestond in 2016 uit: 
 Voorzitter:  Maria Vernooij - van der Wal 
 Vice-voorzitter: Lau Lavooij  
 Secretaris:  Peter Koks   
 Penningmeester: Wendy Voermans - Bink 
 Bestuursleden: Eugenio de Haas 
    Theo Dobbelsteen  
    Kees van Beijsterveldt 
    Jopie van Lisdonk - Willemen 
 Ambassadeur:  Dr. Jan Boelhouwer, burgemeester van Gilze en Rijen 
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  Naast het bestuur is er een groep vrijwilligers/-sters actief. Zij verlenen allerlei 
 hand- en spandiensten en helpen actief mee met de fondsenwerving. 

 
-  Internationale contacten en samenwerking 
 

 Ook in 2016 heeft de stichting nauw samengewerkt met de lokale vrijwilligers in 
Windhoek en was er via de voorzitter regelmatig contact met de partners uit Canada, 
Zweden en Duitsland. De gezamenlijke activiteiten van de internationale  sponsoren 
en vrijwilligers zijn op de eerste plaats gericht op het verwerven van gelden voor de 
soepkeuken en het uitbouwen van de dagelijkse activiteiten. Daarnaast zijn ook  zij 
nadrukkelijk bezig met de plannen en financiering van de bouw van het Multi 
Functionele Centrum (MFC) in Goreangab en het omvormen van de soepkeuken in 
een ‘Welfare Organisation’. 

 
  In 2016 is een deskundige aangesteld die extra toezicht kan houden op de 

activiteiten  die verband houden met de realisatie van het MFC. Iemand met 
verstand van zaken die adviezen en ondersteuning kan geven. Hij heeft inmiddels de 
nodige voorbereidingen verricht die te maken hebben met de bouw en het 
professionaliseren van de organisatie. 

 Wederzijdse informatie uitwisseling blijft daarbij essentieel. Zoals gezegd lopen deze 
contacten via de voorzitter 

 
 De samenwerking met het IWAN (International Women Association Namibia) die  

onder meer toezicht houdt en de financiën regelt, is ook in 2016 zeer naar 
tevredenheid en intensief geweest. Maandelijks worden de inkomsten en uitgaven 
van de soepkeuken gecommuniceerd met de sponsoren. 

 
 

3. Beleid  

Het beleid van de Stichting is vastgelegd in het Beleidsplan dat in 2015 is opgesteld 
en is gericht op het blijven ondersteunen van de primaire levensbehoeften van de 
kansarme kinderen in Katutura. Daarnaast zijn het faciliteren van de huidige 
soepkeuken en de ondersteuning van de Home of Good Hope Sports Academy, 
opvang en educatie en andere buitenschoolse activiteiten blijvende 
aandachtspunten.  
 
Met de voorzichtige stappen die gericht zijn op de realisatie van het MFC  komt in de 
nabije toekomst ook een verschuiving van de aandachtsgebieden in beeld. De 
stichting zal zich dan gaan richten op projecten die de soepkeuken in staat stellen 
haar directe afhankelijkheid van gelddonoren te verminderen. Hierbij kan gedacht 
worden aan werkgelegenheidsprojecten met ambachtelijke opleidingen en 
nijverheidsactiviteiten. Uiteraard blijven ook de gezondheids-projecten tot de 
aandachtsgebieden van de stichting in Nederland behoren. 

 
4. Wat heeft de stichting zoal gedaan? 

Het bestuur van Stichting ‘Home of Good Hope’ heeft verschillende activiteiten 
georganiseerd om de doelstelling en de missie bekender te maken bij een groter 
publiek en geld in te zamelen voor de soepkeuken van Monica Imanga.  
 
Met welke activiteiten is daar gedurende 2016 invulling aan gegeven. 
  
-  Bestuur, netwerk en contacten 
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Vanuit Nederland heeft voorzitter Maria Vernooij frequent contact via Skype. 
WhatsApp en e-mail met het bestuur van de organisatie in Namibië. Met name het 
contact met Monica en Mevr. Eileen Green, onze Canadese partner, die tevens 
bestuursvoorzitter is van de lokale organisatie, is intensief.    
in Nederland is een accountant gevonden om de jaarrekening te beoordelen 
teneinde aan de voorschriften voor fondsenwervende instanties te kunnen voldoen. 
De stichting krijgt goede adviezen met het doel de (financiële) organisatie nog 
transparanter te maken. Mede hierdoor is in het najaar van 2016 de  CBF erkenning 
aangevraagd. (Bij de publicatie van dit jaarverslag is de CBF erkenning ook 
daadwerkelijk toegekend) 
 
Ook in Namibië is een accountant ingeschakeld om de lokale financiën te verifiëren 
en te beoordelen Aan de internationale sponsoren wordt door het IWAN i.c. Mevr. 
Frances Aylott periodiek verslag gedaan over de inkomsten en uitgaven en de 
financiële situatie van de soepkeuken. Door haar inzet en met de nieuwe 
bestuursorganisatie heeft de Stichting in Nederland groot vertrouwen in de juiste 
besteding van de middelen en in de continuïteit van het project. 
 
Het netwerk van Monica is verder versterkt. Van diverse kanten wordt hulp 
aangeboden. Het lokale backpackers hostel Chameleon Holiday & Travel in 
Windhoek bezoekt het project regelmatig met toeristen. Sinds 2015 steunt 
Chameleon ook het project Home of Good Hope in het kader van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. In 2016 is door Chameleon en Wild Dog Safaries een 
substantiële bijdrage geleverd..  
 
Onze ambassadeur, Dr. Jan Boelhouwer, burgemeester van de Gemeente Gilze en 
Rijen, is zeer betrokken bij Home of Good Hope en geeft daar waar mogelijk zijn 
ondersteuning en advies. 
 
- Stages 
 
De stichting stimuleert zo veel mogelijk het invullen van stageplaatsen in Namibië.  
 
In dit verslagjaar hebben weer enkele stagiaires hun afstudeerstage voor 
verpleegkunde in Windhoek gedaan. Naast het verlenen van hulp in en rondom de 
soepkeuken geven zij zeer nuttige informatie over hygiëne, wondverzorging aan het 
team en andere gezondheid gerelateerde onderwerpen.  
De Stichting probeert daarbij een coördinerende rol te spelen door oude en nieuwe 
stagiaires met elkaar in contact te brengen en zodoende kennis uit te wisselen zodat 
voortgeborduurd wordt op de eerder aan de kinderen en staf verstrekte noodzakelijke 
informatie. 
 

 

 

 

 

Stagiaires worden bijgepraat over de 
situatie bij de soepkeuken van Monica in 
Katutura 
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- Huisvesting 
 
Een inmiddels onophoudelijke en zeer tijdrovende taak van het lokale bestuur in 
Namibië is de realisatie van een geschikte accommodatie voor al de activiteiten die 
in en bij de soepkeuken plaatsvinden. De  behoefte aan een functioneel gebouw voor 
de bereiding van het eten en het organiseren van activiteiten is onveranderd. De 
vorderingen om een geschikt stuk grond te verwerven en het MFC te realiseren gaan 
traag en moeizaam. Ondanks de inzet van de bestuursvoorzitter Mevr. Eileen 
Greene is er afgelopen jaar nog geen definitief resultaat geboekt. Het vertrouwen dat 
een doorbraak zal worden bereikt is desalniettemin groot en de verwachting is dat op 
korte termijn de grond daadwerkelijk verworven kan worden en de bouw kan starten. 
De Nederlandse stichting helpt en adviseert daarbij zoveel als mogelijk. 
 
Door het toenemend aantal kinderen dat de soepkeuken dagelijks bezoekt en de 
daarmee gepaard gaande extra moeite en kosten wordt naar personele en facilitaire 
ondersteuning gezocht. Hiervoor zijn inmiddels in 2016 stappen gezet. 
 
- Educatie en voorlichting 
 
Door de voorzitter zijn in 2016 presentaties gegeven op enkele scholen en bij andere 
organisaties.  
 
Er zijn succesvolle actieweken met informatie geweest op Basisschool “de Brakken” 
en Kindcentrum “de Kring” in Rijen. De kinderen hebben zich door allerlei activiteiten 
gedurende de projectweken meer dan optimaal ingezet  voor de kinderen in 
Windhoek. Er zal in 2017 zeker een vervolg op komen. 
 
De Stichting heeft zich gepresenteerd op diverse markten zoals 
Braderie in Gilze 
Jaarmarkt in Rijen 
Kerstmarkt in Gilze 
Kerstmarkt bij de Kring in Rijen 

 
- Publiciteit  
 

 Gebleken is dat de frequente publicaties en redactionele stukken in het Weekblad 
Gilze en Rijen in 2016 hebben geleid tot meer bekendheid met het project bij de 
inwoners. Het positieve gevolg is dat steeds meer inwoners en bedrijven, 
bijvoorbeeld bij jubilea, spontaan een bedrag doneren.  

De “kinderen” van Monica zijn dolblij en dankbaar voor de steun van de kinderen van “de Brakken” 
en “de Kring”  
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 De website is begin 2016 volledig gemoderniseerd.  Dank aan enkele vrijwilligers en 
deskundigen die hieraan bijgedragen hebben.  
Een van de aanpassingen op de website is een donatieknop, waarmee op 
eenvoudige wijze eenmalig een bedrag gedoneerd kan worden. 
Naast alle informatie over de Stichting Home of Good Hope, wordt consequent 
verslag gedaan van de ondernomen activiteiten.  
 
Het aantal volgers  op Facebook, Instagram en Twitter stijgt gestaag. 
 
De nieuwsbrieven, die enkele keren per jaar aan een steeds groter wordende groep 
belangstellenden gestuurd wordt, hebben ook een meer professionele uitstraling 
gekregen.  
Alle informatie met betrekking tot de activiteiten, projecten en ontwikkelingen rondom 
de soepkeuken van Monica worden gedeeld. 
  
Dankzij al deze activiteiten wordt de bekendheid van de soepkeuken en de missie 
van de Nederlandse stichting zowel nationaal als internationaal steeds groter.  

 
- Ondersteuning en Fondsenwerving 
 

 Ook in 2016 hebben diverse particulieren en bedrijven ter gelegenheid van een 
jubileum, afscheid, kerst e.d. Home of Good Hope aangemerkt als goed doel en 
bedragen gedoneerd. 

 
 Particulieren die de soepkeuken bezoeken nemen vaak kleding maar ook geld mee 

dat ter plaatse naar behoefte wordt besteed. 
  
 Zoals vermeld hebben de leerlingen en ouders van de Rijense Basisschool “de 

Brakken” en Kindcentrum “de Kring” tijdens de actieweken aanzienlijke bedragen 
ingezameld. Het bedrag was bij voorbaat bestemd voor de dagelijkse maaltijden voor 
de kinderen van de soepkeuken.  

 Het doel was om kinderen met elkaar in contact te brengen en begrip te laten krijgen 
van elkaars leefwereld.   

 
 De aanwezigheid op de markten en braderieën in Gilze en Rijen heeft een 

substantieel bedrag opgeleverd. 
 
 We zijn erg blij dat er in 2016 een duurzame samenwerking tot stand is gekomen met 

de plaatselijke voetbalverenigingen VV Gilze en VV Rijen. Zij hebben sponsoring 
toegezegd aan het voetbalteam van Home of Good Hope in Katutura. Om de 
kinderen te kunnen laten sporten en deelnemen aan competities is ook geld nodig. 
VV Gilze en VV Rijen hebben toegezegd hieraan een bijdrage te leveren.  
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De contacten met een fondsenwerver zijn in 2016 weer opgepakt. Voor de vele 
projecten van de soepkeuken in Namibië, zoals de nieuwbouw, de inrichting, 
energievoorziening etc. zijn veel middelen nodig. Ten behoeve van deze 
fondsenwerving is een uitgebreid project plan opgesteld dat in 2017 zal worden 
gerealiseerd. 
 
Met vier lokale supermarkten zijn afspraken gemaakt over bepaalde (statiegeld) 
acties in 2017. 
 
Naast al deze min of meer incidentele donaties heeft een toenemend aantal 
sponsoren gedurende 2016 structureel deelgenomen aan de actie “sponsor een 
kind”. Voor een bedrag van € 6,75 per maand kan aan een kind een voedzame 
maaltijd worden verstrekt. Het succes van deze actie heeft het bestuur doen 
besluiten het sponsorbedrag voor 2016 wederom te verhogen. 

Kortom 2016 was een succesvol jaar. De doelstellingen van de Stichting en de 
noodzaak om te helpen zijn bij steeds meer mensen bekend. Dit resulteerde in een 
verhoging van het maandelijkse sponsorbedrag van 400 naar 500 euro voor 2016. 

Inmiddels heeft de stichting het maandelijks sponsorbedrag voor 2017 nogmaals 

verhoogd naar 600 euro. 

Sponsorbijdragen die voor de volle 100 procent ten goede komen aan de 
soepkeuken van Monica Imanga in Namibië en waardoor de kansarme kinderen 
uitzicht hebben op een betere toekomst. 

 

   

 

5.  Visie en Plannen voor de toekomst 

Zoals vermeld is in 2015 een beleidsplan gepresenteerd. Dit plan dient om het 
bestuur en andere belanghebbenden richting te geven bij alle activiteiten van de 
stichting, zowel op het gebied van fondsenwerving als ook andere activiteiten. Hierin 
zijn de prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd. 
 
Naar verwachting zal 2017 in het teken staan van de voorbereidingen, realisatie en 
inrichting van het nieuwe MFC in Windhoek. Hiermee zijn grote bedragen gemoeid. 
Reserveringen van middelen zijn daarvoor gemaakt en gelukkig kan het benodigde 
bedrag samen met internationale partners en sponsoren worden opgebracht. 
 

Een blije Monica die dankzij 
de sponsor bijdragen en de 
internationale steun haar 
werk voor de kansarme 
kinderen kan voortzetten 
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Het MFC is een belangrijk speerpunt bij de communicatiestrategie. De Stichting zal 
verder overleggen met het bestuur in Namibië, om bedrijven te interesseren voor 
‘civic engagement’ activiteiten in het kader van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Verder zal geprobeerd worden om contact te leggen met 
organisaties zoals Rotary Namibië om ondersteuning te krijgen bij de ambitieuze 
projecten. 
 
We zullen doorgaan met het verder promoten van de Stichting Home of Good Hope 
en trachten sponsoren en donateurs te interesseren. Zo zullen (lokale) bedrijven 
worden aangeschreven en worden gevraagd op welke wijze zij onze stichting 
(financieel) kunnen steunen. 
 
De contacten met onderwijsinstanties blijven tot de communicatiestrategie behoren. 
Dit leidt tot educatieactiviteiten in Nederland, zoals bijvoorbeeld de acties bij 
Basisschool “de Brakken” en Kindcentrum “de Kring”  
 
Het stimuleren van stages in Namibië, zoals voor verpleegkundigen van 
Hogescholen (o.a. Avans Breda / Den Bosch) SAXION hogeschool 
Enschede/Deventer of leerlingen van het zoals eerder van het Cambreur College, zal 
zeker een aandachtspunt blijven.  

 
De stichting zal aan projecten met betrekking tot de uitbreiding van faciliteiten voor 
de kinderen en de verbetering van de accommodatie om de soepkeuken te kunnen 
laten functioneren blijven ondersteunen. 
Ideeën en mogelijkheden om uiteindelijk zelfredzaamheid te bewerkstelligen 
(naaiatelier, reparatie werkplaats etc.) zullen constant aandacht nodig hebben. Het 
bestuur zal daar actief aan werken. 
 

														

	
 

Rijen, 11 mei 2017, 

Voorzitter:        Secretaris: 

Maria Vernooij - van der Wal      Peter Koks 

	
	

Stichting Home of Good Hope uit 
Nederland steunt al vele jaren de 
soepkeuken van Monica Imanga. 

Inmiddels krijgen bijna 700 
kinderen een dagelijkse maaltijd 	
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 RESP. 31 DECEMBER 2015 
 
 
BALANS (x € 1) December 2016 December 2015 
 
ACTIVA 

    

     
Liquide middelen:     
Rabo verenigingspakket 18.028  9.786  
Rabo bedrijfsspaarrekening 44.117  44.039  
  62.145  53.825 
 
 

    

TOTAAL ACTIVA  62.145  53.825 
     
PASSIVA     
     
Reserves:     
Bestemmingsreserves 40.395  35.825  
Continuïteitsreserve 21.600  18.000  
  61.995  53.825 
     
     
Kortlopende schulden: 150  0  
  150  0 
     
TOTAAL PASSIVA  62.145  53.825 
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EXPLOITATIEREKENING 2016 RESP. 2015 
 
 
EXPLOITATIE-REKENING (x € 1) 2016 2015 
     
Baten:     
Baten van particulieren 
Baten van bedrijven 
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven 

 11.529 
1.986 

 
4.655 

 8.525 
1.377 

 
10.820 

  18.170  20.722 
     
Lasten:     
Besteed aan doelstellingen: 
- Voeding 
- Sport 
- Overig 
 

 
6.338 
1.572 
1.000 
8.910 

 

  
4.800 

0 
5.133 
9.933 

 

Kosten beheer en administratie 1.028  362  
  (9.938)  (10.295) 
     
Financiële baten en lasten  (62)  (89) 
     
     
TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT  8.170  10.338 
     
Resultaatbestemming:     
Toevoeging aan bestemmingsreserves  4.570  6.738 
Toevoeging aan continuïteitsreserve  3.600  3.600 
     
 
 

Waarderingsgrondslagen 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  
Exploitatieresultaten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.  

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650, fondsenwervende instanties. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.  

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schuld van € 150 betreft een onterecht ontvangen bedrag dat in januari 2017 
weer is terugbetaald.  
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Reserves 

Bestemmingsreserves: 

 31 dec. 
2016 

31 dec. 
2015 

   
Bestemmingsreserve voeding 7.200 6.000 
Bestemmingsreserve sport 1.500 1.500 
Bestemmingsreserve inrichting 2.838 2.838 
Bestemmingsreserve gebouw 25.487 25.487 
Bestemmingsreserve onderwijsbegeleiding 3.370 - 
   
Totaal 40.395 35.825 
	
De bestemmingsreserve voeding is bepaald op de kosten van 1 jaar voeding.  
Vanaf 2017 is het maandbedrag opgehoogd van € 500 naar € 600.  

De bestemmingsreserve sport is voor toekomstige bestedingen van de Home of Good Hope 
Sports Academy. Hiermee worden de voetbalteams en het netballteam ondersteund. 
Dit bevordert teamgeest onder de kinderen en houdt hen letterlijk van de straat en daarmee 
uit het criminele circuit.  

De bestemmingsreserve inrichting is voor een bijdrage aan de toekomstige inrichting van de 
nieuwbouw van het multi functionele centrum. 

De bestemmingsreserve gebouw is voor een bijdrage aan de nieuwbouw van het multi 
functionele centrum. 

Nieuw is de bestemmingsreserve onderwijsbegeleiding voor het opzetten van een 
huiswerkklas.  

De continuïteitsreserve ziet op de situatie na opheffing van de stichting als fondsenwerver.De 
hoogte is bepaald op de kosten van 3 jaar voeding.  

 

Lasten 

In totaal is in 2016 een bedrag van 8.910 overgeboekt naar de soepkeuken in Namibië met de 
volgende bestedingen: 

• € 6.000 voor extra voeding voor de kinderen. Vanaf 2017 is het maandbedrag opgehoogd 
van € 500 naar € 600.  

• € 1.000 voor schooluniformen, tafels en stoelen, onderhoud auto en schoenen voor 
Monica. 

• € 1572 voor de HoGH Sports Academy (vervangen sportkleding, trainingsmateriaal, 
sportschoenen, transportkosten voetbalteam en printen van namen op sportshirts). 

• € 338 voor picknick voor de kinderen van de soepkeuken. 
 
De kosten van beheer en administratie van € 1.028 bestaan voornamelijk uit kosten voor de 
nieuwe website, kosten voor het verkrijgen van de CBF erkenning en accountantskosten. 

Het bestuur is onbezoldigd. 
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Kengetallen in % 
Bestedingen t.o.v. totale lasten      2016    2015 
Doelstelling voeding       63,78    46,62 
Doelstelling Sport       15,82           0 
Doelstelling overig       10,06    49,86 
Kosten fondsenwerving                       0           0 
Kosten beheer, administratie      10,34      3,52 
Totaal       100,00  100,00 
 
Bestedingen t.o.v. totale baten 
Doelstelling voeding       34,88    23,16 
Doelstelling Sport         8,65           0 
Doelstelling overig         5,50    24,77 
Kosten fondsenwerving                       0           0 
Kosten beheer, administratie, rente       5,66      1,75 
Totalen         54,69    49,68 
Rente baten/lasten         0,35      0,43 
Restant, naar continuïteitsreserve     19,81    17,37 
Restant, naar bestemmingsreserve     25,15    32,52 
Totaal       100,00  100,00 
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Kasstroomoverzicht 
 
Kasstroom operationele activiteiten 

   Exploitatie resultaat 
 

8.170 
 * aanpassingen voor 

   afschrijvingen 0 
  mutaties voorzieningen 0 0 

 * veranderingen in vlottende middelen 
   vorderingen 0 

  kortlopende schulden 150 150 
 

  
  

 Totaal kasstroom operationele 
activiteiten 

 
8.320 

 

    Kasstroom investeringsactiviteiten 
   investeringen materiële vaste activa 
 

0 
 

    Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
   Aflossing langlopende schulden 0 

  Overige mutaties eigen vermogen 0 0 
 

    Mutatie liquide middelen 
 

8.320 
 

    Liquide middelen 
   saldi 31-12-2016 
 

62.145 
 saldi 1-1-2016 

 
53.825 

 Mutatie liquide middelen 
 

8.320 
 

     


