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1.  Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag over 2015 van de Stichting ‘Home of Good Hope’.  

Naast het financieel verslag en informatie over de organisatie en het bestuur worden ook de 
activiteiten van de Stichting in het afgelopen werkjaar besproken. Tenslotte zullen wij ingaan op 
onze toekomstige plannen. 

De continuïteit van het project is verder versterkt, door de 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 Namibië (in Windhoek, Katutura in de informele 
township Goreangab), 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 2015 uit: 
 Voorzitter:  Maria Vernooij 
 Vice-voorzitter: Lau Lavooij  
 Secretaris:  Peter Koks   
 Penningmeester: Wendy Voermans  
 Bestuursleden: Eugenio de Haas 
    Theo Dobbelsteen  
    Kees van Beijsterveldt 
    Jopie van Lisdonk 
 Ambassadeur:  Dr. Jan Boelhouwer, burgemeester van Gilze en Rijen 

 
  Naast het bestuur is er een groep vrijwilligers/-sters actief. Zij verlenen allerlei hand- en 

 spandiensten en helpen actief mee met de fondsenwerving. 
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-  Internationale contacten en samenwerking 
   

Ook in 2015 heeft de stichting nauw samengewerkt met de locale vrijwilligers in Windhoek 
en was er regelmatig via de voorzitter contact met de partners uit Canada, Zweden en 
Duitsland. De gezamenlijke activiteiten van 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.  
 

 De samenwerking met het IWAN, een vrijwilligersorganisatie die onder meer toezicht houdt 
 en de financiën regelt, is ook in 2015 zeer naar tevredenheid en intensief geweest.  
 In 2016 wordt via het IWAN getracht een deskundige te vinden die extra toezicht kan 
 houden op de  activiteiten die verband houden met de realisatie van het MFC.  

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

 
3. Beleid  

In juli 2015 is het nieuwe beleidsplan verschenen. Dit plan is bedoeld om het bestuur en andere 
belanghebbenden richting te geven aan alle activiteiten van de stichting, zowel op het gebied van 
fondsenwerving als ook andere activiteiten. En tevens om zo transparant mogelijk te zijn naar de 
sponsoren en donateurs. Het plan is in augustus 2015 officieel aangeboden aan de ambassadeur 
van de stichting, de heer Jan Boelhouwer, burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen. 

Het beleid van de Stichting is gericht op het blijven ondersteunen van primaire levensbehoeften. 
Daarnaast is het faciliteren van de huidige soepkeuken en de ondersteuning van de Home of Good 
Hope Sports Academy en andere buitenschoolse activiteiten een aandachtspunt.  

Met de voorzichtige stappen die gericht zijn op de realisatie van 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 gezondheidsprojecten tot de 
aandachtsgebieden van de stichting in Nederland behoren. 

 

 

 

 

 

 

In augustus 2015 werd het kersverse 
beleidsplan aangeboden aan de 
ambassadeur van de Stichting, de heer 
Jan Boelhouwer  
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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 2015 invulling aan gegeven. 
  
-  Bestuur, netwerk en contacten. 
 

Voorzitter Maria Vernooij en vrijwilligster Diny Peeters hebben in maart een 4-tal weken 
doorgebracht in Namibië en de soepkeuken actief ondersteund. Hun ervaringen zijn via Social 
media, website en nieuwsbrieven gepubliceerd. 
 
Het bestuur in Namibië heeft in 2015 een verandering ondergaan. De juridische status van 
Foundation is in 2015 vervangen door een Instellingsvorm met de naam ‘Home of Good Hope’ 
(non profit association incorporated under section 21). De voorbereidingen daarvoor waren al in 
2014 in gang gezet maar zijn in 2015 geformaliseerd. Deze wijziging was nodig in verband 
met de hopelijk snelle realisatie van het MFC. Het blijkt dat een Instelling, (officieel in Namibië 
Company) betere en snellere juridische afspraken kan maken dan een Foundation.  
Het bestuur is opnieuw samengesteld en verder is contact gezocht met een accountants 
kantoor die een en ander gaat ondersteunen. 

 
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.  
 
Aan alle internationale sponsoren wordt door het IWAN i.c. Frances Aylott periodiek verslag 
gedaan over de in- 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. 
 

In de soepkeuken krijgen dagelijks zo’n  
vier tot vijfhonderd kinderen een 
warme maaltijd.  
 
Naast inzameling van gelden en het 
zoeken van sponsoren in Nederland, om 
de primaire doelstelling te bereiken, 
stimuleert en zorgt de stichting er ook 
actief voor dat er activiteiten worden 
georganiseerd voor de kinderen. 
 
Voorbeelden zijn: 

- Opvang voor zoveel mogelijk 
kinderen buiten schooltijd. 

- Sport en spel, zoals voetballen voor 
jongens en netbal voor meisjes 

- Huiswerkbegeleiding 
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Inmiddels krijgt de stichting adviezen van een onbezoldigde accountant, die meehelpt onze 
financiële zaken nog beter en transparanter te maken. Doel is om klaar te zijn om in 2016 een 
CBF keurmerk te krijgen. 
 

 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.  
 
Afgelopen verslagjaar hebben weer 4 stagiaires van de AVANS hogeschool (Breda) hun 
verpleegkunde stage in Windhoek gedaan. Naast het verlenen van hulp in en rondom de 
soepkeuken hebben zij aan de kinderen uitgebreid voorlichting gegeven over hygiëne, 
wondverzorging en andere gezondheid gerelateerde onderwerpen. In 2016 zullen weer enkele 
stagiaires afreizen naar Windhoek. 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 verstrekte nuttige en 
noodzakelijke informatie. 
 

 
  
- Huisvesting 
 De  behoefte aan een geschikte accommodatie voor de bereiding van het eten en het 

organiseren van activiteiten is onveranderd. Reeds sinds 2011 is de stichting in Namibië bezig 
een geschikt stuk grond te huren of te kopen. Mede door de nieuwe lokale juridische structuur 
van de organisatie zijn er gelukkig vorderingen geboekt. De Gemeenteraad van Windhoek is 
accoord met de aankoop van de grond maar moet nog de formele goedkeuring geven. De 
realisatie van het nieuwe MFC, waarvoor architect Kees van Beijsterveldt een schetsontwerp 
heeft gemaakt komt stap voor stap dichterbij. De verwachting is dat op korte termijn de grond 
daadwerkelijk aangekocht kan worden en de bouw kan starten.  

      Ondertussen wordt geprobeerd om de soepkeuken zo goed mogelijk te faciliteren door de 
inrichting van het lokaaltje en de werkomstandigheden te verbeteren. De aanschaf van een 
tweedehands pick-up levert hier een belangrijke positieve bijdrage aan. 

 
- Educatie en voorlichting 
 Door de voorzitter zijn in 2015 enkele presentaties gegeven op scholen en bij andere 

organisaties.  
 
 Er is een succesvolle actie week met informatie geweest op Basisschool de Brakken in Rijen. 

Er zal in 2016 zeker een vervolg op komen. 

 

 

 

Tijdens hun verblijf in Namibië 
hebben Diny en Maria de stagiaires 
met raad en daad terzijde gestaan  
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 De Jacobushoeve in Vessem heeft ter gelegenheid van het jaarlijkse naamfeest een expositie 

in de tuin georganiseerd waarin de Stichting zich uitgebreid heeft gepresenteerd.   
 
 In oktober heeft het bestuur een informatieavond gereorganiseerd. De belangstelling was 

groot. De geïnteresseerden zijn uitgebreid geïnformeerd over het reilen en zeilen van de 
soepkeuken en ook de status van de bouwplannen is besproken.  

 Stagiaires hebben enthousiast verteld over hun ervaringen tijdens hun verblijf in Windhoek. 
 
 De Stichting heeft zich gepresenteerd op diverse markten zoals 
 Braderie in Gilze, 
 Jaarmarkt in Rijen 
 Kerstmarkt in Gilze.  
  
- Publiciteit  
 Gebleken is dat de frequente publicaties en redactionele stukken in het Weekblad Gilze en 

Rijen in 2015 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.  
Er is besloten om de Website te moderniseren. Enkele vrijwillige deskundigen hebben advies 
gegeven en de realisatie van de vernieuwde website zal begin 2016 een feit zijn.  
Het aantal volgers en likes op Facebook en Twitter stijgt gestaag. 
 
Tot slot zijn er een drietal nieuwsbrieven verstuurd naar een steeds grotere groep 
belangstellenden. Met deze digitale nieuwsbrief wordt informatie gegeven over de status van 
de projecten en de ontwikkelingen rondom de soepkeuken van Monica. 
  
Dankzij al deze activiteiten wordt de bekendheid van de soepkeuken en met de missie van de 
Nederlandse stichting zowel nationaal als internationaal steeds groter.  

 
- Ondersteuning en Fondsenwerving 
 Ook in 2015 hebben diverse particulieren en bedrijven in 2015 ter gelegenheid van een 

jubileum, afscheid, kerst e.d. Home of Good Hope aangemerkt als goed doel en bedragen 
gedoneerd. 

  
 Een ‘Goede Doelen’ stichting heeft afgelopen jaar spontaan aangeboden Home of Good Hope 

te helpen. Er was dringend behoefte aan een auto waarmee het eten dagelijks vervoerd kan 
worden en waarmee de kinderen naar de vaak veraf gelegen sportlocaties gebracht kunnen  

 worden. Deze sponsor heeft het gehele bedrag voor deze auto gedoneerd. 
 

 

 

 

 

 

Dankbaarheid en veel blije gezichten toen de 
‘nieuwe’ auto in gebruik kon worden genomen  
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 De leerlingen en ouders van Basisschool de Brakken hebben tijdens de actieweek in het 

voorjaar van 2015 een substantieel bedrag verzameld. Het bedrag was bij voorbaat bestemd 
voor de dagelijkse maaltijden voor de kinderen van de soepkeuken.  

 
 De Jacobushoeve in Vessem heeft ook dit jaar een projectbijdrage toegekend voor het 

sportproject  
 
 De aanwezigheid op markten en braderieën in Gilze en Rijen heeft een substantieel bedrag 

opgeleverd. 
 
 In Gilze is ter gelegenheid van het festijn Zo104 een actie gestart die ondersteund werd door 

een plaatselijke bakker. Er werd een nieuw broodje ontwikkeld en een gedeelte van de 
opbrengst kwam ten goede aan Home of Good Hope, 

 
 
 Voor de vele projecten van de soepkeuken in Namibië, zoals de nieuwbouw, de inrichting,  

energievoorziening etc. veel middelen nodig zijn is er in 2015 contact gelegd met een 
fondsenwerver.  

 
 Naast al deze min of meer incidentele donaties heeft een toenemend aantal sponsoren 

gedurende 2015 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. 

 

2015 is een succesvol jaar geweest. De doelstellingen van de Stichting en de noodzaak om te 
helpen zijn bij steeds meer mensen bekend. Dit resulteert in weer een verhoging van het 
maandelijkse sponsorbedrag van 400 naar 500 euro voor 2016.  En 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 afgelopen jaar 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.  
 
Nog meer dan in 2015 verwacht het bestuur dat 2016 in het teken zal staan van de 
voorbereidingen, realisatie en inrichting van de nieuwe Multi Functionele Centrum in Windhoek. 

Een blije Monica die dankzij 
de sponsor bijdragen en de 
internationale steun haar 
werk voor de kansarme 
kinderen kan voortzetten 
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Hiermee zijn grote bedragen gemoeid. Gelukkig kunnen die middelen wellicht mede dankzij 
internationale partners en sponsoren worden opgebracht. 
 
Het MFC is een belangrijke 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 (locale) bedrijven worden aangeschreven en 
worden gevraagd op welke wijze zij onze stichting (financieel) kunnen steunen. 
 
De website krijgt een nieuwe opzet en wordt gemoderniseerd met het doel de stichting nog beter te 
profileren en de verschillende projecten helder onder de aandacht te brengen. Ook social media 
zullen daar zeker een steeds grotere rol in hebben. Een van de aanpassingen op de website zal 
een donatieknop zijn, waarmee potentiële donateurs (eenmalig) een bedrag kunnen overmaken.  
  
Verder zal er een communicatieplan worden opgesteld. 
De versterking van het netwerk rondom Monica Imanga en de zelfwerkzaamheid van het lokale 
bestuur hangen hiermee nauw samen.  
 
De contacten met onderwijsinstanties blijven ook tot de communicatiestrategie behoren. Dit leidt 
tot educatieactiviteiten in Nederland, zoals bijvoorbeeld de actie bij Basisschool de Brakken, die 
zeker in 2016 een vervolg zal krijgen. Nieuwe contacten met Basisscholen zoals Kindcentrum “de 
Kring” zijn inmiddels gelegd.  
 
Het stimuleren van stages in Namibië, zoals voor verpleegkundigen van Hogescholen (o.a. Avans 
Breda / Den Bosch) of leerlingen van het tweetalig onderwijs 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, 21 april 2016, 

Voorzitter:        Secretaris: 

Maria Vernooij - van de Wal      Peter Koks 

Dankzij verhoogde sponsor 
inkomsten kan de maandelijkse 

bijdrage voor voeding in de 
Soepkeuken in 2016 weer worden 

verhoogd.	
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 RESP. 31 DECEMBER 2014 

	
BALANS (x € 1) December 2015 December 2014 

 

ACTIVA 

	 	 	 	

	 	 	 	 	

Liquide middelen: 	 	 	 	

Rabo verenigingspakket 9.786  9.612  

Rabo bedrijfsspaarrekening 44.039  33.875  

	  53.825  43.487 

	

	

	 	 	 	

TOTAAL ACTIVA 	 53.825  43.487 

	 	 	 	 	

PASSIVA 	 	 	 	

 	 	 	 	

Reserves: 	 	 	 	

Bestemmingsreserves 35.825  29.087  

Continuïteitsreserve 18.000  14.400  

  53.825  43.487 

     

     

Kortlopende schulden: 0  0  

  0  0 

	     

TOTAAL PASSIVA  53.825  43.487 
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EXPLOITATIEREKENING 2015 RESP. 2014 

	
EXPLOITATIE-REKENING (x € 1) 2015 2014 

	 	 	 	 	

Baten: 	 	 	 	

Donaties en giften 	 20.722  21.455 

 	    

 	    

Lasten: 	    

IWAN 9.933  3.600  

Overige kosten 362  423  

 	 (10.295)  (4.023) 

 	    

Financiële baten en lasten 	 (89)  73 

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT 	 10.338  17.505 

 	    

Resultaatbestemming: 	    

Toevoeging aan bestemmingsreserves 	 6.738  13.905 

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.  
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Liquide middelen 

	
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.  

Reserves 

 

Bestemmingsreserves: 

 

 31 dec. 2015 31 dec. 2014 

   

Bestemmingsreserve voeding 6.000 4.800 

Bestemmingsreserve sport 1.500  

Bestemmingsreserve inrichting 2.838  

Bestemmingsreserve gebouw 25.487 24.287 

   

Totaal 35.825 29.087 

 

De hoogte van de continuïteitsreserve wordt bepaald op de kosten van 3 jaar voeding.  

 
Lasten 

	

In totaal is in 2015 een bedrag van 9.933 overgeboekt naar het IWAN met de volgende bestedingen: 

• € 4.800 voor extra voeding voor de kinderen. Vanaf 2015 is het maandbedrag opgehoogd van € 
300 naar € 400.  
Besloten is om in 2016 het maandbedrag nogmaals te verhogen naar € 500.  

• € 5.000 voor de aanschaf van een auto. 
• € 133 vergoeding voor opa die na de inbraak 3 maanden in de soepkeuken heeft geslapen. 

 

De overige kosten van € 362 bestaan uit de onkosten naar aanleiding van de inbraak in de soepkeuken 
(sloten, kettingen, batterijen, stoelen), zaalhuur bijeenkomst in De Boodschap en een bloemetje voor een 
vrijwilliger.  

	
  

 

 








