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Jaarverslag van de Stichting Hope voor Afrika over het kalenderjaar 2019

1. Oprichting en doel van de stichting
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Op 11 november 2015 is de al<te van oprichting van de "Stichting Hope voor Afrika
gepasseerd bij De Rivieren notarissen te Werkendam. De stichting is gevestigd te
Nieuwendijk. Op 12 november 2015 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 64536793.
Doel van de stichting is het bestrijden van armoede in Afrika door materiële en immateriële
hulpverlening middels voorzieningen ter bevordering van onderwijs en projecten met
betrekking tot inkomensverbetering en alles wat daarmee verband houdt. ^

2. Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit de dames M.A. Wittekoek-den Dekker, beheerder website, B. van
nstj Berkel-Meijer, lid en de heren J.H.E. Tinke, voorzitter; C. van der Leek, penningmeester en L.
van Beveren, secretaris. De bestuurssamenstelling heeft in het verslagjaar geen wijzigingen
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De heer S. Flikweert is als adviseur aan het bestuur verbonden. Op meerdere terreinen
ondersteunt hij het bestuur bij de werkzaamheden. Ook voorziet hij het bestuur van
achtergrondinformatie over Kate en Gertjan.

3. Vergaderingen
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In 2019 is vergaderd op de navolgende data:
25 maart 2019; 13 juni 2019 en 14 oktober 2019.
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4. Activiteiten
a. De penningmeester zond de bestuursleden periodiek een financieel overzicht.
b. Via de mail houden Gertjan en Kate belangstellenden en geïnteresseerden op de hoogte
over het wel en wee. Kate zendt aan "volgers" periodiek een nieuwsbrief in de Engelse
taal en Gertjan elk kwartaal een nieuwsbrief in de Nederlandse taal.
c. Tijdens de vergaderingen was er telkens skypecontact met Gertjan en Kate om met
elkaar te spreken en de laatste ontwikkelingen uit te wisselen.
d. Het project waterfilters is in het verslagjaar minder goed gelopen.. Een team dat begin
januari 2019 op bezoek kwam zou de filters meenemen, maar de filters waren niet op
tijd aangekomen.
e. Het project met de microkredieten gaat nog steeds goed. Een heel aantal deelnemers
hebben al afbetalingen gemaakt, maar er zijn er ook een aantal die het moeilijk hebben
f. Inde vergadering van 25 maart 2019 zijn het financieel verslag van de penningmeester
en het jaarverslag van de secretaris door het bestuur vastgesteld;
g. In het verslagjaar zijn door Gertjan en Kate meerdere groepen ontvangen die tijdelijke
ondersteuning in de werkzaamheden verleenden;
h. De scholenbouw wilde nog niet erg vlotten. Het probleem is dat de gronden nog niet
(goed) in eigendom waren verkregen.. De plannen voor de bouw op dit stuk grond liggen
gereed. Aan het einde van het verslagjaar kwam het bericht dat eindelijk bijna al de land

titels In bezit waren. Dat is goed nieuws, maar Catharine Coon, de directrice van Hope
Alive, denkt dat ze niet dat ze genoeg tijd heeft om dit project te beginnen en heeft
besloten dit door te geven aan de volgende directeur/directrice. Hope Alive is op dit
moment in gesprek met verschillende mensen, maar er is nog niemand concreet
geïnteresseerd om Hope Alive te gaan leiden.
i. De Bijbelstudie met de daarbij horende uitwerking in het dagelijkse teven wordt positief
ontvangen en ook in de praktijk gebracht Over het in de praktijk brengen wordt ook in de
gemeenschap gesproken.
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j. Er is overgestapt naar een andere Amerikaanse organisatie, Shepherds Staff, waardoor
de inkomsten en uitgaven in Amerika beter in balans zijn gekomen.. Niet alle huidige
donateurs zijn mee overgegaan naar de nieuwe organisatie. De overgang heeft geen
gevolgen voor de scholentxjuw.
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k. In 2020 hopen Gertjan en Kate met de kinderen Oeganda voor 9 maanden te verlaten.
Ongeveer een halfjaar zal in Amerika worden doorgebracht en de bedoeling is dat in de
maanden februari, maart en april 2020 Nederland wordt bezocht. £r zal dan verstag van
de werkzaamheden worden uitgebracht aan de sponsors en geprobeerd zal worden
nieuwe sponsors te werven. De voorbereidingen zijn in het verslagjaar
5. Financiën
In 2019 zijn door acties en donaties gelden binnen gekomen. Er waren voldoende inkomsten
voor de lopende woon- en projectkosten en de garantstelling voor de Amerikaanse
inkomsten. Voor defmanctële verantwoording wordt verder verwezen naar de jaarstukken
van de penningmeester. De kascontrole over het boekjaar 2018 heeft op 26 september 2019
plaats gevonden. Het verslag van de kascontrole en de het financieel overzicht zijn op de
website geplaatst.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2020
Devoorzittfer
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