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Jaarverslag van de Stichting Hope voor Afrilca over liet Icalenderjaar 2018

1. Oprichting en doel van de stichting
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. Bij de
. „
belastingdienst is de ANBI-erkenning aangevraagd en verkregen onder nummer
RSIN/fiscaal(identificatie)nummer8857 08 931
, . , ^ ,..,^,,3 ,2. Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit de dames M.A. Wittekoek-den Dekker, beheerder website en B. van
Berkel-Meijer, lid en de heren J.H.E. Tinke, voorzitter; C. van der Leek, penningmeester en L.
van Beveren, secretaris.
De heer S. Fiikweert is als adviseur aan het bestuur verbonden. Waar nodig ondersteunt hij
het bestuur bij de werkzaamheden. Ook voorziet hij het bestuur van achtergrondinformatie
over Kate en Gertjan.
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3. Vergaderingen
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In 2018 is vergaderd op de navolgende data:
26 februari 2018; 14 mei 2018; 175eptember 2018 en 19 december 2018. De vergadering
van 19 december 2018 was een bijzondere vergadering omdat Gertjan aanwezig was,
waardoor de vergadering een speciaal karakter kreeg. , „ ^ g , , ,^+-..;.,, ,1

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. In het verslagjaar
^ ,^
heeft Gertjan aangegeven de frequentie van de nieuwsbrieven te wijzigen in zes
nieuwsbrieven per jaar.
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. Eind januari 2018 zijn kerstcadeaus uitgedeeld aan kinderen die geen kerstcadeau op een
andere manier hebben ontvangen.
*
e. Kate is begonnen met het lesgeven aan de Nursery Teachers College. Tijdens haar verblijf
buiten Oeganda is deze taak door een ander overgenomen.
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In april 2018 ontvingen we bericht van de zwangerschap van Kate en Gertjan. Daardoor
zijn planningen voor 2018 aangepast. In juli Is het gezin voor een korte vakantie in
Nederland geweest. In plaats van terug te vliegen naar Oeganda zijn ze doorgevlogen
naar de Verenigde Staten, waar Kate op 15 oktober is bevallen van een zoon met de
namen Isaiah Neil. Op 16 december kwamen ze weer naar Nederland en op 20
december vlogen ze vervolgens terug naar Oeganda om de werkzaamheden weer ter
plaatse voort te zetten.
g. Lumi, het bedrijfje met zonnepanelen, loopt erg goed. Begin maart is een nieuwe Sales
Officers aangenomen en op 3 april 2018 begon een derde Sales Officer. Er is subsidie
aangevraagd bij de Verenigde Naties en daar is de laatste ronde behaald. Helaas kon de
subsidie niet worden verstrekt. In het verleden heeft een medewerker sponsorgelden
opgemaakt aan salarissen en promotie. Daardoor staat er nog een schuld van ongeveer
$ 250.000,00. Door deze schulden gaat de Verenigde Naties dit project niet
ondersteunen. Eerst moeten de schulden worden weggewerkt waarna een nieuwe
aanvraag kan worden ingediend. Daarom is eind 2018 besloten het huidige Lumi af te
stoten om met een schone lei te beginnen zonder schulden in de boeken. Tegelijkertijd is
een nieuw project Lumi opgezet.
"
h. Voor de scholenbouw was een technisch plan gemaakt. Met de verdere uitwerking zal
voorlopig niet worden begonnen. Dit kan wel 2020 worden. EMI heeft voorlopig geen tijd
het project op te pakken. Er zou een plan gemaakt kunnen worden om een ander bedrijf
te laten bouwen. Zolang het eigendomsrecht van de grond nog niet is afgerond kon dit
ook niet plaats vinden. Hoewel aan alle formaliteiten werd voldaan kwamen de
eigendomspapieren maar niet. Er moest dus eerst gezorgd worden dat de
eigendomspapieren in het bezit komen waarna verdere plannen gemaakt kunnen
worden. Het is wel de bedoeling het plan in delen of fases op te splitsen. In oktober 2018
werd duidelijk dat de verwerving van de grond door een directeur van Hope Alive niet
correct was gedaan. Daardoor werd niet de oorspronkelijke 121 hectare, maar 27
hectare grond aangekocht om de bouw op te laten plaats vinden. Op deze plaats is
onvoldoende ruimte beschikbaar voor de bouw van een basisschool en een school voor
voortgezet onderwijs. Mogelijk komt in 2019 nog andere grond beschikbaar, waarbij wel
voldoende ruimte aanwezig is om alle onderwijsactiviteiten bij elkaar te lokaliseren.
i. De bijlessen aan de kinderen liepen goed in het verslagjaar, maar de resultaten zijn
mager. Gertjan heeft besloten meer te gaan oefenen met tafels.
j. Met de eigen taallessen van Kate en Gertjan wordt vooruitgang geboekt. Er waren drie
lessen per week. Er is nog wel wat te doen om de spraak en het verstaan naar een hoger
plan te krijgen. Gedurende de tijd dat Kate en Gertjan in Amerika waren, ts de taalles via
de computer met ingesproken teksten doorgaan.
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k. Er is contact geweest met een Nederlandse stichting die in Afrika op het gebied van
landbouw werkzaam is. Deze stichting zoekt nieuwe projecten. De grond van de school is
voor dit project uitermate geschikt. Samenwerking is nog niet zeker. Gertjan heeft op 19
december 2018 toen hij in Nederland was, een bezoek aan het Nederlandse kantoor van
de stichting gebracht. In 2020 zal worden bekeken of samenwerking mogelijk is.
I. In 2019 hoopt Manuela Vlot (uit de CGK Gorinchem) voor vier maanden (12 maart tot 17
juli) naar Oeganda te gaan om Kate en Gertjan te helpen met verschillende projecten
(met de focus op Hope Alive). Ze heeft in het verslagjaar fondsen geworven voor haar
verblijfskosten en haar vervoer naar en in Oeganda en voor projecten waar ze bij

betrokken zaJ zijn. Ook in 2019 staan nog acties onn geld bij elkaar te krijgen voor de reisen verblijfkosten in de planning,
m. De heren Colijn en Van der Wal hebben in juli 2018 de kascontrole uitgevoerd over de
afgelopen boekjaren. Zij hebben geen bijzonderheden geconstateerd en adviseren de
penningmeester de decharge te verlenen. Er is besloten overeenkomstig het advies.
Financiën
In 2018 zijn door acties en donaties gelden binnen gekomen, waardoor het weer mogelijk
was garantstelling toe te zeggen voor de tekorten in de Amerikaanse donaties. Voor de
financiële verantwoording wordt verder verwezen naar de jaarstukken van de
penningmeester. De kascontrole over het boekjaar 2017 heeft in mei 2018 plaats gevonden.
A\ém vastgesteld in de vergadering van 25 nrraart 2019
De voorzitter.
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