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Voorwoord
Jan Boelhouwer
Burgemeester van de Gemeente Gilze en Rijen
en Ambassadeur van de Stichting Home of Good Hope

Als Ambassadeur van de Stichting Home of Good Hope heb ik de afgelopen jaren de werkzaamheden
en de professionaliteit van de Stichting zien groeien. Een grote groep vrijwilligers heeft zich ingezet
met het vormgeven van de Millennium doelstellingen. Ik draag de plannen dan ook een warm hart toe.
In het nieuwe Beleidsplan van Home of Good Hope worden de plannen ontvouwd voor de nabije
toekomst. De focus op de voorgenomen oprichting van het multifunctioneel centrum voor de
structurele opvang van kinderen, is een belangrijke stap voorwaarts voor het realiseren van Monica’s
droom en de invulling van de belangrijkste voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling.

De schrijnende situatie waarin de doelgroep van Monica verkeert verdient onze inzet en de aandacht
van donoren en sponsors. Ik verheug mij over de constructieve samenwerking die de Stichting Home
of Good Hope in Nederland heeft geïnitieerd met organisaties uit Canada, Duitsland, Oostenrijk en
Zweden.
Gezamenlijk wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van de hulp ter plaatse op het gebied
van voeding, zorg, hygiëne, sport en spel en scholing. De oprichting van een nieuwe foundation ter
plaatse met een bestuur dat de plannen professioneel kan vormgeven is daarbij een welkome
ontwikkeling.
Er is nog veel inzet nodig om het project tot een succes te maken. Ik beveel de plannen van Home of
Good Hope dan ook van harte bij u aan.

Jan Boelhouwer
Ambassadeur Stichting Home of Good Hope
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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Home of Good Hope, gevestigd in Gilze en Rijen. Dit plan
dient 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.
Dit document leest als een tweetrapsraket.
Het doel van de Stichting Home of Good Hope is vermeld in de statuten:
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.
Deze doelstelling is geënt op de door de Verenigde Naties gedefinieerde Millenniumdoelen. In de
gemeente Gilze en Rijen is de Stichting Home of Good Hope als lokaal millenniumproject in 2012 en in
2013 verkozen. Dit heeft voor goede publiciteit en ook donaties gezorgd. De burgemeester van Gilze
en Rijen is ambassadeur van de Stichting, en uit die hoedanigheid zijn contacten gelegd met de
burgemeester van Windhoek in Namibië.
Daarom begint het beleidsplan met het schetsen van de problematiek in Namibië als land als geheel
(hoofdstuk 2) en het beschrijven van het betreffende project in Namibië (hoofdstuk 3).
In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op de Nederlandse stichting. Dit geeft ook aan dat activiteiten van de
Nederlandse stichting diep zijn verweven met het donorproject in Namibië. Hoofdstuk 5 bevat een
overzicht van de beoogde acties voor de komende periode 2015 en 2016.
In hoofdstuk 6 wordt een analyse van de financiën van de Stichting weergegeven en in hoofdstuk 7
vindt u enkele kerngegevens van de stichting.
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u – net als ik, en met mij vele anderen – betrokken wilt zijn bij
dit goede doel.

Met vriendelijke groet,
Maria Vernooij - Van de Wal
Bestuursvoorzitter Stichting Home of Good Hope – Nederland
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2. Achtergrond en probleemstelling: kansarme kinderen in Namibië
Problematiek in Namibië
Namibië is een groot land met een woestijnklimaat, waar ongeveer 2,5 miljoen mensen leven.
Het land is daarmee één van de dunst bevolkte landen ter wereld. De gemiddelde
levensverwachting is er ongeveer 51 jaar. Namibië behoort daarmee tot de landen met de laagste
levensverwachting ter wereld. In de sloppenwijken van Windhoek voltrekt zich een stille ramp.
De Aids-epidemie is een groot probleem. Naar schatting is 13% van de volwassenen
geïnfecteerd met HIV. Andere ziekten, zoals tuberculose en cholera, komen mede door een
verminderde weerstand veel voor. Door de Aids-epidemie is een belangrijk deel van de
werkende generatie weggevallen en is er een groot probleem met weeskinderen ontstaan. Deze
kinderen worden door buren of familie opgevangen en leven vaak op straat. De verwachting is
dat in 2015 Namibië meer dan 300.000 Aidswezen zal tellen.
De families die deze kinderen opvangen zijn arm en kunnen de last niet alleen dragen.
Er is een migratie naar de stad op gang gekomen,
waardoor mensen aan de rand Windhoek in
illegale buitenwijken wonen. Zij hopen in de stad
werk te vinden of steun te vinden bij
familieleden. In deze gebieden wonen de mensen
in kleine golfplaten bouwsels. Zonder water,
zonder WC en zonder elektriciteit. Er zijn geen
verharde wegen en het stinkt er omdat iedereen
z’n behoefte buiten doet.
Er is een snelgroeiend probleem dat ter plekke
maar moeizaam opgelost kan worden.

In de bijlage treft u een overzicht aan van de huidige situatie in Namibië.
De hierboven en in deze bijlage geschetste problematiek is in de sloppenwijken van Katutura, en zo
ook in de deelwijk Goreangab aan de orde van de dag:
-

Veel kinderen leven op straat, zonder ouders of familie om voor hen te zorgen
Kinderen zijn ondervoed. Voor velen is één maaltijd per dag al een hele prestatie
Die maaltijden die de kinderen kunnen krijgen, bevatten onvoldoende gezonde voedingstoffen
Matige of ontbrekende scholing leidt tot lage kans op (goedbetaald) werk
Aids en andere ziekten eisen veel slachtoffers, ook onder kinderen
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3. Monica: een oplossing voor het probleem
3.1. De soepkeuken
In 2007 startte Monica Imanga een kleine soepkeuken waar zij dagelijks ca 40 straatkinderen voedde.
Monica is een bijzondere vrouw: na het verlies van haar dochter aan aids, wilde zij zich inzetten voor
de samenleving en kansarme kinderen alsnog een kans geven. Haar kleine soepkeuken is uitgegroeid
tot een succes. Dagelijks voedt zij nu ca 500 kinderen, een aantal dat meer dan verdubbeld is in de
afgelopen 3 jaren. De maaltijd bestaat uit rijst of macaroni met een gezonde saus van vlees en verse
groenten. De kinderen krijgen ook vruchtensap en wat fruit. Voor veel kinderen is dit de enige maaltijd
per dag. In het weekend wordt voor brood gezorgd.

.... de kleintjes voorin het kleine schuurtje krijgen als eerste te eten...

Het eten: een verslag ter plaatse
“Dit eetritueel is een aangrijpende gebeurtenis voor ons westerlingen. Het eten wordt in twee-drie grote pannen naar het
kleine huisje gebracht en uitgedeeld in kleine plastic borden. De volgorde van uitdelen is naar leeftijd: de kleintjes voorin het
kleine schuurtje krijgen als eerste te eten, en de ouderen (tot 16 jaar) pas als laatste. Zorgvuldig houdt iedereen in de gaten
dat de kleine kinderen ook echt een bordje eten krijgen, ook al is het bordje nog zo klein. En ook al hebben ze zelf nog niets
gekregen. De kinderen zijn zo geduldig, daar kunnen Nederlandse kleuters nog een voorbeeld aan nemen. Na het eten wordt
er gezamenlijk afgewassen en schoongemaakt. … nadat een paar kinderen ervoor hebben gezorgd, dat er echt niets meer is
achtergebleven in de pan. Hoe kostbaar eten is, dat merk je daar pas echt.
Als alles schoon en opgeruimd is, spelen de kinderen wat. Ikzelf heb gezien hoe belangrijk het is voor de kleintjes om
eenvoudigweg aandacht te krijgen. Voor hen die op straat wonen, en hard hun best doen om te overleven, is het een
moment van ontspanning om even alles te vergeten. Achter een bal aanrennen met 40 kinderen, of simpelweg samen een
lied zingen.”
Bron: een Nederlander op bezoek in Namibië
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3.2. Lange termijn oplossing
In het begin waren de activiteiten van Monica erop gericht om simpelweg voeding te bieden aan de
kinderen. Dat is natuurlijk goed en broodnodig. Maar uitsluitend het verstrekken van maaltijden is
geen structurele oplossing voor het probleem. Nadat er in 2009 een klein onderkomen voor de
soepkeuken werd gebouwd, ontstonden geleidelijk ook andere activiteiten:
-

-

-

Zeer basale scholing voor de kleinere kinderen, bestaande uit tekenen en beginnend schrijven.
Voor grotere kinderen wordt indien nodig voor een schooluniform en schoenen gezorgd en zij
worden eventueel begeleid in het maken van huiswerk
Zingen van liederen; dit biedt ook een ritueel en structuur rondom het eten
Gezondheid en hygiëne, zoals bijvoorbeeld instructies in handen wassen, tanden poetsen,
periodiek bezoek aan (tand)artsen. Er zijn regelmatig westerse stagiaires om kennis en kunde
in te brengen, verzorgd via de lokale University of Namibia in Windhoek
De HoGH Sports Academy is opgezet. Dit ontstond uit sportactiviteiten, die nu zijn uitgegroeid
tot een serieus voetbal- en netbal1 team die in de lokale competities meedoen. Dit bevordert
teamgeest onder de kinderen, en houdt hen letterlijk van de straat en daarmee uit het
criminele circuit.
Voor deze activiteiten is het huidige, tijdelijke onderkomen onvoldoende. Daarom heeft
Monica zich voorgenomen om goede huisvesting te bouwen op een eigen stuk grond. Dit stuk
grond moet echter nog worden aangekocht, en hiervoor zijn – met behulp van onderstaande
internationale organisaties – de juiste contacten gelegd. Zonder inbreng van hen bleek het
aankopen van grond van de overheid een langslepend en vermoeiend proces.

De kinderen worden
aangemoedigd om te
sporten en worden zo
‘van de straat gehouden”
De HoGH Sportsacademy
is een succes

....blije meisjes van het netbalteam met de gesponsorde uitrusting

1

Netbal is een variant van basketbal, een populaire sport in zuidelijk Afrika en vele andere delen van het Engelse
gemenebest.
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3.3. Lokale organisatie
In 2014 zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. Er is een zogenaamde Section 21 Company
opgericht. Deze Instelling zonder winstoogmerk kan gebruik maken van gunstige voorwaarden om
onder meer de grondaankoop te verrichten, het gebouw te realiseren en daarmee de belangrijkste
voorwaarden te vervullen voor een duurzame ontwikkeling.

Monica’s Droom
Nadat de eerste basisbehoefte van de kleine kinderen
was gerealiseerd, formuleerde Monica een droom: de
komst van een professioneel multifunctioneel centrum
in Goreangab, waarin alle wensen op het gebied van
voeding, gezondheidszorg, onderwijs en opvang
samenkomen. Op deze manier wordt de continuïteit
van de hulp gewaarborgd, en wordt de veiligheid van
de kinderen gegarandeerd. Op lange termijn moet de
afhankelijkheid van donorenoverbodig worden: de
uiteindelijke zelfredzaamheid van het project is een
belangrijk uitgangspunt.
De afgelopen jaren was het lastig om deze droom
vorm te geven: er was geen plek waar het centrum
mocht worden gebouwd. De eerste horde lijkt nu
genomen: de aankoop van grond is nog niet
gerealiseerd, maar wordt wel op korte termijn
mogelijk.

Eerste schetsontwerp voor het Multi
Functioneel Centrum van Home of Good Hope

Naast het verder uitbreiden van de activiteiten wordt er ook hard gewerkt aan het verder
professionaliseren van de organisatie ter plekke. In Namibië helpen enkele vrijwilligers Monica bij het
uitdelen van het eten, en de andere activiteiten. Daarnaast helpt het IWAN (zie onder) bij het bewaken
van de kas. Feit is echter dat alles draait om de inzet van Monica Imanga, en dat maakt het geheel een
kwetsbare situatie. Een sterk punt is echter dat dit project in beginsel draait op het lokale initiatief en
ambitie en er ook lokaal veel inzet is om het tot een succes te maken.
3.4. Internationale hulp
Monica is momenteel voor haar activiteiten grotendeels afhankelijk van sponsoren. Gelukkig heeft zij
goede hulp gevonden in enkele internationaal samenwerkende organisaties die hun krachten hebben
gebundeld en effectieve hulp bieden en structuur geven. De taken worden verdeeld en er worden
afspraken gemaakt op het gebied van voeding, zorg, hygiëne etc.
-

Canada (structurele sponsor)
De Universiteit van Vancouver faciliteert Mw. Eileen Green, verpleegkundige en hoofddocent
als motor van de fondsenwerving. Sinds 2007 bezoekt zij de soepkeuken jaarlijks met haar
stagiaires en helpt bij de lokale inbedding van alle activiteiten en ondersteunt ook jaarlijks in
de gezondheidszorg van jonge kinderen. Zij maakt deel uit van het bestuur van de instelling
Home of Good Hope in Namibië (zie onder) en vertegenwoordigt alle buitenlandse sponsors
in het bestuur.
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-

Duitsland/Oostenrijk
In 2014 is een kleine Verein Friends4Friends opgericht, die activiteiten organiseert voor
fondsenwerving. Vanaf 2009 was hier al persoonlijke ondersteuning voor Monica in Namibië.
Deze Verein sponsort ad hoc en project-gedreven.

-

Nederland (structurele sponsor)
Stichting Home of Good Hope. Zie hoofdstuk 4 van dit document. Deze stichting is de
voortzetting van actieve betrokkenheid van diverse Nederlanders bij Monica’s project sinds
2007. Zij doneert jaarlijks een vaste en groeiende bijdrage en is betrokken bij fondsenwerving
vanuit Nederland.

-

Zweden (structurele sponsor)
Enkele Zweedse verpleegkundigen hebben tijdens hun stage in 2009 een kleine aanbouw
gerealiseerd en de soepkeuken een provisorische behuizing van golfplaten gegeven. Dit is
echter geen duurzame oplossing. Inmiddels vertegenwoordigen zij een aantal sponsors die
jaarlijks een bijdrage doneren.

-

De International Women’s Association Namibia (IWAN)2 heeft een coördinerende taak en
helpt Monica sinds 2013 door algemene ondersteuning te bieden en het voeren van de
financiële administratie. De hierboven genoemde sponsors en donors storten geld op het
IWAN rekeningnummer, vanwaar het beschikbaar komt voor het project van Monica. IWAN
heeft een bestuurslid afgevaardigd in Home of Good Hope Namibië.

Het is belangrijk dat
kinderen verteld wordt wat
goede voeding is

-

2

IWAN is de organisatie van expat-vrouwen die in Namibie wonen en officieel niet mogen werken tegen een
salaris. Velen van hen doen vrijwilligerswerk, waarvan enkelen voor het Home of Good Hope.
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3.5. Sterkte/Zwakte analyse van het project in Windhoek
Het project in Namibië kent onderstaande interne en externe kenmerken en zijn samengevat in
onderstaande tabel met sterktes en zwaktes (SWOT tabel)

Sterktes
• Lokaal geïnitieerd en draagvlak;
• Lokale Vrijwilligers hebben commitment;
• Monica is de drijvende kracht, inspirator
en icoon voor fondsenwerving
• Internationaal netwerk met contacten
• “Toezicht” door IWAN en accountant;
• Structurele groeiende inkomsten
• Sterk lokaal bestuur met verschillende
disciplines;
• Toenemende professionalisering van de
organisatie;

Zwaktes
• Monica als belangrijkste drijvende kracht
maakt organisatie kwetsbaar
• Opvolging Monica niet evident
• Project draait grotendeels op vrijwilligers
• Organisatie volgt slechts moeizaam de
lokale toenemende behoefte;
• Faciliteiten onvoldoende voor
operationele behoeften;

Kansen
• Verbreding van duurzame relatie met
donoren op basis van internationaal
netwerk;
• Lokaal Gemeentebestuur open voor
betrokkenheid;
• Duurzame relatie met andere lokale
zorg- en onderwijsinstellingen;
• Uitbreiding van stageplaatsen voor
buitenlandse zorgverleners (bv. HBO-V)

Bedreigingen
• Namibië is bureaucratisch en de
besluitvorming is soms een zeer traag.
• Gebrek aan focus van lokale overheid op
planontwikkeling;
• Langdurige besluitvorming tast relatie
met sponsors aan;
• De groei van de doelgroep;

3.6. Conclusie
Het project Home of Good Hope van Monica Imanga draagt bij aan de oplossing van de lokale
problematiek. De verduurzaming van de organisatie biedt kansen aan kinderen in de sloppenwijken
van Katutura. Vanuit een goed hart en haar persoonlijke inzet heeft Monica de afgelopen jaren laten
zien dat zij kinderen heeft kunnen helpen. Het project bereikt nu een omslagpunt. Verdere
professionalisering kan structureel uitzicht bieden op een betere toekomst voor kansarme kinderen.
Het verwezenlijken van haar droom, het bouwen en inrichten van het Multi Functioneel Centrum
(MFC) gaat gepaard met een substantiële eenmalige investering. Ook de exploitatie vraagt zeker in het
begin extra financiële ondersteuning. Het uiteindelijke doel is dat het MFC zelfredzaam wordt en zelf
de kosten die het Centrum met zich meebrengt kan opbrengen.
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4. Hulp vanuit Nederland: Stichting Home of Good Hope
4.1. Oprichting Stichting Home of Good Hope
In 2011 is in Nederland een rechtspersoon opgericht om de activiteiten ter ondersteuning van Monica
Imanga te structureren: de Stichting Home of Good Hope. Het doel van deze stichting is vermeld in de
statuten:
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.
Deze doelstelling is geënt op de door de Verenigde Naties gedefinieerde Millenniumdoelen.3 In de
gemeente Gilze en Rijen is de Stichting Home of Good Hope in 2012 en in 2013 als lokaal
millenniumproject aangewezen. Dit heeft voor goede publiciteit en ook donaties gezorgd. Wij zijn
vereerd met de burgemeester van Gilze en Rijen als ambassadeur van de Stichting. In deze
hoedanigheid zijn contacten gelegd met de burgemeester van Windhoek in Namibië.
In 2011 heeft de stichting Home of Good Hope de ANBI-status gekregen.
De doelstelling van de Stichting is uit te splitsen in verschillende subdoelen.
1. Het verzorgen van voeding voor de kinderen in Goreangab, vooral door sponsoring van maaltijden
die door de soepkeuken worden verstrekt;
2. Het verbeteren van de leefomstandigheden van de kinderen in Goreangab, bijvoorbeeld via het
verbeteren en ondersteunen van gezondheidszorg.
3. Het verbeteren van de toekomstperspectieven van de kinderen in Goreangab, bijvoorbeeld door
het creëren van mogelijkheden tot onderwijs, sport en werkgelegenheid. Ook speelt hierbij dat de
stichting gelijke kansen voor jongens en meisjes wil stimuleren.
4. Het financieren van een nieuw onderkomen voor Home of Good Hope en het creëren van
dagopvang met het oog op de veiligheid van de kinderen.
5. Het ultieme doel is om een springplank naar de toekomst te creëren en zo de continuïteit ter
plaatse te waarborgen door te zorgen voor goede faciliteiten en te streven naar zelfredzaamheid
en zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te worden.
De stichting onderneemt in Nederland een veelheid aan activiteiten om deze doelstellingen te
bereiken (zie o.a. het jaarverslag 2013 en 2014). De concrete activiteiten zijn uitwerkingen van de
hierboven geformuleerde subdoelen.
4.2. Vrijwilligers
Naast het bestuur is er een groep vrijwilligers/-sters actief. Zij verlenen allerlei hand- en spandiensten
en helpen actief mee met de fondsenwerving. Er zijn ca 20 vrijwilligers, die steeds op oproepbasis
deelnemen aan projecten. Door steeds af te ronden activiteiten te plannen wordt voorkomen dat
“metaalmoeheid”ontstaat en blijven vrijwilligers betrokken.
3

De millennium doelen zijn concrete afspraken gemaakt door de Verenigde Naties om voor 2015 vooruitgang te boeken op
acht belangrijke gebieden: armoede, opleiding, gelijkwaardigheid man/vrouw, kindersterfte, gezondheid van moeders,
dodelijke ziekten (aids, malaria, etc.), leefbaarheid milieu, samenwerking voor ontwikkeling. Voor veel overheden zijn deze
acht doelen leidraad voor ontwikkelingsamenwerking. Zie voor meer informatie:
http://www.oneworld.nl/millenniumdoelen-algemeen of http://www.ncdo.nl/themas/millenniumdoelen
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5. Actieplan 2015-2016
In de nu voorliggende periode wil de Stichting haar activiteiten verder uitbouwen. Dit hoofdstuk
bespreekt de beoogde acties per categorie.
5.1. Fondsenwerving
De stichting focust zich op lokale initiatieven in de regio Gilze en Rijen.
Sinds de oprichting van de stichting is een veelheid aan initiatieven georganiseerd voor
fondsenwerving. In ons plan 2015 zal de nadruk liggen op fondsenwerving voor het realiseren van de
lange termijn oplossing: het multi functionele centrum (MFC) in Goreangab. Een Nederlandse
architect heeft al een eerste schetsontwerp gemaakt en deze is in Namibië besproken. Maar uiteraard
zal er ook sponsoring noodzakelijk blijven voor de ondersteuning van de dagelijkse kosten voor de
verstrekking van maaltijden. Daarnaast organiseert de stichting sponsoring op projectbasis,
bijvoorbeeld voor een sportuitrusting van het netbal- en voetbalteam in Windhoek.
De fondsenwerving is relatief lokaal georganiseerd in de regio Gilze en Rijen, waar de stichting ook is
gevestigd. De gerealiseerde fondsen zijn over het algemeen afkomstig van particulieren en van zeer
betrokken individuele sponsors binnen een organisatie (bijvoorbeeld de medewerkers van de
gemeente Gilze en Rijen, de bewoners van verzorgingstehuizen, de leerlingen van een school,
bedrijven en sport en culturele organisaties). De lokale inbedding heeft voordelen: sponsors voelen
zich betrokken omdat zij de stichting ook echt daadwerkelijk kennen en vertrouwen.
Zeker is dat de vraag zal blijven en dat
het aantal kinderen zal groeien,
waardoor de kosten toenemen. Naast
het geld dat nodig is voor de
noodzakelijke dagelijkse maaltijd zal
er ook geld beschikbaar moeten
komen voor de activiteiten die
worden aangeboden, zoals
bijvoorbeeld het opvangen van de
kinderen na schooltijd met sport en
spel, zodat ze niet op straat gaan
rondzwerven. De intentie is om naast
Dagelijks worden zo’n 500 kinderen van eten voorzien; het
deze opvang gerichte cursussen en
aantal zal alleen maar groeien
lessen aan te bieden. Cursussen die de
kinderen een mogelijkheid geven voor
een iets betere toekomst, zoals bijvoorbeeld een naaiatelier of een werkplaats voor techniek; lessen in
hygiëne en persoonlijke verzorging. Het spreekt voor zich dat ook hier middelen voor nodig zijn om de
exploitatie en het onderhoud te bekostigen.
Echter het is de hoogste tijd dat het eerder genoemde MFC met de daarbij horende organisatie wordt
verwezenlijkt. Alle mogelijke middelen worden daarbij ingezet. De aankoop van de grond en de
realisatie van de nieuwbouw kost veel geld. (schatting ca € 250.000 ). Geld dat van grotere sponsoren
zal moeten komen. Alle internationale partners zullen hierbij helpen en er aan bijdragen op zowel
organisatorisch als financieel gebied.
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De stichting is in gesprek met een professionele fondsenwerver om mogelijk de financiële middelen te
werven voor de bouw van het MFC in Namibië.
5.2 “Sponsor een Kind”
Naast de incidentele sponsoring is de actie “Sponsor een kind” opgezet waarbij particuliere gezinnen
voor € 6,75 per maand een vaste bijdrage aan het eten van een kind kunnen leveren. Dit geld is
bestemd voor de voeding in de soepkeuken. In 2014 zijn er ca 45 kinderen die op deze wijze
gesponsord worden. Dit is door het bestuur gekozen als speerpunt voor de komende periode en de
doelstelling is om dit aantal te verdubbelen in de periode 2015-2016.
5.3 Educatie en voorlichting
De huidige educatie en voorlichting vindt plaats op scholen en bij bedrijfspresentaties. Er zijn op dit
moment 2 personen die presentaties doen. Het streven is om dit aantal uit te breiden naar 3.
Uiteindelijk is educatie en voorlichting voor de stichting geen doel op zich, maar moet te allen tijden
ten doel staan van de fondsenwerving. Het streven is om jaarlijks 3 presentaties te houden.
5.4 Publiciteit
Er worden met grote regelmaat artikelen in het gemeentelijke weekblad geplaatst. Activiteiten krijgen
zowel vooraf als achteraf de nodige publiciteit. Ter ondersteuning van het bestuur wordt gezocht naar
een ‘professionele’ journalist om deze taak op zich te nemen.
5.5 Lokale ondersteuning in Namibië
De stichting wil lokaal ondersteuning bieden rond het thema hygiëne en gezondheid. De afgelopen
jaren zijn al meerdere stagiaires van de HBO-V opleiding ondersteund om in Namibië hun stageplek te
vinden. Vaak kwamen deze stagiaires van de HBO-V opleiding van Hogeschool Avans in Breda en
Saxion in Twente. Meestal werken deze stagiaires in tweetallen. De stichting wil de stageplekken in
Namibië verder uitbouwen. Doelstellingen op dit vlak zijn:
-

Jaarlijks minimaal vier studenten een stageplek aanbieden, waardoor er op elk moment twee
HBO-V studenten ter plekke zijn.
Uitbreiding van de stagepool naar minimaal twee andere HBO-V opleidingen om zo de
afhankelijkheid van bovenvermelde hogescholen te verkleinen.

Stagiaires helpen niet alleen bij het
uitdelen van het voedsel maar geven ook
voorlichting over persoonlijke verzorging,
hygiëne en voeding
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6. Financiële verantwoording Stichting Home of Good Hope
De stichting Home of Good Hope uit Gilze en Rijen bestaat nu drie jaar officieel als rechtspersoon. In
die jaren zijn de inkomsten fors gegroeid. In 2013 verviervoudigde bijvoorbeeld de reserve en was er
bijna een verdubbeling van de fondsenwerving.
Nog onduidelijk is hoeveel geld precies nodig is voor het realiseren van het MFC in Goreangab. Wij
gaan uit van een raming van € 250.000. Daarnaast is nog onzeker hoe de toeloop van kinderen die
dagelijks worden gevoed zal groeien. Per 2014 is de maandelijkse bijdrage aan HoGH in Namibië
omhoog gegaan (zie onderstaande tabel). Het streven van de stichting is om bij een stijging van de
vaste bijdragen naar Namibië ook de vaste inkomsten te laten groeien.
De reserve voor de nieuwbouw staat in Nederland op een spaarrekening. Andere vormen van
beleggen zijn statutair niet toegestaan. zodat de nominale reserve niet in gevaar komt.
Het kostenniveau van de stichting is nihil. Dit komt feitelijk doordat het bestuur de bureaukosten
(voor zover relevant) persoonlijk draagt en hiervoor haar fondsen niet hoeft aan te spreken. Een laag
kostenniveau is van belang voor een eventueel toekomstig CBF keurmerk. Dit garandeert dat de
verworven fondsen vrijwel volledig ten goede komen aan het Namibische Home of Good Hope.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting vanaf 2012
Daarbij moet worden opgemerkt dat onder de term “uitgaven” wordt verstaan het overmaken van
geld naar Namibië, ten behoeve van de genoemde onderwerpen.
2012

2013

2014

Inkomsten
Donaties en giften
Totaal
Uitgaven
Voeding
Gezondheid
Sport
Nieuwbouw
Inrichting

14.400
1.200
8.000
500

Totaal
Overige kosten (NL)
Financiele kosten /baten (NL)

23.888
2400
1.745
1.898

9.700
227
205

21.455
3600
-

6.043
102

3.600
423
73

Voor het MFC is per 31-12-2014 een financiële reserve opgebouwd van ca € 40.000. Om
waardevermindering door inflatie tegen te gaan, wordt deze reserve op een Nederlandse Euro
bankrekening aangehouden.
Verder maakt de stichting structureel maandelijks € 300 over naar Namibië. Deze bijdrage wordt,
samen met de fondsen uit Canada en Zweden, gebruikt voor voeding in de soepkeuken. Gezien de
omstandigheden in de Soepkeuken en het toenemend aantal kinderen is inmiddels besloten dit bedrag
voor 2015 te verhogen naar € 400 per maand.
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7. Contactgegevens Nederlandse stichting Home of Good Hope
Adres:

Web:
Email:

Stichting Home of Good Hope
Annie Romeinplein 6
5122 BT Rijen
www.homeofgoodhope.nl
info@homeofgoodhome.nl

KvK.nr.:
53494568
Bank:
NL93 RABO 0162 5623 30
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling (ANBI nr 850941441)
Samenstelling Bestuur
Voorzitter:
Maria Vernooij (0161- 224248)
Vice-voorzitter: Lau Lavooij
Secretaris:
Peter Koks
Penningmeester: Wendy Voermans
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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Namibië is één van de armere landen in zuidelijk Afrika, met bovendien sterke inkomensverschillen.
Dat heeft tot gevolg dat in de sloppenwijken van de hoofdstad Windhoek grote groepen kinderen
weinig of geen perspectief op een toekomst hebben. De Stichting Home of Good Hope wil vanuit
Nederland bijdragen aan het bieden van een toekomst op korte en middellange termijn voor deze
kinderen.
Namibië: een kort overzicht
De Republiek Namibië is één van de minst dichtbevolkte landen in zuidelijk Afrika. Het land heeft een
oppervlakte van 824.268 km2, bij een bevolking van circa 2,1 miljoen. Ter vergelijking: Namibië is dus
ca 20 keer groter dan Nederland, en ruim 2 keer zo groot als Duitsland. De officiële taal is Engels,
hoewel slechts 2% van de inwoners dit als moedertaal kent. Gezien het woestijnklimaat van Namibië is
veeteelt de grootste bron van inkomsten, naast het opkomende toerisme. Echter van beide profiteert
slechts een klein deel van de bevolking. De inkomensongelijkheid van Namibië is enorm. Van de 128
onderzochte landen scoort Namibië het slechtst (2012, wikipedia). Het gevolg is een hoge
werkloosheid van rond de 37% (2012, Worldbank).

Enkele kengetallen
2

Namibie

oppervlakte (km )
824.292
inwoners (miljoen)
2,2
BNP ($ miljard, 2013)
12,3
life expectancy at birth
51,85
inwoner/km2
3
BNP/inwoner ($/jaar)
5.591
Bron: CIA Factbook, geraadpleegd 10-09-2014

Nederland
41.543
16,88
722,3
81
406
42.790

Duitsland
357.022
81
3593
80
227
44.358

De hoofdstad Windhoek bestaat feitelijk uit twee delen: een welgesteld/rijk deel en de sloppenwijk
aan de noordwest zijde van de stad. De sloppenwijk heet Katutura, “de plek waar wij niet willen
blijven” in de lokale taal. In Katutura heerst een hoge werkloosheid, waardoor kinderen slechts weinig
toekomstperspectief hebben.
Namibië als totaal valt niet onder de allerarmste landen, maar de enorme inkomensongelijkheid laat
zien dat grote groepen wel degelijk in grote armoede leven. De Wereldbank schat dat per 2013 ca 38%
van de bevolking onder de armoedegrens leeft. De droogte in 2013 heeft voor een explosie in
ondervoeding gezorgd, met naar schatting 100.000 kinderen onder de vijf jaar oud (bron: United
Nations, Unicef). Ca 40% van de kinderen heeft enige vorm van ondervoeding, en ruim 23% van de
jonge kinderen heeft vitamine tekorten (bron: Unicef). Van de vijfjarigen is circa 17% ondervoed (bron:
Indexmundi). De ondervoeding heeft hogere kindersterfte tot gevolg, maar ook voor de ontwikkeling
van kinderen is goede voeding van levensbelang. Oorzaken zijn divers, onder meer onvoldoende
financiële middelen voor goede voeding, ontbrekend sociaal vangnet (ouders, familie) voor de
kinderen, en onvoldoende hygiëne.
Naast de economische problemen zijn er ook gezondheidsproblemen in de sloppenwijken van
Windhoek. HIV/aids is wijd verspreid en eist vele slachtoffers. Op dit moment schat men dat circa 13%
van de volwassen bevolking seropositief is (bron: Indexmundi), maar dit percentage is vertekend
vanwege (1) onbekendheid met HIV-testen; en (2) het taboe dat er nog steeds op aids ligt. Mensen
benoemen de ziekte vaak met griep of iets anders in plaats van aids om schande te beperken. In 2009
veroorzaakte aids bijna 70.000 nieuwe weeskinderen, bijna een derde van alle weeskinderen. Onder
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vrouwen van boven de 30 jaar oud, is ca 30% seropositief (bron: Pepfair, 2012). Daarnaast heersen ook
ziektes als tuberculose en cholera. Dat heeft tot gevolg dat vele kinderen al jong wees worden, en er is
niet altijd een netwerk om hen goed op te vangen. Kinderen voeden elkaar op en leven op straat. Het
is moeilijk om in deze situaties een goede toekomst op te bouwen.
Kinderen in Namibië hebben weliswaar toegang tot scholen, maar de effectiviteit is laag vanwege te
grote klassen en lage kwaliteit van het onderwijs. Het analfabetisme is in de afgelopen jaren gedaald
naar 11% (2010) door verplichte basisscholen. Doorstroom naar middelbare scholen is nog steeds erg
laag, vanwege de kwaliteit van het basisonderwijs en hoge kosten. Al met al biedt dat kinderen
onvoldoende kansen op een goede toekomst, in de context van een land met 36% werkloosheid.
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