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Voorwoord

Derk Alssema
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 kennis genomen van het
vele werk dat deze stichting de afgelopen jaren heeft verzet. Ik draag de stichting en haar
plannen een warm hart toe.
Als richtlijn kiest Home of Good Hope voor de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde
Naties.
De professionaliteit en het directe contact met de zusterinstelling in Namibië waardeer ik
zeer. De grote persoonlijke betrokkenheid van de Nederlandse sponsororganisatie bij de
projecten in Afrika zorgt ervoor dat er goed zicht is op de noden van gezinnen in de
informele township Goreangab.
Recentelijk nog, na het uitbreken van de COVID-19 pandemie, heeft de stichting diverse
keren voedselpakketten uit kunnen delen aan de armste mensen in deze township van
Windhoek.
In het nieuwe Beleidsplan van Home of Good Hope worden de plannen ontvouwd voor de
nabije toekomst. De focus ligt op de voorgenomen oprichting van het multifunctioneel
centrum voor de structurele opvang van kinderen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts om
Monica’s droom te realiseren en vult de belangrijkste voorwaarden in voor een duurzame
ontwikkeling.

De schrijnende situatie waarin de kwetsbare doelgroep van Monica verkeert, verdient de
inzet en de aandacht van donoren en sponsors. Ik verheug mij over de constructieve
samenwerking die de Stichting Home of Good Hope vanuit Nederland heeft geïnitieerd met
organisaties uit Duitsland, Zweden en Namibië zelf.
Gezamenlijk stellen zij alles in het werk om de hulp ter plaatse op het gebied van voeding,
zorg, hygiëne, sport en spel en scholing verder te professionaliseren. Een mooie ontwikkeling
daarbij is dat Home of Good Hope in Windhoek inmiddels een non-profit organisatie is met
een bestuur, dat de plannen professioneel kan vormgeven.
Er is nog veel inzet nodig om van Monica’s droom van een multifunctioneel centrum uit te
laten komen en een succes te maken. Ik beveel de plannen van Home of Good Hope dan ook
van harte bij u aan.

Derk Alssema
Ambassadeur Stichting Home of Good Hope
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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Home of Good Hope Nederland.
Hierin laten wij zien waarom en hoe wij aan Monica’s droom werken.
Het plan geeft richting bij alle activiteiten, zowel bij fondsenwerving als bij andere projecten
en initiatieven.
Wat hebben wij als Stichting Home of Good Hope voor ogen? Onze statuten omschrijven het
als volgt: 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 ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties hebben
gedefinieerd.
Ook onze extra donaties tijdens de COVID-19-pandemie passen binnen deze
ontwikkelingdoelen.
In hoofdstuk 1 van dit beleidsplan schetsen we de problematiek van het land Namibië en van
de kansarme kinderen in de sloppenwijken in het bijzonder.
Onder de titel ‘Monica als probleemoplosser’ geven we in hoofdstuk 2 een beschrijving van
het project in Namibië. Home of Good Hope is daar lokaal stevig verankerd, maar hoofdstuk
3 laat ook zien hoe belangrijk internationale hulp hierbij is.
In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op de Nederlandse stichting en haar activiteiten en maken
we zichtbaar hoe diep verweven de activiteiten van Home of Good Hope Nederland met die
in Namibië zijn.
In het actieplan 2020-2025 in hoofdstuk 5 geven we een overzicht van de acties die we voor
de komende periode voor ogen hebben.
In hoofdstuk 6 leggen we uit hoe we jaarlijks financieel verantwoording afleggen en in
hoofdstuk 7 vindt u enkele kerngegevens van de stichting.
Als bestuursvoorzitter wens ik u veel leesplezier en ik hoop dat u, net als vele anderen,
betrokken wilt zijn bij dit goede doel.
Met vriendelijke groet,
Maria Vernooij - Van der Wal
Bestuursvoorzitter Stichting Home of Good Hope – Nederland
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1

Kansarme kinderen in Namibië

In de sloppenwijken van Windhoek, de hoofdstad van Namibië, voltrekt zich een stille
ramp.
De gevolgen voor kinderen zijn heel ingrijpend:
-

Veel kinderen leven op straat, zonder ouders of familie om voor hen te zorgen;

-

Kinderen zijn ondervoed. Eén maaltijd per dag is vaak al heel wat;

-

Er zitten onvoldoende gezonde voedingstoffen in de maaltijden;

-

Kinderen krijgen niet genoeg of helemaal geen scholing en maken later weinig kans
op (goedbetaald) werk;

-

Aids en andere infectieziekten eisen veel slachtoffers, ook onder kinderen.

Aids is in Namibië nog steeds een groot probleem. En als gevolg van verminderde weerstand
komen bijvoorbeeld tuberculose en cholera nog veel voor. Ook heeft in het voorjaar van
2020 COVID-19 toegeslagen, de virusinfectie die wereldwijd veel slachtoffers maakt. Extra
complicaties in de sloppenwijken zijn de slechte huisvesting en het ontbreken van sanitaire
voorzieningen. Bovendien is door lockdowns (ook in de buurlanden) het toerisme
grotendeels weggevallen en daarmee een deel van de toch al geringe werkgelegenheid. En
dat betekent geen inkomsten en afhankelijk zijn van (voedsel)ondersteuning.

Maar ziektes zijn niet de enige moeilijkheid.
Namibië is een groot land met een woestijnklimaat. Er leven ongeveer 2,6 miljoen mensen
met een gemiddelde levensverwachting van ongeveer
64 jaar. Daarmee is het een van de dunst bevolkte
landen ter wereld. Leefruimte genoeg zou je zeggen,
maar klimaatsveranderingen laten hun sporen na. De
langdurige droogte is desastreus voor het land en er is
een migratie naar de stad op gang gekomen. Steeds
meer mensen wonen aan de rand van Windhoek in
illegale buitenwijken. Zij zoeken werk in de stad of
hopen bij familieleden steun te vinden. Ze wonen in
Door trek naar de stad ontstaan illegale
buitenwijken
kleine golfplaten bouwsels, zonder water, zonder wc
en zonder elektriciteit. Verharde wegen zijn er niet en het stinkt er, omdat iedereen zijn
behoefte buiten doet. Alles bij elkaar een snelgroeiend en ingewikkeld vraagstuk, dat ter
plekke maar moeizaam op te lossen is.
Door de eerdere aidsepidemie is een belangrijk
deel van de werkende generatie weggevallen. Met
als gevolg dat er een groot probleem rond
weeskinderen is ontstaan. Deze kinderen leven
vaak op straat, of buren of familie vangen hen op.
Maar ook die zijn arm en kunnen de last niet
alleen dragen.
In Katutura, een van de sloppenwijken van
Kansarme kinderen in Namibië
Windhoek, spant Monica Imanga zich in de
deelwijk Goreangab al jarenlang dagelijks in om praktische oplossingen te bieden.
5

2

Monica als probleemoplosser
2.1

De soepkeuken
In 2007 zette Monica Imanga een kleine
soepkeuken op in de sloppenwijk Goreangab.
Op die manier kon zij meteen al zo’n veertig
straatkinderen dagelijks een eenvoudige
maaltijd geven. Monica is een bijzondere
vrouw. Na het verlies van haar dochter, wilde
zij zich inzetten voor de kansarme kinderen in
de township van Windhoek. Ze richtte de
Stichting Home of Good Hope op.

Het uitdelen van een gezonde maaltijd

Haar kleine soepkeuken is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een groot succes. Lokale
vrijwilligers en haar zoons Peacemaker en Gregory helpen haar daarbij.
Anno 2020 verzorgen ze voor ruim zeshonderd kinderen éénmaal per dag een voedzame
maaltijd. Daarmee geven Monica en haar
team de kinderen een kans op een betere
gezondheid en dus ook op een betere
toekomst.
Eten uitdelen is een broodnodige
basisvoorziening. De maaltijden bestaan uit
rijst of macaroni met een gezonde saus van
vlees en verse groenten. De kinderen krijgen
ook vruchtensap en wat fruit. Voor veel van
hen is dit de enige maaltijd per dag. In het
weekend zorgt de soepkeuken voor gezond
belegde boterhammen.

Monica en de kinderen wachtend op eten bij de
soepkeuken

Uit een reisverslag:`
“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: Verslag van een Nederlander op bezoek in Namibië
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2.2

Gericht op duurzame vooruitgang

Tegelijkertijd heeft Home of Good Hope oog voor de lange termijn. De stichting werkt ook
aan de zelfredzaamheid van de kinderen en van de gezinnen waaruit ze komen. Om op die
manier een duurzame vooruitgang mogelijk te maken.
Hoe Monica en haar team dat doen? In 2009 werd er een klein onderkomen voor de
soepkeuken neergezet en daarna ontstonden er geleidelijk aan ook andere activiteiten, zoals
-

Een heel basale scholing voor de kleinere
kinderen met tekenen en beginnend schrijven.
Monica stimuleert hen om naar de lagere school
te gaan en zoekt zo nodig een school voor hen.
Ze zorgt ook voor een schooluniform en
schoenen;

-

Huiswerkbegeleiding voor kinderen die extra
hulp nodig hebben. Twee bevoegde
onderwijzeressen geven deze bijlessen; ze
kunnen gebruik maken van lokalen van de Olof
Palme Primaryschool in Goreangab;

Huiswerkbegeleiding bij juffouw Sybil

-

Aandacht voor gezondheid en hygiëne met
bijvoorbeeld instructies in handen wassen en tandenpoetsen. En als dat mogelijk is,
bezoeken de kinderen periodiek een arts of tandarts. Regelmatig brengen westerse
stagiaires hun kennis en kunde in. The University of Namibia in Windhoek begeleidt
deze stages;

-

Sportactiviteiten, zowel voor jongens als voor meisjes. Sporten bevordert de
teamgeest onder de kinderen en houdt hen letterlijk van de straat en daarmee uit
het criminele circuit;

-

Kleinschalige werkgelegenheidsprojecten zoals in het naaiatelier Rise and Shine.
Lokale vrouwen naaien daar nieuwe schooluniformen. De huisvesting van het
naaiatelier is dringend aan verbetering toe.

Sponsoring HoGH soccerteam van Peacemaker Imanga
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2.3

Monica’s Droom

Nadat ze de eerste basisbehoefte voor de kinderen, een voedzame maaltijd per dag, had
veiliggesteld, ontvouwde Monica haar droom: een professioneel multifunctioneel centrum in
Goreangab oprichten. Een accommodatie waarin alle wensen op het gebied van voeding,
gezondheidszorg, onderwijs en opvang samenkomen en onder één dak gestalte krijgen.
Realisatie van haar droom waarborgt de continuïteit van de hulp en ondersteuning en de
veiligheid van de kinderen. Op de langere termijn kan het betekenen dat het centrum
zelfvoorzienend functioneert en de afhankelijkheid van donoren wordt afgebouwd.
De afgelopen jaren was het lastig om deze droom vorm te geven. Locaties die Home of Good
Hope op het oog had, bleken niet haalbaar. Bovendien draaien ook in Namibië de ambtelijke
en bestuurlijke molens niet altijd even snel. Inmiddels is er zicht op de aankoop van een
perceel grond, waarop de nieuwbouw wél gestalte kan krijgen. De aanvraag is voor
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en we verwachten dat deze in 2020 wordt
gehonoreerd.

3

De organisatie Home of Good Hope Namibië
3.1

Non-profitorganisatie - lokaal verankerd

In de afgelopen jaren zijn in Namibië ook op organisatieniveau belangrijke stappen
voorwaarts gezet. Zo heeft Home of Good Hope formeel de status van een zogenaamde
‘Section 21 Company’ gekregen. Daarmee is het een non-profitorganisatie die gebonden is
aan financiële controle door een accountant.
Ook maakt het van Home of Good Hope een organisatie zonder winstoogmerk, die bepaalde
gunstige voorwaarden kan benutten. En dat maakt bijvoorbeeld aankoop van de geplande
kavel grond mogelijk en realisatie van het multifunctionele gebouw. En daarmee is dan weer
de belangrijkste voorwaarde vervuld voor een duurzame ontwikkeling.
Een professioneel samengesteld bestuur met Monica in hun midden werkt hard om de
uitvoerende organisatie voortdurend te optimaliseren. Aangestuurd door enkele ervaren
betaalde krachten en ondersteund door lokale vrijwilligers lopen de (deel)projecten op
rolletjes.
Een ander sterk punt is dat Home of Good Hope Namibië ontstaan is op basis van lokale
initiatieven en de ambitie van lokale initiatiefnemers, en daar nog steeds op draait. Dat
levert ook ter plekke veel inzet op om de projecten tot een succes te maken. Aanvullend zijn
er regelmatig vrijwilligers/stagiairs uit allerlei landen, die de initiatieven op tijdelijke basis
ondersteunen.
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3.2

Internationale hulp

De stichting in Namibië is voor de projecten en activiteiten grotendeels afhankelijk van
sponsoren. Gelukkig krijgen zij goede hulp en
ondersteuning uit verschillende landen van enkele
op Home of Good Hope gerichte organisaties. Onze
stichting in Nederland is er één van. De
verschillende organisaties hebben hun krachten
gebundeld en afspraken gemaakt op het gebied van
voeding, zorg, hygiëne, enzovoorts. Op basis
hiervan kunnen zij aan de organisatie in Namibië
effectieve hulp en structuur bieden
De landen die deze structurele ondersteuning
(grotendeels) verlenen zijn:

Internationale stagiaires Marjanne en Sabine.

* Duitsland/Oostenrijk
In 2014 is een kleine organisatie ‘Friends4Friends’ (F4F) opgericht, die activiteiten
organiseert voor fondsenwerving. Vanaf 2009 was er al sprake van persoonlijke
ondersteuning voor Monica in Namibië. Deze organisatie sponsort ad hoc en projectgericht.
F4F-bestuurslid Barbara Bitchenau maakt deel uit van het bestuur van Home of Good Hope
in Namibië en vertegenwoordigt alle buitenlandse sponsors.
* Zweden
Het waren enkele Zweedse verpleegkundigen, die tijdens hun stage in 2009 een kleine
aanbouw hebben gerealiseerd en de soepkeuken een provisorische behuizing van golfplaten
gaven. Op dat moment was dat een goede oplossing, maar het is geen duurzame. Inmiddels
vertegenwoordigen deze verpleegkundigen een aantal sponsors in Zweden die jaarlijks een
bijdrage doneren.
* Nederland
De Stichting Home of Good Hope in Nederland (zie ook hoofdstuk 4) is in 2011 opgericht.
Maar al sinds 2007 waren verschillende Nederlanders betrokken bij Monica’s project; de
oprichting van de stichting kwam hier uit voort.
Vanuit Nederland doneren we al vele
jaren een groeiende bijdrage, die
specifiek gericht is op de dagelijkse
voedzame maaltijden uit de
soepkeuken voor de kinderen. De
individuele deelnemers aan ‘Sponsor
een kind, maken met hun vaste
maandelijkse bijdrage een deel van
deze donatie mogelijk.
Ook doen we als stichting aan
fondsenwerving in Nederland om
activiteiten als sport, educatie en
huiswerkbegeleiding te ondersteunen.

COVID-19 pandemie uitdelen van de 150
voedselpakketten
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En zo nodig springen we bij met noodhulp. Denk bijvoorbeeld aan de extra voedselpakketten
die we sponsorden, vanwege de COVID-19-pandemie.
Bovendien willen we als Home of Good Hope Nederland garant staan voor de inrichting van
de nieuw op te richten multifunctionele accommodatie in Namibië. Deze accommodatie
moet de activiteiten daar onder één dak mogelijk maken. Daarvoor voerden we een
bijzonder succesvolle actie door verschillende organisaties in ons land aan te schrijven en om
donaties te vragen. We hebben de donaties ondergebracht in een bestemmingsreserve;
zodra de nieuwbouw is gerealiseerd, brengen we deze gelden in.
3.3

Sterkte-zwakteanalyse van het project in Windhoek

Het project in Namibië kent sterke en zwakke kanten en heeft te maken met kansen en
bedreigingen. Zowel intern als extern. We hebben ze in de zogenaamde SWOT-analyse
samengevat:
Sterktes

Zwaktes

-

lokaal geïnitieerd en draagvlak;

-

-

Monica als drijvende kracht,
inspirator en icoon voor
fondsenwerving;

Monica als belangrijke drijvende kracht
maakt organisatie kwetsbaar;

-

project draait grotendeels op
vrijwilligers;

-

lokale vrijwilligers met
commitment;

-

organisatie volgt slechts moeizaam de
lokale toenemende behoefte;

-

internationaal netwerk met
contacten;

-

faciliteiten onvoldoende voor
operationele behoeften;

-

sterk lokaal bestuur met
verschillende disciplines;

-

nog geen structurele, groeiende
inkomsten.

-

toenemende professionalisering van
de organisatie.

Kansen

Bedreigingen

-

sterke internationale stichtingen
met een gezamenlijke focus;

-

Namibië is bureaucratisch en de
besluitvorming soms heel traag;

-

verbreding en versteviging nieuwe
bestuur met verschillende
disciplines;

-

gebrek aan focus van lokale overheid
op planontwikkeling;

-

-

duurzame relatie met andere lokale
zorg- en onderwijsinstellingen;

langdurige besluitvorming tast relatie
met sponsors aan;

-

de groei van de doelgroep.

-

uitbreiding van stageplaatsen voor
buitenlandse zorgverleners (bv.
HBO-V).
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3.4

Doelstellingen Home of Good Hope Namibië op de lange termijn

Vanuit een goed hart en een grote persoonlijke inzet heeft Monica de afgelopen jaren
laten zien, hoe je kinderen kunt helpen. Maar voor alle activiteiten die zij ontplooit, is het
huidige tijdelijke onderkomen niet voldoende. Daarom heeft Monica zich voorgenomen om
goede huisvesting te bouwen op een eigen stuk grond.
Op dit moment (anno 2020) moet die grond nog van de overheid worden aangekocht. En dat
is een langslepend en vermoeiend proces, dat is al gebleken. Maar het is nodig, want de
nieuwbouw is een belangrijke stap in de verduurzaming van de organisatie. Een goede
huisvesting biedt nieuwe kansen aan kinderen
in de sloppenwijken van Windhoek.
Monica’s droom verwezenlijken, het bouwen
en inrichten van een Multi Functioneel
Centrum (MFC), gaat gepaard met een
substantiële eenmalige investering.
Ook de exploitatie zal zeker in het begin extra
financiële ondersteuning vragen. Uiteindelijk
doel is een zelfredzaam MFC, dat zelf de
kosten die het centrum met zich meebrengt,
Het huidige onderkomen is veel te klein!
kan opbrengen.

4

Stichting Home of Good Hope Nederland uitgelicht

In 2011 werd in Nederland een rechtspersoon opgericht om de ondersteunende activiteiten
voor Monica Imanga te structureren: de ‘Stichting Home of Good Hope’.
We hebben een vijfkoppig bestuur en we zijn vereerd met het ambassadeurschap van de
burgemeester van Gilze en Rijen.
In 2011 kregen we als Home of Good Hope de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende
Instelling); in 2018 volgde de officiële certificering
als ‘erkend goed doel’ door het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF). Bij deze certificering hoort
jaarlijks een toetsing.

Home of Good Hope is volledig transparant en als
bestuur volgen we de richtlijnen met betrekking
tot ‘Gedragscode en Integriteit’.
Tot slot voldoen we aan alle eisen voor de
Privacywetgeving AVG.
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4.1

Doelstelling Home of Good Hope Nederland

Wat is onze doelstelling? De statuten zeggen hierover:
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 zeventien Ontwikkelingsdoelen1, die de Verenigde Naties in
2016 hebben gedefinieerd.
Ze is uit te splitsen in verschillende subdoelen:
1. voeding verzorgen voor de kansarme kinderen in Goreangab, vooral door sponsoring
van maaltijden die de soepkeuken verstrekt;
2. betere leefomstandigheden voor de kinderen in Goreangab, bijvoorbeeld
doorverbetering en ondersteuning van gezondheidszorg. Te denken valt hierbij aan
voorlichting over hygiëne, tandartsbezoek en dergelijke;
3. betere toekomstperspectieven voor de kinderen in Goreangab, bijvoorbeeld door
onderwijs toegankelijk te maken, begeleiding bij huiswerk, remedial teaching en
sponsoring van schooluniformen. Maar ook door aandacht voor sportbeoefening en
mogelijkheden tot werkgelegenheid. Tegelijkertijd willen we gelijke kansen voor
jongens en meisjes stimuleren;
4. mede-financieren van een nieuw onderkomen voor de soepkeuken en dagopvang
creëren met het oog op de veiligheid van de kinderen;
5. een springplank naar de toekomst creëren en zo de continuïteit ter
plaatsewaarborgen. Dat is het ultieme doel. Dat betekent zorgen voor goede
faciliteiten en streven naar zelfredzaamheid om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te
worden.
We ondernemen als stichting in
Nederland allerlei activiteiten om deze
doelstellingen te bereiken. In de
jaarverslagen vind je de concrete
activiteiten. Het zijn uitwerkingen van de
hierboven geformuleerde subdoelen.

Deelproject gezondheid, tandzorg

4.2

Vrijwilligers actief

Behalve het bestuur is er een groep vrijwilligers actief. Zij verlenen allerlei hand- en
spandiensten en helpen actief mee met de fondsenwerving. De vrijwilligers nemen steeds op
oproepbasis deel aan ‘informatiemomenten’ en aan projecten. Door steeds afgeronde
activiteiten te plannen voorkomen we ‘metaalmoeheid’ en blijven vrijwilligers betrokken.

1

De Verenigde Naties hebben de zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) om de wereld tot ‘een betere plek te maken in
2030’, opgenomen in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme
armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater,
maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

https://www.sdgnederland.nl/
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5

Actieplan 2020-2025

In de nu voorliggende periode willen we als Home of Good Hope Nederland onze activiteiten
verder uitbouwen. Om een idee te geven:
5.1

Fondsenwerving

Sinds de oprichting van Home of Good Hope hebben we voor fondsenwerving allerlei
initiatieven ontplooid. We focussen ons hierbij vooral op lokale initiatieven in de regio Gilze
en Rijen, waar wij als stichting ook gevestigd zijn. De gerealiseerde fondsen komen over het
algemeen 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.
Waar we die fondsen voor (gaan) werven?
In ons plan 2020-2025 ligt de nadruk op inzamelen van geld om het multifunctionele
centrum (MFC) in Goreangab te realiseren (de lange-termijnoplossing). De eerste
schetsontwerpen zijn gemaakt en in Namibië
besproken.
Natuurlijk zal er ook sponsoring nodig blijven
voor de ondersteuning van de dagelijkse
maaltijden en moet er geld beschikbaar zijn
voor de huiswerkbegeleiding en allerlei
verwante activiteiten die Monica aanbiedt.
Opvangen van de kinderen na schooltijd met
sport en spel bijvoorbeeld, zodat ze niet op
straat gaan rondzwerven. Maar de intentie is
ook om gerichte cursussen en lessen aan te
bieden. Cursussen die de kinderen kansen
bieden op een iets betere toekomst, zoals in
een naaiatelier of een techniekwerkplaats;
Fondsenwerving
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.
Bovendien organiseren we als stichting sponsoring op projectbasis, bijvoorbeeld voor een
sportuitrusting van het netbal- en voetbalteam in Windhoek.
Zeker is dat de vraag naar fondsen zal blijven en dat het aantal kinderen blijft groeien,
waardoor de kosten toenemen.
Op dit moment is het de hoogste tijd dat Monica haar droom, het MFC en alles wat daarbij
hoort, kan verwezenlijken. Alle mogelijke middelen worden daarvoor ingezet. De aankoop
van de grond en de realisatie van de nieuwbouw kosten veel geld. Geld dat van grotere
sponsoren zal moeten komen. Alle internationale partners hebben hun hulp toegezegd; ze
willen hieraan zowel op organisatorisch als financieel gebied bijdragen.
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5.2

‘Sponsor een Kind’

Naast incidentele sponsoring hebben we hier in Nederland de actie ‘Sponsor een kind’
opgezet. Particuliere gezinnen kunnen voor € 6,75 per maand vast bijdragen aan het eten
van een kind. Dit geld vindt zijn bestemming dus in Monica’s soepkeuken. In 2019 waren er
ongeveer 45 kinderen die we op deze manier sponsorden.
We zetten ons de komende periode in om hiervoor meer mensen enthousiast te maken en
het aantal van 45 te vergroten.

Sponsor een Kind

5.3

Educatie en voorlichting

De huidige educatie en voorlichting over ons goede doel vindt plaats op scholen en bij
bedrijfspresentaties. Er zijn op dit moment twee personen die presentaties doen. We willen
dit aantal uitbreiden naar drie. Educatie en voorlichting is voor ons als stichting geen doel op
zich, maar richt zich te allen tijde op fondsenwerving. We streven ernaar om jaarlijks drie
presentaties te houden.
5.4

Publiciteit

Met grote regelmaat staan er artikelen over Home of Good Hope in Weekblad Gilze en
Rijen. Activiteiten krijgen zowel vooraf als achteraf de nodige publiciteit.

Bovendien maken we intensief gebruik van Social Media, zoals Facebook, Instagram en
YouTube. Ook informeren we een flink aantal geabonneerden meerdere keren per jaar per
digitale nieuwsbrief.
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6

Financiële verantwoording Home of Good Hope Nederland

We hechten eraan om jaarlijks verantwoording af te leggen aan onze sponsoren, over de
manier waarop we ‘hun’ geld hebben besteed. Dit doen we in het jaarverslag en via de
jaarrekening. De meest actuele versie hiervan is te vinden op onze website
(www.homeofgoodhope.nl). Tussentijds houden we onze sponsoren op de hoogte door
middel van nieuwsbrieven.
Wanneer wij geld overmaken naar de Stichting Home of Good Hope in Namibië, vermelden
we altijd waar zij het geld aan moeten besteden. Na besteding ontvangen we vanuit Namibië
een kostenverantwoording. Op deze manier hebben wij de zekerheid dat het geld inderdaad
is besteed aan datgene waar het voor bedoeld was.
Omdat wij werken met een onbezoldigd bestuur en dit bestuur de bureaukosten persoonlijk
draagt, gaat nagenoeg iedere euro die we van sponsors ontvangen naar de soepkeuken van
Monica.
Met dit alles doen we recht aan de CBF-erkenning die we als Stichting Home of Good Hope
Nederland hebben. Het Centraal Bureau Fondsenwerving geeft met deze certificering aan,
dat ze ons erkennen als goed doel, waarbij je er als sponsor op kunt vertrouwen dat het geld
op een juiste wijze wordt besteed.
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Contactgegevens Nederlandse stichting Home of Good Hope

Adres: Stichting Home of Good Hope
Annie Romeinplein 6
5122 BT Rijen
Web:
Email:

www.homeofgoodhope.nl
info@homeofgoodhome.nl

KvK.nr.:
Bank:

53494568
NL93 RABO 0162 5623 30

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling (ANBI nr 850941441)
en is door het CBF gecertificeerd als ‘erkend goed doel’
Samenstelling Bestuur
Voorzitter:

Maria Vernooij (0161- 224248)

Vice-voorzitter:

Lau Lavooij

Secretaris:

Peter Koks

Penningmeester: Wendy Voermans
Bestuurslid:

Theo Dobbelsteen

Ambassadeur:

Derk Alssema, burgemeester van Gilze en Rijen
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