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1.  Voorwoord 

In dit jaarverslag over 2017 kunt u alles lezen over de doelstellingen en de organisatie 
van het bestuur van de Stichting ‘Home of Good Hope’  

U vindt in dit verslag alle informatie en een uitgebreide verantwoording van de 
activiteiten die verricht zijn in Windhoek, Namibië, zowel direct door de Soepkeuken 
ter plaatse als indirect en financieel ondersteund door de Nederlandse Stichting. Deze 
activiteiten zijn met name gericht op de financiële ondersteuning van het project in 
Namibië met als primair doel om de voedselvoorziening van de kansarme kinderen te 
verzekeren. 

Naast het financieel verslag en de verklaring van de accountant, gaan we in op de 
activiteiten van de stichting in het afgelopen werkjaar en de toekomstige plannen.  

Een speerpunt van de Nederlandse stichting is de continuïteit van het project te 
waarborgen en het verder verstevigen van de samenwerking met (internationale) 
partners. Deze samenwerking en de verdeling van werk- en aandachtsgebieden 
tussen de partners is een basis om de effectiviteit van alle inspanningen te verbeteren. 

 

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 Goreangab, een sloppenwijk in Katutura 
in Windhoek, Namibië. 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 
 
 De stichting is door het CBF officieel gecertificeerd als ‘erkend goed doel’  
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- Samenstelling Bestuur  

 Het bestuur van Stichting ‘Home of Good Hope’ bestond in 2017 uit: 
 Voorzitter:  Maria Vernooij - van der Wal 
 Vicevoorzitter: Lau Lavooij  
 Secretaris:  Peter Koks   
 Penningmeester: Wendy Voermans - Bink 
 Bestuursleden: Eugenio de Haas 
    Theo Dobbelsteen  
 
 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. 
 
 
-  Internationale contacten en samenwerking 

 
 De nauwe samenwerking van de stichting met de lokale vrijwilligers in Windhoek is in 

2017 gecontinueerd en uitgebreid. Er was regelmatig contact met de partners uit 
Canada, Zweden en Duitsland. De contacten lopen via de voorzitter via e-mail, skype 
of social media.  

  
  

  De gezamenlijke activiteiten van de internationale sponsoren en vrijwilligers zijn op de 
eerste plaats gericht op het verwerven van gelden voor de soepkeuken en het 
uitbouwen van de dagelijkse activiteiten, waarbij naast het uitdelen van eten ook 
huiswerkbegeleiding, sport en onderricht in hygiëne een voorname plaats innemen.  
Daarnaast zijn ook zij nadrukkelijk bezig met de plannen en financiering van de bouw 
en inrichting van een nieuw Multi Functioneel Centrum (MFC) in Goreangab. 

 

  
 

 

In 2017 is de lokale organisatie verder geprofessionaliseerd.  

In het kader van het 10-jarig bestaan van de 
Soepkeuken heeft de voorzitter in september 
van 2017 een bezoek gebracht aan de 
Soepkeuken en de contacten uitgebreid en 
verder verstevigd	

In provisorische ruimtes worden de kinderen geholpen bij het huiswerk 
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 Er is inmiddels een deskundig bestuur met gedegen kennis van de problematiek. 
Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling. De nieuwe 
organisatie is een artikel 21 non profitorganisatie en als zodanig ook gebonden aan 
financiële controle door een accountant. 

 Naast de vaste medewerkers zijn buitenlandse vrijwillige deskundigen op allerlei 
gebied in meer of mindere mate tijdelijk ingezet.  

 
Op regelmatige basis (vaak wekelijks) wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen bij 
de soepkeuken. 

Besloten is om te streven naar een erkende status van een WO (Welfare 
Organisation). Een dergelijk status zal de positie van de kinderen zeker structureel 
verbeteren. 

 Vooruitlopend op een definitieve oplossing voor het ruimtegebrek zijn diverse creatieve 
ideeën uitgewerkt en gerealiseerd. Zo is op de grond waarop het toekomstige MFC 
gebouwd wordt inmiddels een optie genomen. Enkele containers en een hekwerk zijn 
geplaatst. Helaas heeft het gemeentebestuur nog geen definitief besluit over de 
grondverwerving genomen. Om de situatie ter plekke nu al te verbeteren is 
samenwerking gezocht met de (toevallig ook Nederlandse) stichting Penduka. Bij deze 
organisatie wordt een ruimte gehuurd die gebruikt kan worden om te koken. Inmiddels 
is deze keuken opgeknapt en kan er in een hygiënische omgeving voor de kinderen 
gekookt worden. 

  
 
 

 

 

 

3. Beleid  

Het beleid van de Stichting is vastgelegd in het Beleidsplan dat in 2015 is opgesteld 
en is gericht op het blijven ondersteunen van de primaire levensbehoeften van de 
kansarme kinderen in Katutura. Daarnaast zijn het faciliteren van de huidige 
soepkeuken en de ondersteuning van de Home of Good Hope Sports Academy, 
opvang en educatie en andere buitenschoolse activiteiten blijvende aandachtspunten. 
Veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke verzorging en hygiëne.  
 
Met de voorzichtige stappen die gericht zijn op de realisatie van het 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 buitenlandse gelddonoren te verminderen. Hierbij kan 
gedacht worden aan werkgelegenheidsprojecten met ambachtelijke opleidingen en 
nijverheidsactiviteiten. Uiteraard blijven ook de gezondheids-projecten tot de 
aandachtsgebieden van de stichting in Nederland behoren. 

	

 

Het opknappen van 
de keuken is bijna 
klaar. De apparatuur 
kan worden 
geplaatst 
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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 2017 invulling aan gegeven. 
  
-  Bestuur, netwerk en contacten 
  
Zoals in het voorwoord vermeld heeft voorzitter Maria Vernooij frequent contact via 
Skype, WhatsApp en e-mail met het bestuur van de organisatie in Namibië. Met name 
het contact met Monica Imanga en Mevr. Eileen Greene, onze Canadese partner, die 
tevens bestuursvoorzitter is van de lokale organisatie, is intensief. 
 
Eerder vermeldden we al in dit verslag dat onze voorzitter in september een tiendaags 
bezoek heeft gebracht aan de soepkeuken. De contacten met het lokale bestuur, de 
medewerkers en alle vrijwilligers werden aangehaald en het vertrouwen in elkaar is 
bevestigd. Tijdens dit bezoek is daadwerkelijk hulp geboden. Onder andere is 
vervanging geregeld voor de auto waarmee het eten en de kinderen worden vervoerd. 
  
Verder heeft zij, mede namens de Duitse sponsors, Frances Aylott (IWAN) op gepaste 
wijze bedankt voor al het werk dat ze belangeloos verricht heeft door in Namibië de 
financiën te beheren. 

 
  

 
 

Teneinde aan de voorschriften voor fondsenwervende instanties te kunnen voldoen is 
de jaarrekening van 2017 gecontroleerd en voorzien van een beoordelingsverklaring 
door een accountant. 
Mede door de goede adviezen van de accountant om de (financiële) organisatie nog 
transparanter te maken is in het verslagjaar door het CBF de certificering toegekend 
van “erkend goed doel”. 
 
In Namibië is naast een administratiekantoor ook een accountant ingeschakeld om de 
lokale financiën te verifiëren en te beoordelen. Aan de internationale sponsoren wordt 
door het bestuur jaarlijks verslag gedaan over de inkomsten en uitgaven en de 
financiële situatie van de soepkeuken.  
 
Het netwerk van Monica is verder versterkt. Van diverse kanten wordt hulp 
aangeboden. Nieuw zijn de Duitse vrijwilligers die via Rainbow Garden Village Namibia 
meehelpen. Sinds 2015 steunt Chameleon Holiday & Travel ook het project Home of 
Good Hope in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In 2017 is 
door Chameleon en Wild Dog Safaries een substantiële bijdrage geleverd. 

Het nieuwe ‘bakkie’ waarmee het 
eten en de kinderen kunnen 
worden vervoerd. Vervanging 
was hoogstnoodzakelijk 
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- Stages 
 
De stichting stimuleert zo veel mogelijk het invullen van stageplaatsen in Namibië.  
 
In dit verslagjaar zijn er geen stagiaires van de AVANS Hogeschool in Breda voor hun 
stage verpleegkunde naar Windhoek gegaan. Daarentegen hebben in het voorjaar drie 
en in het najaar twee studenten van de SAXION hogeschool Enschede en NHL 
Leeuwarden gedurende vijf maanden hulp verleend in en rondom de 
soepkeuken.  Belangrijke onderwerpen zijn steeds hygiëne, wondverzorging en 
andere gezondheid gerelateerde onderwerpen. 
 

 
 
 
- Huisvesting 
 
De lang gekoesterde en nagestreefde wens van alle betrokkenen voor een nieuwe 
geschikte accommodatie waar alle activiteiten van de soepkeuken kunnen 
plaatsvinden is ook in 2017 helaas nog niet gerealiseerd. Het is zowel voor de lokale 
organisatie als voor de Nederlandse stichting prioriteit nummer een! 
   
Inmiddels is wel een geschikt stuk grond gevonden waarop reeds provisorisch enkele 
containers zijn geplaatst. Ondanks de inzet van velen (architectenbureau en 
bouwondernemer en met name van de bestuursvoorzitter Mevr. Eileen Greene) is de 
feitelijke verwerving nog niet van de grond gekomen. 
De nieuwe tekeningen en bouwschetsen zijn ruim op tijd bij de gemeente ingediend 
maar de medewerking van de instanties is traag en moeizaam. Het vertrouwen is 
echter groot dat in 2018 de grond daadwerkelijk verworven kan worden en de bouw 
kan starten. De Nederlandse stichting helpt en adviseert daarbij zoveel als mogelijk. 
 
 
- Educatie en voorlichting 
 

• Door de voorzitter zijn in 2017 enkele presentaties gegeven aan besturen van 
organisaties en stichtingen.  

 
• De Stichting heeft zich gepresenteerd op enkele markten zoals 

 Jaarmarkt in Rijen 
 Kerstmarkt in Gilze 

• Er is een nieuwe drieslagfolder ontwikkeld waarin uitgebreid informatie 
gegeven wordt over het project. 

 

De Stichting probeert steeds een coördinerende rol 
te spelen door actief met stagebegeleiders in contact 
te treden om nieuwe stagiaires te enthousiasmeren.  
Het blijkt bovendien zeer zinvol om oude en nieuwe 
stagiaires onderling de opgedane kennis te laten 
uitwisselen zodat eerder aan de kinderen en staf 
verstrekte informatie steeds wordt herhaald en 
verdiept. 
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- Publiciteit  
 

 Gebleken is dat de regelmatige publicaties en redactionele stukken in het Weekblad 
Gilze en Rijen in 2017 leiden 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.  

 De website, die in 2016 geheel is vernieuwd, wordt steeds meer bezocht. 
Naast alle informatie over de Stichting Home of Good Hope, wordt consequent verslag 
gedaan van de ondernomen activiteiten en de ontwikkelingen bij de soepkeuken.  
 
Het aantal volgers op Facebook, Instagram en Twitter stijgt gestaag. 
 
In 2017 zijn enkele nieuwsbrieven verstuurd aan een groot aantal belangstellenden. 
Alle informatie met betrekking tot de activiteiten, projecten en ontwikkelingen rondom 
de soepkeuken van Monica worden gedeeld.  
  
Dankzij al deze activiteiten wordt de bekendheid van de soepkeuken en de missie van 
de Nederlandse stichting zowel nationaal als internationaal steeds groter.  

 
- Ondersteuning en Fondsenwerving 

 
In 2017 is er een gerichte campagne gevoerd om sponsoren te vinden voor de 
financiering van de doelen en plannen die de stichting heeft geformuleerd. De plannen 
zijn uitgebreid beschreven in een Projectenplan. Voor de vele projecten van de 
soepkeuken in Namibië, zoals de nieuwbouw, de inrichting, energievoorziening en 
opvang van de kinderen, is immers veel geld nodig. Deze fondsenwervingsactie is zeer 
succesvol gebleken. Alle sponsoren worden hartelijk bedankt! 
 
Mede dankzij de sponsoring van de lokale voetbalclubs uit Gilze en Rijen hebben we 
de voetballers van Home of Good Hope kunnen ondersteunen met het vervoer bij de 
uitwedstrijden en met kleding en voetbalschoenen. 
 

 Enkele particulieren en bedrijven hebben ter gelegenheid van een jubileum, afscheid, 
kerst e.d. Home of Good Hope aangemerkt als goed doel en bedragen gedoneerd. 
Mede daardoor is het voor ons mogelijk incidenteel iets extra’s te doen zoals nieuwe 
schoenen en schooluniformen. 
Kindcentrum De Kring heeft bij de opening van het carnaval van 2017 geld gedoneerd 
wat ook aan dit doel besteed is. 
 

 
 

	

	De nieuwe schoenen worden gepast 



	

  

9	

 
Particulieren die de soepkeuken bezoeken nemen vaak kleding maar ook geld mee 
dat ter plaatse naar behoefte wordt besteed. Zo hebben ouders van stagiaires in 
januari de soepkeuken bezocht en wezenlijk geholpen. Ook de stagiaires zelf doen 
een flinke duit in het zakje en organiseren spontaan fondsenwerving acties onder 
familie en vrienden. Hun ervaringen en foto’s worden in Nederland weer gebruikt bij 
informatieverstrekking.  

 
 Dankzij de hulp van vrijwilligers heeft de aanwezigheid op de markten en braderieën 

in Gilze en Rijen een substantieel bedrag opgeleverd.  
 

De statiegeld acties die met vier lokale supermarkten waren afgesproken, waarbij aan 
klanten de gelegenheid geboden werd het statiegeldbedrag van ingeleverde 
emballage te doneren waren eveneens zeer succesvol. 
 
Naast al deze min of meer incidentele donaties heeft een toenemend aantal sponsoren 
gedurende 2017 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. 

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. 

Financieel was 2017 een succesvol jaar. De doelstellingen van de Stichting en de 
noodzaak om te helpen worden bij steeds meer mensen bekend. Dit resulteerde begin 
2017 in een verhoging van het maandelijkse sponsorbedrag voor voeding van 500 
naar 600 euro. 

 

 

 

 

 

5.  Visie en Plannen voor de toekomst 

Zoals vermeld is in 2015 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. Hierin zijn de 
prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd. Dit beleidsplan is te vinden op onze 
website www.homeofgoodhope.nl. 
 
We hopen dat 2018 in het teken zal staan van de voorbereidingen, de bouw en 
inrichting van het nieuwe MFC in Windhoek. Vooruitlopend daarop heeft de 
Nederlandse Stichting bestemmings-reserveringen gemaakt voor de realisatie.    

Met Pasen kregen de 
kinderen een ‘echte’ traktatie 
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Tot aan het moment dat de nieuwbouw is gerealiseerd ondersteunen we tussentijdse 
oplossingen om de situatie ter plekke nu al te verbeteren. 
 
We zullen doorgaan met het verder promoten van de Stichting Home of Good Hope 
en trachten sponsoren en donateurs te interesseren. Zo zullen (lokale) bedrijven 
worden aangeschreven en worden gevraagd op welke wijze zij onze stichting 
(financieel) kunnen steunen. 
 
De contacten met onderwijsinstanties blijven tot de communicatiestrategie behoren. 
 
Het stimuleren van stages in Namibië, zoals voor verpleegkundigen van Hogescholen 
(o.a. Avans Breda / Den Bosch, SAXION Hogeschool Enschede/Deventer en NHL in 
Leeuwarden) of leerlingen van het zoals eerder van het Cambreur College Dongen, 
zal zeker een aandachtspunt blijven.  
 
De stichting zal 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, reparatiewerkplaats etc.) zullen constant aandacht nodig hebben. Het 
bestuur zal daar actief aan werken. 
 
 
 

 

 

 

Rijen, 24 mei 2018, 

Voorzitter:        Secretaris: 

Maria Vernooij - van der Wal      Peter Koks 

	
	
	
	

Stichting Home of Good Hope uit 
Nederland steunt al vele jaren de 
soepkeuken van Monica Imanga. 
Inmiddels krijgen ca 600 
kinderen een dagelijkse maaltijd 	
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