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INLEIDING
Inleiding
2018 was wederom een bijzonder jaar voor Stichting Hands4HOME. In 2018 hebben
we door onze inzet meer dan 100 kinderen en 300 ouders/begeleiders kunnen helpen
door verschillende programma onderdelen die we in het project House of Mercy in
Addis Ababa uitvoeren.
Na een periode van gedegen vooronderzoek en vele voorbereiding hebben we
gezamenlijk met de Duitse stichting AethiopianHilfe de status van internationale NGO
HOME (House Of Mercy Ethiopia) in juli 2018 omgezet naar een lokale Ethiopische
NGO met de naam House Of Mercy Holistic Development (HMHDO). De directie en het
bestuur zijn nu geheel lokaal, Hands4HOME is nog steeds nauw betrokken en heeft een
vrijwilliger werkzaam binnen deze NGO als project- en development adviseur.
Ook waren de voorbereidingen voor de opstart van een sociale onderneming in Debre
Zeyt in 2018 volop gaande. Samen met de Stichting ProVISion en de Mekane Yesus
Church wordt er hard gewerkt om een vis trainingscentrum te kunnen openen. Naast
al deze activiteiten is er in 2018 eveneens hard gewerkt aan het onderhouden en
uitbreiden van het netwerk van Hands4HOME in Ethiopie.
In dit jaarverslag leest u meer over de activiteiten van stichting Hands4HOME in
Ethiopie in 2018. Over onze drijfveren en doelstellingen leest u in de paragraaf die
ingaat op de missie en visie van Hands4HOME. We sluiten dit jaarverslag af met een
toelichting op de financien van de stichting.
We wensen u veel leesplezier en danken u voor alle betrokkenheid in het afgelopen
jaar!
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STICHTING HANDS4HOME
Stichting Hands4HOME
ONTSTAAN VAN STICHTING HANDS4HOME
Stichting Hands4HOME is in juni 2013 opgericht en gevestigd te Koog aan de Zaan.
VISIE
De visie van stichting Hands4HOME is:
Kwetsbare en/of achtergestelde kinderen in ontwikkelingsgebieden zullen op sociaalemotioneel, cognitief, economisch, geestelijk en fysiek vlak opgroeien tot volwassenen
met een toekomstperspectief en van positieve invloed zijn op hun leefomgeving.
MISSIE
Dit wil de stichting Hands4HOME bewerkstelligen met de missie:
Het vaderhart van God laten zien aan kinderen en hun huisgezinnen in achtergestelde
situaties en Jezus' handen zijn. Deze kostbare mensen opvangen, toerusten en
begeleiden door te faciliteren in voedsel en kookgelegenheden, educatie en
werkgelegenheid, (para)medische zorg, (na)zorg op sociaal en emotioneel gebied.
Kortom; een thuis bieden voor wie dat nodig heeft.
DOELEN
Stichting Hands4HOME heeft ten doel:




Ondersteuning van kansarme kinderen en/of hun gezin, zodat zij zich op
sociaal, emotioneel, cognitief, economisch, geestelijke en fysiek vlak kunnen
ontwikkelen tot mensen met toekomstperspectief en hiermee een positieve
invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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STICHTING HANDS4HOME
De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:




Het opvangen van kansarme kinderen en/of hun gezin, hen toe te rusten en te
begeleiden door duurzaam te faciliteren in hun eerste levensbehoefte, educatie
en werkgelegenheid, (para)medische zorg en nazorg op geestelijk en sociaalemotioneel gebied.
Samenwerking met
lokale en
interlokale nonprofit organisaties
en door een solide
en betrouwbare
partner te zijn
tussen kansarme
kinderen en/of hun
gezin en onze
donateurs. Hierbij
wordt geen
onderscheid
gemaakt tussen
etnische
achtergrond,
religie, geslacht of
politieke voorkeur.

Stichting Hands4HOME richt zich op de armste en/of meest kwetsbare
bevolkingsgroepen, met name:
 Kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking
 Straatkinderen
 Moeders en jonge kind(eren)
Niet alleen de kinderen zelf, maar ook hun families zijn erbij gebaat.
VRIJWILLIGERS
Namens stichting Hands4HOME was ook in 2018 een Nederlands echtpaar (Sander en
Esther Maarseveen) woonachting en werkzaam in Ethiopie om deze doelstellingen te
bewerkstelligen.
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ORGANISATIE
Organisatie
OPRICHTING
Stichting Hands4HOME is opgericht op 5 juni 2013 ten overstaan van notaris mr. Guido
Anne van der Beek, notaris te Nijkerk. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd, is
gevestigd te Koog aan de Zaan en is notarieel geregistreerd onder RSIN 852867670. In
Nederland staat de stichting bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 58086668 (te Amsterdam).
Stichting Hands4HOME staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling en
beschikt over een ANBI-verklaring. Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.
BESTUUR
Het bestuur van stichting Hands4HOME bestond in 2018 uit de volgende personen:





Jacqueline Koel
Thijme Last
Wilfred Vos
Jan Paul van Otterloo

– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Algemeen bestuurslid

Het bestuur vergadert enkele keren per jaar en is verantwoordelijk voor het beleid,
financieel beheer en de interne en externe communicatie. Het bestuur draagt zorg voor
de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en
zorgt voor uitvoering van bestuursbesluiten. De taken zijn verdeeld over de vier
bestuursleden.
In de statuten van stichting Hands4HOME is opgenomen dat de leden geen beloning
ontvangen voor hun werkzaamheden. Het bestuur zet zich in voor Hands4HOME
vanuit passie en betrokkenheid. De organisatie is klein, maar sterk en slagvaardig. Voor
het bestuur staat integriteit hoog in het vaandel.

Pagina 4

ACTIVITEITEN HANDS4HOME 2018
Activiteiten Hands4HOME 2018
HOUSE OF MERCY HOLISITIC DEVELOPMENT
Mede dankzij uw financiele bijdrage kon Hands4HOME van betekenis zijn in het leven
van een groot aantal kinderen en hun families in Ethiopie. Door uw steun heeft het
project HOME in 2018 wederom goed gefunctioneerd. In het afgelopen jaar hebben in
totaal 140 hulpbehoevende kinderen (en hun moeders) profijt gehad van de
programma’s die HOME aanbiedt. Bij HOME worden dagelijks 4 verschillende
programma onderdelen aangeboden.

SPECIAL NEED COMPONENT
40 kinderen met een verstandelijke beperking zijn vijf dagen
per week opgevangen in een voor hen uitdagende
leeromgeving waar ze lessen op hun eigen niveau volgen.
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ACTIVITEITEN HANDS4HOME 2018
NUTRITION COMPONENT
Een programma onderdeel waar in 2018 in
totaal 90 moeders met hun ondervoede baby’s
en peuters aan hebben deelgenomen. De
kinderen ontvangen vijf dagen per week een
gezonde maaltijd, terwijl hun moeders de
gelegenheid krijgen basale kennis te verwerven.
EDUCATION COMPONENT
In dit programma hebben ook in 2018 in totaal 40 kansarme (school)kinderen
ondersteuning gekregen door te voorzien in schoolmaterialen, lesgeld, voedsel en
huiswerkbegeleiding. Hierdoor kunnen deze kinderen succesvol hun schoolloopbaan
afronden.
INCOME GENERATION ACTIVITIES COMPONENT
Met dit programma onderdeel trainen we moeders om in hun eigen levensonderhoud
te kunnen voorzien waardoor ze voor hun gezin kunnen zorgen. We trainen de
vrouwen in een beroep waarvan zij zelf aangeven dit aan te kunnen en zorgen
vervolgens voor hulp in de vorm van een startkapitaal zodat ze een bedrijfje kunnen
starten of deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.
SOCIALE ONDERNEMING IN DEBRE ZEYT
In 2018 is er samen met een lokale partner Mekane Yesus Development (MY DASCC)
en stichting ProVision vanuit Nederland gewerkt om een gezamenlijk project op te
zetten op een geschikte compound in Debre Zeit. Op deze locatie zullen we
gezamenlijk een sociale onderneming op starten.
In de loop van 2018 zijn er vele werkzaamheden uitgevoerd om een Aqua Cultural
Training Center op te zetten op een compound van de Mekane Yesus kerk in Debre Zeit.
Dit trainingscentrum zal een opleidingscentrum zijn voor kansarme jongeren die
weinig opleiding genoten hebben. Door getraind te worden in het kweken van vis,
kunnen zij in de toekomst in hun eigen inkomsten voorzien. Het kweken van vis kan
makkelijk, op bijna elke geografische plek in Ethiopie, gerealiseerd worden, zonder al
te grote financiele investeringen te moeten doen.
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ACTIVITEITEN HANDS4HOME 2018
Voor deze compound is de wens vanuit Hands4HOME om hier in de toekomst een
kleinschalige zorgboerderij aan te koppelen. Zodat jong volwassenen met een
verstandelijke beperking hier kunnen komen werken en leren. In2018 is deze wens
nog niet gerealiseerd maar zijn wel volop de nodige voorbereidingen getroffen.
SIL – BINGHAM ACADEMY
Vanuit Hands4HOME ondersteunen we ook het werk van SIL Ethiopia. SIL, een
zusterorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers, is een non-profit organisatie die gericht
is op het ontwikkelen van taalonderwijs in de lokale community. SIL doet dit o.a. door
het doen van onderzoek, vertalen van boeken (o.a. de Bijbel), het verzorgen van
trainingen en het ontwikkelen van lesmethodes. Tevens ondersteunt SIL zendings- en
ontwikkelingswerk door geschoolde, ervaren leraren uit te zenden naar de
internationale school Bingham Academy. Bingham Academy is in de jaren ’50 opgericht
om zendingsgezinnen in het veld te ondersteunen, door kwaliteitsonderwijs aan hun
kinderen te verzorgen.
Sinds augustus 2016 is Esther, namens Hands4HOME, aangesloten bij SIL om als
vrijwilliger les te geven op Bingham Academy. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is
Esther in de functie als basisschool directeur. Dankzij Esther’s werk op Bingham
Academy kan niet alleen Hands4HOME haar werk voortzetten, maar ook diverse
andere (zendings-)organisaties, omdat de kinderen van de internationale zendings- en
ontwikkelingswerkers goed onderwijs genieten op Bingham Academy in Ethiopie.

Pagina 7

JAARREKENING
Jaarrekening
BALANS OVER HET JAAR 2018

31/12/2018

31/12/2017

9.602
5.105
27.834

4.978
3.913
13.832

Activa
Projecten NL39RABO0343642611
Ondersteuning NL92RABO0307745643
Spaar NL78RABO3158667851
subtotaal Liquide middelen
totaal Activa

42.541

22.723

42.541

22.723

Passiva
Vije reserve
Bestemmingsreserve
subtotaal Reserves
totaal Passiva

20.482
22.059

13.881
8.842
42.541

22.723

42.541

22.723
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET 2018
2018

2017

63.151
0

56.357
0

Baten
Baten fondswerving (giften)
Subsidies van overheden
Totaal baten

63.151

56.357

totaal Activa

63.151

56.357

Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten fondswerving
Kosten beheer en administratie

42.841

45.418

60

0

432

610

Totaal lasten

43.333

46.028

Resultaat

19.818

10.329

Resultaatbestemming
Toevoeging/ontrekking aan
- bestemmingsreserve
- vrije reserve

13.217
6.601

-2.121
12.450
19.818
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018
In deze jaarrekening zijn de jaarcijfers van de activiteiten uitgevoerd door de stichting
Hands4HOME opgenomen. Stichting Hands4HOME valt onder de enkelvoudige
regelgeving.
GRONDSLAGEN
Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen nominale waarde.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
RESERVES EN FONDSEN
Voor toekomstige uitgaven uit hoofde van het doel van de stichting is een
bestemmingsreserve gevormd. Toevoegingen aan dan wel onttrekkingen uit deze
reserve worden uit de bestemming van het saldo van baten en lasten gedaan.
Bestedingen als gevolg van het doel van de stichting worden als last in de staat van
baten en lasten verantwoord.

Activa
2018

2017

2016

Liquide middelen

42.541 22.723 12.394

NL39RABO0343642611
NL92RABO0307745643
NL78RABO3158667851

9.602 4.978
5.105 3.913
27.834 13.832

1.314
3.251
7.829

Het saldo van de liquide middelen staat op de Rabobankrekeningen van de stichting:




NL39RABO0343642611
specifiek in zake inkomsten voor projecten.
NL92RABO0307745643
specifiek in zake inkomsten voor ondersteuning in Ethiopie.
NL78RABO3158667851
betreft de spaarrekening van de stichting.
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Passiva
2018

2017

2016

Reserves

42.541 22.723 12.394

Vrije reserve
Bestemmingsreserve

20.482 13.881 1.431
22.059 8.842 10.963

Ook in 2018 zijn de giften ter ondersteuning van het werk in Ethiopie onder
Hands4Home toegenomen. De giften zijn besteed aan beschreven ‘vaste’ projecten van
House Of Mercy in Ethiopie (HOME) en de activiteiten bij Bingham Academy waarbij in
2018 extra aandacht is geweest voor de opbouw van de Fishfarm in Debre Zeyt en de
opstart en samenwerking met lokale organisatie House Of Mercy Holistic Development
Organization (HMHDO). Verder heeft u kunnen lezen over de ontwikkelingen van de
sociale onderneming. De concretisering hiervan zal voor een deel worden bekostigd
vanuit de reserves van de stichting.

Baten
2018

2017

2016

63.151

56.357

39.424

2018

2017

2016

42.841

45.418

40.783

492

610

468

2018

2017

2016

Resultaat

19.818

10.329

-1.827

Mutatie vrije reserve
Mutaie bestemmingsreserve

13.217
6.601

-2.121
12.450

-3.929
2.102

baten fondsenwerving

Lasten
Besteed aan doelstelling
Beheer ern administratie

Resultaat

De werkzaamheden voor beheer en administratie wordt verricht door vrijwilligers, de
kosten hiervoor zijn daardoor laag. De lasten “Besteed aan doelstelling” betreft kosten
voor en in Ethiopie gemaakt, om de doelen te realiseren.
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RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het
verslagjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze
betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Lasten en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden aan dit boekjaar
toegerekend.
Alle baten over het verslagjaar 2018 betreffen ontvangen giften. Na aftrek van de
kosten is het resultaat 19.818 euro positief.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich na de balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die
belangrijke financiele gevolgen hebben voor de rechtspersoon.
HANDTEKENINGEN

JACQUELINE KOEL
(VOORZITTER)

THIJME LAST
(SECRETARIS)

WILFRED VOS
(PENNINGMEESTER)

Stichting Hands4HOME
Leeghwaterstraat 15
1541 LS KOOG AAN DE ZAAN
info@hands4home.nl
www.hands4home.nl
Bankgegevens
NL92RABO 0307.745.643
NL39RABO 0343.642.611

Ondersteuning in Ethiopie
Projecten Hands4HOME

KvK : 58086668 / RSIN :852867670

Pagina 12

JAN PAUL
VAN OTTERLOO

