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INLEIDING
Inleiding
Dit jaarverslag heeft betrekking op het jaar 2020. We kunnen wel stellen een heel
bijzonder jaar. Sinds half maart 2020 ziet de wereld er compleet anders uit. Corona
heeft de wereld op zijn kop gezet, ook in Ethiopie. Voor stichting Hands4HOME heeft
COVID-19 haar stempel gedrukt op dit jaar waar creatief nadenken en zoeken naar
alternatieven zeker een rode draad vormden. De corona crisis is een zware uitdaging
voor iedereen, maar zoals zo vaak in een crisis, zijn het ook hier de meest kwetsbare
die het hardst geraakt worden en dat hebben we mogen ervaren binnen het project in
Addis Ababa. Dit vroeg direct om actie en ook in sommige gevallen om een alternatieve
aanpak van de programma’s in Ethiopie.
Ondanks alle uitdagingen kon stichting Hands4HOME in 2020 wederom haar bijdrage
leveren aan de diverse programma’s die worden aangeboden bij het project House of
Mercy Holistic Development Organization (HMHDO) in Addis Ababa.
De in 2020 lopende programma’s waren: dagopvang voor kinderen met een
verstandelijke beperking, naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en financiele
ondersteuning voor de allerarmste kinderen uit de wijk; voedselprogramma voor
ondervoede baby’s en peuters en inkomsten genererende trainingen voor hun
moeders, zodat zij in hun eigen inkomen kunnen voorzien. In 2020 hebben we
wederom in totaal meer dan 200 kwetsbare mensen direct of indirect kunnen helpen.
Omdat de coronacrisis zorgde voor een toename van de armoede, kreeg Covid-19
gerelateerde noodhulp meer aandacht. We zijn dankbaar dat we hierdoor
volwassenen, maar met name ook kinderen konden helpen. Kinderen waarvan de
ouders geen eten voor ze konden kopen en daardoor in gezondheidsproblemen
kwamen en er leerachterstanden ontstonden. Wij mogen vaststellen dat we als
stichting dit jaar (wederom) rijk zijn gezegend en dat we de middelen mochten
ontvangen om hulp te kunnen bieden. En we zijn dankbaar dat we onze naasten in
Ethiopie, van wie de omstandigheden nog moeilijker waren dan voorgaande jaren,
konden ondersteunen met basale levensbehoeften.
Ondanks de restricties vanuit de Ethiopische overheid vanwege COVID-19, hebben we
in 2020 de lopende programma’s kunnen continueren en is er wederom hard gewerkt
om de leefomstandigheden en het beperkte toekomstperspectief van de kwetsbare
doelgroepen te verbeteren.
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INLEIDING
Het jaar 2020 was voor ons allemaal wel een intensief, uitdagend en indrukwekkend
jaar, waarin we werden geconfronteerd met vele beperkingen vanwege COVID-19 en
de daaruit voortvloeiende problemen, ontwrichting en pijn, maar vooral hebben we
mogen ervaren dat we met elkaar grote verbondenheid, weerbaarheid en
wendbaarheid hebben. Alleen samen kunnen we verder, dat is door deze crisis des te
meer duidelijk geworden.
Aan al onze sponsors en donateurs zijn we dan ook zeker dit jaar heel veel dank
verschuldigd. Zonder hen was de (extra) hulp niet mogelijk geweest. Daarom nogmaals
willen we onze donoren, particuliere donateurs en vrijwilligers bedanken voor hun
bijdrage en steun in 2020.
We wensen u veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag en zien uit naar een beter
2021.
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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 non-profit 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
eveneens in 2020 een Nederlands
echtpaar (Sander en Esther Maarseveen)
woonachting en werkzaam in Ethiopie
om deze doelstellingen te
bewerkstelligen. Door COVID zijn de
werkzaamheden van april tot augustus
2020 vanuit Nederland aangestuurd.
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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 2020 uit de volgende personen:




Marco Maarseveen
Thijme Last
Wilfred Vos

– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester

Vanaf 1 juni 2020 is Jacqueline Koel afgetreden als voorzitter. Sinds die datum is
Marco Maarseveen toegetreden tot het bestuur en heeft de taak als voorzitter van haar
overgenomen.
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 drie
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.
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ACTIVITEITEN HANDS4HOME 2020
Activiteiten Hands4HOME 2020
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 2020 wederom goed gefunctioneerd. Ook in het afgelopen jaar
hebben in totaal 200 hulpbehoevende kinderen (en hun moeders) profijt gehad van de
programma’s die HOME aanbiedt. Ondanks de restricties vanwege COVID-19 konden
we bij HOME evengoed dagelijks vier verschillende programmaonderdelen blijven
aanbieden.

SPECIAL NEED COMPONENT
41 kinderen (34 jongens en 7 meisjes) met een
verstandelijke beperking zijn vijf dagen per week
opgevangen in een voor hen uitdagende
leeromgeving waar ze lessen op hun eigen niveau
konden volgen.
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ACTIVITEITEN HANDS4HOME 2020
Door de intrede van COVID-19 werd eind maart elke school en dagopvang in Ethiopie
door de overheid gesloten. Door te lobbyen en veel besprekingen aan te gaan met de
lokale overheid, mocht de dagopvang voor de verstandelijk beperkte in september
weer open, terwijl de meeste scholen in Ethiopie pas in november hun deuren weer
mochten openen.
NUTRITION COMPONENT
In 2020 hebben in totaal 83 moeders met hun
ondervoede baby’s en peuters deelgenomen aan
dit programma. Dit programma is tijdens de gehele
COVID-19 periode open gebleven, bovendien
hebben we extra voedselpakketten kunnen
uitdelen. 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
2020 in totaal 40 (26 meisjes en 14
jongens) kansarme schoolkinderen
ondersteuning gekregen door te
voorzien in schoolmaterialen,
lesgeld, voedsel en
huiswerkbegeleiding. Hierdoor
kunnen deze kinderen succesvol
hun schoolloopbaan voortzetten of
afronden.
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ACTIVITEITEN HANDS4HOME 2020
INCOME GENERATION ACTIVITIES COMPONENT
Met dit programma onderdeel hebben we in 2020 in totaal 20 moeders kunnen trainen
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 we zorgen vervolgens voor hulp in de vorm van een startkapitaal
zodat ze een bedrijfje kunnen starten of deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Ook
de lokale staf bij het project HOME heeft verschillende trainingen gehad om de
programma’s goed te kunnen laten verlopen en nieuwe initiatieven binnen het project
op te zetten. Zo is er een schooltuinen programma opgezet waar groente verbouwd
wordt en zijn er kippen aangeschaft op de project compound. De groente en eieren
worden gebruikt om gezonde voeding te bereiden voor de ondervoede kinderen in het
project.
SIL (WYCLIFFE) – 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 op gebied van taal. 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. Ook in 2020
was Esther in de functie als basisschooldirecteur verbonden aan deze organisatie.
Dankzij Esthers betrokkenheid 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 kwalitatief onderwijs kunnen
genieten op Bingham Academy in Ethiopie. Daarbij is
Sander een adviesrol gaan vervullen en begeleidt hij
de werkzaamheden gaan vervullen op het gebied voor
de nieuwbouw van tijdelijke klaslokalen op de
Bingham compound. De bouw is in 2020 gestart en
wordt in 2021 opgeleverd.
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Activiteiten en bereikte doelen in 2020
SPECIAL NEED COMPONENT
Dit programma biedt adaptief onderwijs aan
kinderen met een verstandelijke beperking. De
kinderen zijn gegroepeerd op basis van hun
mogelijkheden, kijkend naar intelligentie, kennis en
vaardigheden. In gedifferentieerde groepen krijgen
kinderen les op hun eigen niveau. Er is aandacht
voor de cognitieve intelligentie, zoals het leren van
nummers en letters, maar er wordt ook gewerkt aan
sociale vaardigheden.
Bovendien worden kinderen aangemoedigd nieuwe
vaardigheden te leren die van pas komen in hun
persoonlijke leven, zogenaamde ‘life-skills’. Hierbij
valt te denken aan voedselbereiding, kleinvee
verzorgen, tuinieren, houtbewerking etc. Al deze
activiteiten worden aangeboden bij HOME binnen
de veilige muren van de compound.
Vanwege COVID-19 is het educatieprogramma aan deze
kinderen onderbroken geweest, omdat de Ethiopische
overheid van april tot augustus 2020 alle scholen en
dagprogramma’s gesloten heeft gedurende deze
periode. Omdat stilstand achteruitgang betekent, heeft
het leiderschap bij HOME besloten deze kinderen in hun
thuissituatie te bezoeken en te begeleiden. Tevens werd
er op frequente basis telefonisch contact onderhouden,
zodat ouders met hun vragen terecht konden en de
kinderen niet in een isolement terecht kwamen. Dit ook
om huishoudelijk geweld te voorkomen. In aanvulling
daarop werden gezinnen die dat nodig hadden,
ondersteund met voedsel en hygienische hulppakketten.
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ACTIVITEITEN EN BEREIKTE DOELEN IN 2020
Na overleg met de lokale overheid, kreeg het project
HOME (een uitzondering op andere scholen)
toestemming om weer dagelijks open te gaan om dit
programma voort te zetten. Dit was alleen mogelijk
wanneer er strikte COVID maatregelen werden
getroffen. Dit betekende dat het aantal kinderen in
tweeen werd gedeeld en iedere dag een halve klas het
project mochten bezoeken, om en om. Daarnaast
werden er uiteraard mondkapjes gedragen en extra
handwasvoorzieningen aangebracht. De mondkapjes werden door het project HOME
aangeboden.
Naast het reguliere onderwijsprogramma werd er ook speciale therapie gegeven zoals
logopedie en fysiotherapie.
De dagopvang voor kinderen
met een verstandelijk
beperking in Ethiopie is erg
belangrijk. De dagopvang heeft
een holistische benadering,
waarin aandacht wordt besteed
aan de fysieke, sociale,
cognitieve, mentale en
geestelijke ontwikkeling van de
kinderen. Het project HOME is
een veilige plek. Kinderen
kunnen hier de dag
doorbrengen zonder dat er
mishandeling, verwaarlozing of uitbuiting plaatsvindt. Bovendien wordt hun
eigenwaarde opgebouwd. Een plek waar van ze gehouden wordt. Daarnaast is HOME
een veilige haven voor hun ouders die hier een luisterend oor en een netwerk vinden
en bovendien worden voorzien van advies.
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ACTIVITEITEN EN BEREIKTE DOELEN IN 2020
VIERING VAN WERELD GEHANDICAPTEN DAG
Op 3 december werd ook bij HOME de International
Day of Persons with Disabilities gevierd. Deze dag is
door de UN in het leven geroepen als aanmoediging
om de discussie over mensenrechten en gelijke
kansen voor mensen met een beperking op de
agenda te houden. Tijdens dit jaarlijks terugkerende
evenement wordt aandacht gevraagd voor de rechten
en het welzijn van mensen met een beperking. Het
thema dit jaar was “Een inclusieve, toegankelijke en
duurzame post COVID-19-wereld voor personen met
een beperking”.
Op deze dag waren er verschillende activiteiten
georganiseerd voor de kinderen en waren de ouders,
lokale overheidsinstanties en andere organisaties
uitgenodigd om deze dag samen met ons te vieren.
Naast spellen voor de kinderen waren er diverse
presentaties over dit thema om bewustwording te
creeren en het leggen van verbindingen tussen
mensen met en zonder beperking. Tevens was er
deze dag een bazaar georganiseerd waarbij de
producten werden verkocht die door de kinderen uit
dit programma tijdens de praktijkuren zelf gemaakt zijn. De opbrengst van de verkoop
is weer gebruikt om materialen aan te schaffen om andere en nieuwe producten te
maken.
NUTRITION COMPONENT
Toegang tot adequate voeding is van vitaal belang
voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.
Gedurende dit jaar heeft HOME 83 baby’s en
jonge kinderen ondersteund met voedsel en
andere benodigdheden, zoals terugkerende
medische checks waarbij de ontwikkeling van de
kinderen wordt gevolgd.
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ACTIVITEITEN EN BEREIKTE DOELEN IN 2020
De begeleiding van moeder en kind
is vergelijkbaar met het
consultatiebureau in Nederland.
Daarnaast wordt medische support
gegeven, zoals het betalen voor een
doktersbezoek en medicijnen,
wanneer nodig. Moeders worden
bewust gemaakt wat een gezond
gewicht is voor kinderen tot 5 jaar en
hoe dit in stand gehouden kan
worden door gezonde voeding aan te
bieden. Moeders wordt ook geleerd
hoe een gezonde maaltijd te
bereiden waarbij gebruik gemaakt wordt van de lokale producten. Tevens is er
aandacht voor de ontwikkeling van kinderen
gerelateerd tot spel en spelen.
Door gezondheidschecks te doen worden ondervoede
kinderen opgespoord, gevolgd en worden hun
moeders begeleid. Deze ondersteuning heeft ertoe
geleid dat het aantal ziektes is teruggebracht, evenals
zuigelingen- en kindersterfte. Alle aanwezige
kinderen in dit programma zijn hersteld van
ondervoeding. Hun moeders die gedurende dit
programma getraind zijn hebben allemaal een
certificaat ontvangen.
EDUCATION COMPONENT
HOME ondersteunt 40 kinderen met een kwetsbare achtergrond (kijkend naar
economische status en gezinssamenstelling). De primaire focus van dit programma is
educatie support, alhoewel de steun holistisch wordt benaderd. Dat betekent, naast het
betalen van het schoolgeld en de benodigde schoolmaterialen (schooluniform,
schriften, pennen, boeken etc.) wordt bij HOME ook huiswerkbegeleiding aangeboden
en worden de families van deze kinderen ondersteund met voedselpakketten en
sanitaire benodigdheden.
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ACTIVITEITEN EN BEREIKTE DOELEN IN 2020
Naast het verstrekken van schooluniformen krijgen al deze kinderen 2x per jaar een
nieuwe set kleding, bestaande uit een broek/rok, een shirt, schoeisel en meerdere
setjes ondergoed.

Tevens krijgen deze kinderen medische ondersteuning wanneer nodig. Dat betekent
dat doktersbezoeken en medicijnen betaald worden door HOME. Dit is om de algehele
gezondheid te bevorderen en de financiele druk op de gezinnen te verminderen.
Kinderen in dit programma worden
minimaal eenmaal per week
geholpen met hun huiswerk. Dit
vindt op het project plaats.
Daarnaast legt het personeel van
HOME school- en huisbezoeken af
waarbij de cognitieve ontwikkeling
en de schoolloopbaan gevolgd
worden, alsmede het welzijn en
welbevinden van de kinderen en
hun gezinnen.
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ACTIVITEITEN EN BEREIKTE DOELEN IN 2020
Deze holistische benadering zorgt ervoor dat al deze kinderen zich kunnen
ontwikkelen. Door in alle basisbenodigdheden te voorzien, kunnen al deze kinderen
zich gezond ontwikkelen en hun schoolloopbaan succesvol voortzetten en/of afronden.
Deze kinderen worden ondersteund tot het moment dat zij hun vervolgopleiding
(universiteit of praktijkopleiding) hebben voltooid.
INKOMSTEN GENERERENDE ACTIVITEITEN - TRAINING
Om de positie van de vrouwen (moeders van de kinderen die deelnemen aan de
programma’s bij HOME) te verbeteren, biedt HOME een training aan zodat ze een
betere kans hebben op inkomsten. Hierbij worden ze ondersteund met economische
activiteiten.

De vrouwen met de laagste economische status en die bovendien potentieel hebben
om een kleine onderneming te starten, worden geselecteerd voor dit programma. Op
deze wijze zijn er dit jaar 30 moeders geselecteerd voor het volgen van een training
om inkomsten genererende activiteiten op te zetten. Hierbij kwam o.a. het volgende
aan bod: hoe een keus te maken voor een duurzame vorm van inkomsten, training in
algemene vaardigheden om een kleinschalige bedrijfje op te zetten, hoe de
boekhouding te doen, hoe winstgevend te zijn en hoe te opereren conform de overheid
restricties. Na afloop van de training werd er gekeken welke vrouwen het
daadwerkelijk in zich hadden een bedrijfje te starten. Het afgelopen jaar hebben 30
vrouwen de training ontvangen via HOME.
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ACTIVITEITEN EN BEREIKTE DOELEN IN 2020
In totaal hebben 20 moeders de training succesvol
doorlopen en door middel van verschillende
assessments aangetoond dat zij in staat zijn een kleine
onderneming te starten en te leiden. Vervolgens
hebben deze 20 vrouwen een startkapitaal plus de
benodigde basismaterialen gekregen en hebben zo
hun eigen bedrijfje gestart.
Verschillende bedrijfjes die gestart zijn, o.a:
- Injerra bakker
- Cosmetica winkeltje
- Frituurzaakje
- Tassen maken van restafval
- Produkten maken van gras
HOME volgt deze vrouwen in hun onderneming door twee keer per jaar met ze in
gesprek te gaan.
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ACTIVITEITEN EN BEREIKTE DOELEN IN 2020
SUPPORT TIJDENS COVID-19
Het coronavirus bereikt ook
de meest kwetsbaren.
Dankzij extra donaties was
HOME dit jaar in staat om
extra distributies te
organiseren voor gezinnen
die door de COVID
pandemie in een
economische crisis
belandden, speciaal voor de
allerarmste gezinnen en
moeders in de samenleving.
Voor vele van hen was het
heel moeilijk of bijna niet
meer mogelijk om in hun
eerste levensonderhoud te kunnen voorzien.
Daarom hebben we besloten deze meest kwetsbare
gezinnen extra te helpen en bij te staan.
Hands4HOME heeft gedurende de corona crisis
extra voedselpakketten uitgedeeld. Deze bestonden
uit o.a. teff meel, rijst, olie, zeep, wasmiddel,
vaseline, haarolie, damesverband, wasmiddel en
desinfecterende handgel. De extra distributie in mei
2020 bij HOME werd gefilmd door de nationale tvzender FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.). De
directeur van HOME (Tigist) en diverse moeders in
het project werden geïnterviewd. Zij vermeldden
dat deze (extra) distributies mogelijk werden
gemaakt door extra donaties vanuit de Nederlandse
organisatie Hands4HOME, maar dat er nog steeds
meer hulp nodig is. Naar aanleiding van deze
uitzending op de Ethiopische televisie heeft de
lokale overheid besloten HOME te ondersteunen
met extra voedsel en sanitaire materialen om uit te
delen aan de gezinnen in nood.
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ACTIVITEITEN EN BEREIKTE DOELEN IN 2020
PROFESSIONAL DEVELOPMENT STAFF BIJ HOME
Ook de Ethiopische staf van het project HOME heeft zich dit jaar weer verder kunnen
ontwikkelen. Er zijn trainingen aangeboden op het gebied van mentoren en coaching.
En er zijn uitwisselingen geweest met diverse andere organisaties in Ethiopie die zich
inzetten voor dezelfde doelgroep. Ook is er een speciale training aangeboden hoe om
te gaan met kinderen met een beperking in deze COVID periode, waarbij aandacht
uitging naar hygiene, bewustwording creeren en een plan maken hoe de kinderen en
moeders te motiveren om de COVID richtlijnen te volgen.

TENSLOTTE
U heeft het jaarverslag van 2020 kunnen lezen. Een jaar met veel beperkingen en we
zijn daar zeker nog niet van af. Alles bij elkaar kunnen wij, ondanks alle
gebeurtenissen, terugzien op een succesvol jaar. Dat zoveel dingen wel gelukt zijn en
programma’s doorgang konden vinden, is een groot compliment voor alle werkers in
Ethiopie en geeft ons vertrouwen voor de toekomst.
Ook mochten we dit jaar weer voldoende middelen binnen krijgen om onze
medemensen in Ethiopie te ondersteunen en het werk daar ter plekke uit te voeren.
Met dank namens het voltallige bestuur van stichting Hands4HOME.
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SUCCESVERHALEN 2020
Succesverhalen 2020
STAPPEN NAAR VOORUITGANG – HET VERHAAL VAN YETNEBERSH
In 2020 zijn er weer vele succesverhalen die we kunnen delen. We hebben ervoor
gekozen om twee verhalen te selecteren en om op te nemen in dit jaarverslag.
Allereerst het verhaal van Yetnebersh Shewangizaw.
Yetnebersh is 40 jaar oud en is de moeder van een 10 jarige zoon Yordanose Kinde. Ze
leeft alleen met hem, haar man is 9 jaar geleden van haar gescheiden en heeft haar
verlaten zonder geld achter te laten. Haar zoon Yordanos maakt al sinds zijn derde
levensjaar onderdeel uit van het Educatie support programma van HOME. Sinds die
tijd krijgen zij als gezin maandelijkse ondersteuning in de vorm van extra
voedselpakketten en sanitaire produkten en een bijdrage in de schoolkosten en
materialen. Hierdoor kan Yordanos gewoon naar school blijven gaan en kan het gezin
blijven draaien.
Het dagelijkse inkomen van dit gezin is minder dan 1 euro per dag, het gezin is
blootgesteld aan diverse problemen en uitdagingen omdat het moeilijk is te
(over)leven met een klein inkomen. Vanwege de toestand waarin zij verkeren, is de
moeder Yetnebersh geselecteerd om deel te nemen aan de training voor de inkomen
generende activiteiten, waar ze kon leren hoe een bedrijfje op te zetten.
Ze heeft deze training bij het project HOME gevolgd en met een goed resultaat
afgesloten. Na de training heeft Yetneberh een startkapitaal van HOME ontvangen en
heeft ze een haar eigen bedrijfje gestart. Ze huurt een marktstalletje en verkoopt nu
dagelijks kleding op de markt. Door het volgen van de training en het krijgen van een
startkapitaal kon ze haar eigen onderneming opstarten en verdient ze nu haar eigen
inkomen en heeft hiermee de leefomstandigheden voor haar en haar zoontje
verbeterd. HOME is haar nu aan het begeleiden om ook telkens een klein bedrag van
haar omzet op een spaarrekening te zetten, zodat ze wat kan sparen voor de toekomst.
Door deze groei in haar ontwikkeling en met name in
haar financiele situatie, hoeft Yetneberch zich niet meer
zorgen te maken over de dagelijkse onkosten van haar
huishouden. Nu is ze niet alleen in staat om het gezin te
onderhouden in de dagelijkse behoefte van
levensonderhoud, maar kan ze daarnaast ook nog een
bedrag in de maand sparen en apart zetten.

Pagina 18

SUCCESVERHALEN 2020
DE WEG NAAR SUCCES – ANUWAR SEMED
Anuwar Semed maakt, sinds 1999, dus al ruim 14 jaar deel uit
van het Educatie programma dat wordt aangeboden binnen
HOME. Het eerste jaar dat hij aan dit programma deelnam, zat hij
in Grade 1. Zijn moeder heeft hem en zijn broertje alleen
opgevoed. Zijn vader overleed op jonge leeftijd toen hij nog op de
basisschool zat.
Vanaf het moment dat Anuwar deelnam aan het Educatie programma van HOME,
kregen hij en zijn gezin maandelijkse ondersteuning in de vorm van voedselpakketten
en schoolmaterialen, zodat hij zijn schoolloopbaan kon voltooien. Anuwar groeide op
in een gezin met zijn moeder en broertje en woonde in heel klein huisje gemaakt van
modder en met een plastic zeil als dak, en met weinig inkomsten om te kunnen
voorzien in de dagelijkse levensbehoefte.
Momenteel is Anuwar afgestudeerd aan de
Universiteit van Awassa en heeft hij een
diploma in Computer Science. Mede
dankzij de ondersteuning van HOME heeft
hij dit kunnen bereiken. Als organisatie
zijn we trots op Anuwar en feliciteren hem
met het behalen van dit diploma en we
hopen voor hem dat hij binnenkort een
passende baan kan vinden. Hiermee kan
hij de kostwinnaar worden van het gezin
en voorzien in zijn eigen inkomsten.
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JAARREKENING 2020
Jaarrekening 2020
BALANS OVER HET JAAR 2020
31-12-2020

31-12-2019

12.222
4.113
9.838

7.565
3.539
12.835

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

26.173

23.940

26.173

23.940

Passiva
Vije reserve
Bestemmingsreserve
subtotaal Reserves
totaal Passiva

18.373
7.800

16.881
7.059
26.173

23.940

26.173

23.940
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JAARREKENING 2020
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET 2020
2020

2019

49.402
0

51.197
0

Baten
Baten fondswerving (giften)
Subsidies van overheden
Totaal baten

49.402

51.197

totaal Activa

49.402

51.197

Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten fondswerving
Kosten beheer en administratie

46.539

69.317

73

0

558

481

Totaal lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
Toevoeging/ontrekking aan
- bestemmingsreserve toevoeging
- bestemmingsreserve ontrekking
- vrije reserve toevoeging
- vrije reserve ontrekking

47.169

69.798

2.233

-18.601

15.241
(14.500)
1.492
0

0
(15.000)
0
(3.601)
2.233
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JAARREKENING 2020

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020
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
2020

2019

2018

2017

Liquide middelen

26.173

23.940

42.541 22.723

NL39RABO0343642611
NL92RABO0307745643
NL78RABO3158667851

12.222
4.113
9.838

7.565
3.539
12.835

9.602 4.978
5.105 3.913
27.834 13.832

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
2020

2019

2018

2017

Reserves

26.173

23.940

42.541 22.723

Vrije reserve
Bestemmingsreserve

18.373
7.800

16.881
7.059

20.482 13.881
22.059 8.842

De bestemmingreserve van € 7.800,- is gereserveerd voor House of Mercy Holistic
Development Organization (HMHDO). De vrije reserve voor calamiteiten of nog op te
starten projecten en/of programma onderdelen.

Baten
2020

2019

49.402

51.197

2020

2019

46.539

69.317

631

481

492

610

2020

2019

2018

2017

Resultaat

2.233

(18.601)

Mutatie vrije reserve
Mutaie bestemmingsreserve

1.492
741

-3.601
-15.000

baten fondsenwerving

2018

2017

63.151 56.357

Lasten
Besteed aan doelstelling
Beheer ern administratie

2018

2017

42.841 45.418

Resultaat
19.818 10.329
13.217
6.601

-2.121
12.450

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.
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 2020 betreffen ontvangen giften. Na aftrek
van de kosten is het resultaat € 2.233,- positief.
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JAARREKENING 2020
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich na de balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die
belangrijke financiele gevolgen hebben voor de rechtspersoon.
HANDTEKENINGEN

MARCO
MAARSEVEEN
(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
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