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Woord vooraf
‘Iedereen verdient een eerlijke kans!’ is de titel van dit jaarverslag 2016. Een titel die
goed past bij de doelstelling van stichting Hands4HOME. Wij geloven dat ieder kind,
met of zonder (verstandelijke) beperking, het recht heeft om zijn of haar talenten te
ontwikkelen en die vervolgens ook te benutten. Dat ideaal is voor sommige nog ver
weg, zeker voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Met ons programma
dragen we in Ethiopië bij aan een samenleving waarin zij gelijkwaardige kansen krijgen.
Dit is Tamrat, hij kijkt terug op een heel goed jaar. Omdat hij
een verstandelijke beperking heeft, werd Tamrat tot zijn 10e
levensjaar verstopt voor de buitenwereld. Jaren zonder school en
contact met leeftijdsgenootjes. Vorig jaar werd Tamrat door zijn
vader naar HOME gebracht, omdat hij het belangrijk vond dat zijn
zoon iets kon leren. Wat een verandering heeft er plaatsgevonden
in het leven van Tamrat en wat een levensgenieter is hij nu! Hij
speelt, zingt en deelt graag en kan zelfs al een beetje lezen...Tamrat heeft een mooi jaar achter de rug en vele mooiere jaren zullen
er nog volgen! Ook hij kreeg een eerlijke kans!
u

Stichting Hands4HOME heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een organisatie die er stap voor stap in slaagt nieuwe activiteiten te initiëren in Ethiopië.
Met dit jaarverslag informeren wij u in hoofdlijnen over de bereikte resultaten over 2016
en onze voornemens. Het voor u liggende jaarverslag is opgesteld conform Richtlijn 650
voor fondswervende instellingen. Om kosten te besparen en milieubelasting te verminderen, wordt een gedrukt exemplaar uitsluitend op aanvraag afgegeven.
Veel dank gaat uit naar onze sponsoren, donateurs, adviseurs, de vrijwilligers en uiteraard aan onze werkers in het veld Sander en Esther Maarseveen en hun kinderen. In
2016 hebben zij zich weer enorm ingezet voor een beter leven voor de diverse doelgroepen en projecten in Ethiopië. Zonder hen waren onze activiteiten niet mogelijk
geweest!
Wij wensen u veel leesplezier en wil u nogmaals bedanken voor alle betrokkenheid en
uw ‘helpende hand’ voor een goed ‘thuis’!
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Stichting Hands4HOME
Stichting en oprichting
De stichting draagt de naam : Hands4HOME.
Blijkens de notariële akte is de stichting Hands4HOME opgericht op 5 juni 2013 en gevestigd te Koog aan de Zaan.

Kamer van Koophandel
De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 58086668 te Amsterdam.

Fiscale gegevens
De stichting is bij de Belastingdienst aangemeld. Het RSIN-nummer van de stichting is
8528.67.670
De stichting staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling en beschikt over
een ANBI-verklaring.

Bestuur
Het bestuur van stichting Hands4HOME bestaat uit de volgende personen:
Jacqueline Koel		Voorzitter
Thijme Last 		Secretaris
Wilfred Vos 		Penningmeester
Jan Paul van Otterloo 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.
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De organisatie is klein,
maar sterk en slagvaardig. Voor het bestuur staat integriteit hoog in het vaandel.
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Visie, missie en doelen
Visie
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
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 wil kinderen en hun families in Ethiopië helpen en steunt daartoe projecten die verandering brengen in de situatie voor de armste bevolkingsgroepen. Alle mensen zijn verschillend. Veel van die verschillen krijgen mensen mee bij hun
geboorte. Toch zijn er ook gebeurtenissen en/of omstandigheden in het leven van mensen die een grote invloed hebben op hun ontwikkeling en hun toekomst. Zeker in een
land als Ethiopië waar mensen met een beperking en/of lagere sociale status moeizaam
een plek in de maatschappij verwerven.
Zo bestaat er in Ethiopië nog steeds een schaamtecultuur. Wanneer Ethiopiërs een
kind krijgen met een (verstandelijke) beperking worden deze kinderen vaak voor de
buitenwereld verstopt en in een verborgen hoekje aan hun lot overgelaten. In Ethiopië
zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking vaak een vergeten en
kwetsbare doelgroep.
Stichting Hands4HOME wil kinderen en hun families in Ethiopië helpen en steunt daartoe projecten voor de armste en/of meest kwetsbare bevolkingsgroepen, met name op
de volgende terreinen:
• Kinderen / jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking
• Straatkinderen
• Zorg voor (jonge) moeders en kind
• Onderwijs
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Terugblik 2016
DE PROJECTEN
HOME (House Of Mercy Ethiopia in Addis Ababa)
Namens Stichting Hands4HOME was een Nederlands echtpaar (Sander en Esther Maarseveen) deels werkzaam bij het project HOME (House Of Mercy Ethiopia, via de Duitse
organisatie Aethiopienhilfe).
Bij HOME zijn in 2016 de volgende programma’s actief geweest:
• Dagbesteding voor 40 kinderen met een verstandelijke beperking.
• Voedselprogramma voor arme moeders en jonge kinderen (80 deelnemers).
• Naschoolse educatiebegeleiding aan 40 schoolkinderen uit een kansarm milieu.
Dit is Kaleb, hij is een nieuwe leerling bij HOME. Hij geniet om
(voor het eerst in zijn leven) deel uit te maken van een klas en het
omgaan met de andere kinderen! Kaleb heeft een afwijking in
zijn rug en in zijn benen, waardoor hij moeite heeft met lopen. In
het afgelopen jaar hebben we hem met extra fysiotherapie geholpen om dit te verbeteren!
t

Deze moeder loopt iedere dag
1,5 uur heen naar het project HOME
en 1,5 uur terug naar haar huisje
bovenop de berg. Daarbij draagt ze
haar tweeling (1 voor en 1 achter).
Ze is blij met het voedselprogramma
bij HOME, nu kan ze minimaal 1x
per dag haar kinderen een voedselrijke maaltijd aanbieden. Inmiddels is ze begonnen met het
maken van grasmandjes. Het vervaardigen van deze mandjes kan ze thuis doen en dit is nu haar bron van inkomsten.
Per mandje krijgt ze uitbetaalt bij HOME.
u
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Het Nederlandse echtpaar heeft zich o.a. actief bezig gehouden met de volgende werkzaamheden:
• Evalueren van de programma’s van de afgelopen drie jaren bij HOME,
samen met de Ethiopische overheid.
• Het ontwikkelen van een nieuw project- / businessplan voor het oprichten
van een sociale onderneming.
• Organiseren van en leiding geven aan evenementen: o.a. Distributiedagen,
Disabled Day.
• Trainen en begeleiden leerkrachten/medewerkers bij HOME.
Tevens is er samen met de oprichters van HOME uitvoerig nagedacht hoe de toekomst
van dit project en die van de kinderen uit het programma verder kan worden voorgezet (wanneer deze kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken). Hiervoor is eind 2015 een
nieuw traject gestart; een onderzoek naar het opstarten van een sociale onderneming,
waar verstandelijk beperkte jongvolwassenen en ongeschoolde jonge tienermeisjes /
jonge vrouwen een leer- en werkplek kunnen krijgen.
Door het opstarten van dit traject heeft het echtpaar zich teruggetrokken uit de dagelijkse leiding van HOME, zodat zij zich volledig kan inzetten voor dit nieuw te ontwikkelen plan. Wel is het echtpaar afgelopen jaar betrokken gebleven bij HOME, als externe
adviseurs op gebied van onderwijs en management. Het plan om de kinderen uit de
oudste groep van de dagopvang voor verstandelijk beperkte kinderen een opleidingsen werkplek te bieden binnen een nieuw te starten onderneming is in volle gang.
De schoonheid van een vrouw wordt zonder waarde
wanneer deze niet wordt gewaardeerd - Afrikaans
gezegde. Een maal per jaar vieren miljoenen mensen
wereldwijd Internationale Vrouwendag!
In onze programma’s begint de echte vooruitgang wanneer vrouwen durven dromen dat het wel anders kan,
uit hun situatie stappen en beginnen te bouwen aan
een betere toekomst. We hebben diep respect voor zo
vele Ethiopische vrouwen die vechten voor een betere
plaats in de samenleving. Deze moedige vrouwen verdienen het om ook eens in de
schijnwerpers te staan.
t
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Op 3 december, was het International Day
of People with Disability. Ook in 2016 hebben
we dat wederom gevierd bij HOME en onder
de aandacht gebracht van de lokale bevolking
alhier in Ethiopie. Om de kinderen op het project te vermaken
is er (dankzij een
mooie gift uit
Engeland) een
bijzonder houten speeltoestel
geplaatst. Het
toestel werd in de ochtend van 3 december 2016 officieel
geopend en ingewijd, hierna trokken de kids de straat op
om te demonstreren en aandacht te vragen voor hun situatie met een spandoek voorzien van de tekst ‘We are disabled but not unable’. In de middag tijd voor spelletjes en
afsluiting kreeg elk kind een klein geschenk.
tq

Meron is een slimme meid, maar omdat ze
spastisch is en moeilijk loopt en praat, kan ze
niet terecht op een reguliere school. Door een
bijzondere gift konden we in Nederland een
speciaal aangepast toetsenbord met extra grote
lettertoetsen aanschaffen. In 2016 is dit toetsenbord in Ethiopie gearriveerd en heeft Meron
voor het eerst zelf achter haar nieuwe toetsenbord kunnen werken.
Nu kan Meron haar eigen schoolwerk op de
computer maken en verder aan haar toekomst
bouwen. Meron is heel dankbaar en blij. Een kleine bijdrage is van grote betekenis!
t
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Roseland Child Development Organization (in Holeta)
Het Nederlandse bestuur van Stichting Hands4HOME en het Ethiopische bestuur van
Roseland Child Development Organization (RLCDO) heeft in 2015 een Memorandum
Of Understanding (MOU) ondertekend voor een strategische samenwerking. Beide organisaties zetten zich in voor kwetsbare, kansarme kinderen en hun families.
Bij RLCDO zijn de volgende programma’s actief geweest:
• Sponsorprogramma (educatie, voedsel, kleding) voor 110 kansarme kinderen.
• Voedselprogramma (schoollunch) voor 80 kinderen.
• Onderwijs aan 106 kansarme kinderen (peuterspeelzaal, groep 1 t/m 3)
• Inkomsten genererende activiteiten voor moeders van kansarme kinderen.
Teachers training at RoseLand Academy. Teach the teachers to improve education! In
2016 zijn er 6 trainingen aan de leerkrachten van Roseland Academy in Holeta gegeven.

De teachers blij met nieuwe kennis, wij zijn blij om kennis te kunnen en mogen delen.
Mooi om vaardigheden bij te brengen, waardoor het onderwijs zal verbeteren. En uiteraard aan het einde van de trainingen een certificaat voor alle deelnemers. Trots op deze
leerkrachten!
p

Het Nederlandse echtpaar heeft zich tot oktober 2016 onder andere actief bezig gehouden met de volgende werkzaamheden:
• Onderwijsbegeleiding (leerkrachten) Roseland Academy.
• Strategisch advies organisatie
• Adviseren bij het ontwikkelen van inkomsten genererende activiteiten voor moeders
• Fondsen werven voor lopende en nieuwe programma’s
Door de politieke onrusten en de ontwikkelingen in Oromio gebieden in Ethiopië, heeft
de organisatie RLCDO besloten de activiteiten te verminderen in deze regio en de samenwerking met Hands4HOME per oktober 2016 beëindigd.
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SIL – Bingham Academy
Onderwijs neemt een belangrijke rol in, ook voor de kinderen van de missionaire werkers in Ethiopië. Om deze kinderen te voorzien van goed en gedegen onderwijs is er
een internationale school in Addis Ababa waar kinderen van zendelingen worden onderwezen. Ingaande vanaf augustus 2016 heeft Esther Maarseveen zich aangesloten bij
de Ethiopische organisatie SIL (dit is een zusterorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers)
om als vrijwilliger les te geven op Bingham Academy (een internationale school voor
mission kids). Vanaf het begin van het schooljaar 2016-2017 (september 2016) is zij hier
de art-teacher en helpt bij het special need education voor de school. Tevens volgen
twee van haar kinderen de Highschool (grade 9 en 11) op Bingham Academy.

SOCIALE ONDERNEMING
Exploratiefase start sociale onderneming in Ethiopië
Stichting Hands4HOME heeft veel werk verzet in het ontwikkelen van een plan om een
sociale onderneming op te richten in Ethiopië. Stichting Hands4HOME heeft in samenwerking met stichting WorldPartners in 2016 een uitgebreid marktonderzoek gedaan.
Hierbij is veel belangrijke data verzameld en zijn veel (nieuwe) relaties gelegd met
lokale partners en overheidsinstellingen. Alle gegevens zijn samengebracht en er is een
businessplan ontwikkeld voor de start van een sociale onderneming in Ethiopië.

Start Sociale onderneming in Ethiopië
Mogelijk is er een geschikt stuk grond gevonden om de sociale onderneming op te starten. De opzet zal zijn in de vorm van een soort zorgbedrijf/-boerderij waar jongeren met
een beperking kunnen werken en gecombineerd met praktijkonderwijs kunnen leren.
Ze leren hier op een verantwoorde manier met kippen en ander vee om te gaan en hoe
groenten en fruit te verbouwen. Ook zullen er vissen gehouden worden. De visvijver
zorgt voor inkomsten. Deze kunnen op de lokale markt worden verkocht. Deze werkplek
voor de doelgroep bewerkstelligt verandering in de positie van gehandicapten in de
lokale gemeenschap.
Door de inkomst generende activiteiten worden de jongeren economisch onafhankelijk en krijgen ze een plek in de maatschappij. Ze krijgen meer eigenwaarde en zien de
toekomst zonniger tegemoet. Verwacht wordt dat er in 2017 daadwerkelijk een eerste
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aanzet gedaan kan worden om deze onderneming op te kunnen starten. De gesprekken
zijn hierover gaande met verschillende (nieuwe) lokale partners en overheidsinstanties.
Momenteel wordt er gekeken naar een vorm van samenwerking met als doel meerdere
(verstandelijk beperkte) jongeren een mogelijke leer- en werkplek te bieden.

PUBLICITEIT EN VOORLICHTING
Stichting Hands4HOME staat voor de uitdaging om de achterban in Nederland te informeren en uit te breiden.
Om het Nederlandse publiek te informeren over het werk van stichting Hands4HOME
en haar projecten in Ethiopië werden er in 2016 berichten gepubliceerd op internet
(website, Facebook ), via de nieuwsbrief (Maarseveen Mail) en middels werkpresentaties.

Website / Facebook
De Website van stichting Hands4HOME wordt jaarlijks door vele mensen bezocht.
De Facebookpagina van stichting Hands4HOME krijgt steeds meer ‘likers’ (100 meer
dan in 2015). Eind 2016 waren er 473 mensen die deze pagina op Facebook leuk vonden.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief (Maarseveen Mail) is in 2016 zesmaal verschenen en via de e-mail verzonden aan een achterban van 563 lezers per uitgave.

Prestentatie & Flyers
In de periode van juni tot augustus 2016 heeft het echtpaar Maarseveen in Nederland
bij diverse kerken, scholen en bedrijven in totaal 9 presentaties over het werk van stichting Hands4HOME verzorgd. Tijdens deze presentaties werd aandacht gevraagd voor
de te starten onderneming, met behulp van de flyer ‘We are disabled, but not unable!’
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Toekomst
In het jaar 2017 zal stichting Hands4HOME betrokken blijven bij de projecten House
Of Mercy Ethiopia (HOME) en nieuwe samenwerking aangaan met meerdere lokale en
internationale partners om de Sociale onderneming het komende jaar daadwerkelijk
vorm te geven en zo mogelijk te gaan realiseren. Stichting Hands4HOME zal alles in het
werk stellen om deze werk- en leerplek te kunnen opstarten zodat verstandelijk beperkte jongvolwassenen en “kansarme” tieners, -meisjes/jonge vrouwen een leer- en werkplek aangeboden kunnen krijgen.
Mede dankzij betrokkenheid van de achterban en trouwe steun van donateurs ziet stichting Hands4HOME ook het komend jaar met veel vertrouwen tegemoet.

“Kijk nooit op iemand neer, tenzij je hem of haar helpt opstaan.”
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Balans

over het jaar 2016
per 31 december
2016

per 1 januari
2016

Activa
Projecten NL39RABO0343642611

1.314

8.861

Ondersteuning NL92RABO0307745643

3.251

4.040

Spaar NL78RABO3158667851

7.829

1.320

12.394

14.221

subtitaal liquide middelen
Totaal activa

12.394

14.221

Passiva
Reserves
• Bestemmingsreserves
• Vrije reserve
subtotaal reserves
Totaal passiva

10.963
1.431

8.861
5.360

12.394

14.221
12.394

14.221
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Staat van baten en lasten
over het jaar 2016

2016

2015

Baten
Baten fondsenwerving (giften)
Subsidies van overheden

39.424

47.073

0

0

Totaal baten

47.073

42.792

Lasten
Besteed aan de doelstelling
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

40.783

41.920

0
468

473
773

Totaal lasten

41.251

43.166

RESULTAAT

-1.827

3.907

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
• Bestemmingsreserve
• Vrije reserve

2.102

4.721

-3.929

-814
-1.827
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3.907

Toelichting op de jaarrekening
In deze jaarrekening zijn de jaarcijfers van de activiteiten uitgevoerd door de stichting
Hands4HOME opgenomen. Stichting Hands4HOME valt onder de enkelvoudige regelgeving.

Grondslagen
Algemeen
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.
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Toelichting op de balans
Activa
Liquide middelen:
NL39 RABO 0343 642 611
NL92 RABO 0307 745 643
NL78 RABO 3158 667 851
Totaal Activa

2016
12.394
1.314
3.251
7.829
12.394

2015
14.221
8.861
4.040
1.320
14.221

Het saldo van de liquide middelen staat op de Rabobankrekeningen van de stichting. Te
weten:
NL39RABO0343642611; specifiek inzake transacties voor projecten.
NL92RABO0307745643; specifiek inzake transacties ter ondersteuning in Ethiopië.
NL78RABO3158667851; betreft de spaarrekening van de stichting.

Passiva
Reserves:
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Totaal Passiva

2016
12.394
10.963
1.431
12.394

2015
14.221
8.861
5.360
14.221

In 2016 zijn de giften ter ondersteuning voor het werk in Ethiopië onder Hands4Home
teruggelopen.
Voor de start van de sociale business is een totaal bedrag ontvangen van € 7.102. Hiervan is € 5.000 uitgegeven voor de aanschaf van een weefgetouw, het verzorgen van teachers training en een markt onderzoek voor het opstellen van een businessplan waarna
de bestemmingsreserve is gegroeid naar € 10.963.
In 2017 zal er gestart worden met het realiseren van de sociale onderneming. De vrije
reserve dient om onvoorziene kosten van de ondersteuning in Ethiopië te dekken.
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Toelichting op de staat van
baten en lasten
Baten
Baten fondsenwerving

2016
39.424

2015
47.073

2016
40.783
468

2015
41.920
773

2016
-1.827

2015
4.380

Lasten
Besteed aan doelstelling
Beheer en administratie

Resultaat
Resultaat

De kosten voor beheer en administratie zijn laag gehouden. De lasten “Besteed aan
doelstelling” betreft kosten voor en in Ethiopië 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 betreffen ontvangen giften. Na aftrek van de kosten is het
resultaat 1.827 euro negatief.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na de balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die
belangrijke financiële gevolgen hebben voor de rechtspersoon.

Handtekeningen

Jacqueline Koel
(voorzitter)
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Thijme Last
(secretaris)
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Wilfred Vos
(penningmeester)

Jan Paul van Otterloo
(bestuurslid)

De naam Hands4HOME komt voort uit de visie van de stichting; het bieden van een
‘thuis’ voor wie dat nodig heeft.
Het logo weerspiegelt de identiteit van de stichting. Met dit logo willen we in één oogopslag hoop, verbondenheid en eenheid communiceren. Vele handen kunnen een huis
bouwen, met één paar handen is dit onmogelijk. Mensen hebben elkaar hierin nodig.
De kleuren groen en blauw maken onderdeel uit van de Ethiopische vlag en symboliseren ook de veelkleurigheid van de handen. Blank, bruin, geel, groen of blauw, alle
handen tellen mee en hierin willen we geen onderscheid maken tussen ras, religie of
herkomst. De kleur groen staat voor hoop en de kleur blauw symboliseert eenheid en
gelijkheid.

Stichting Hands4HOME
p/a Leeghwaterstraat 15
1541 LS Koog a/d Zaan
info@hands4home.nl
www.hands4home.nl
Bankgegevens
Ondersteuning in Ethiopië
NL92RABO 0307.745.643
Projecten Hands4HOME
NL39RABO 0343.642.611
KvK: 58086668
RSIN: 852867670
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