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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Hoop voor Leven Afrika over het jaar 2021. De stichting is

door een jarenlange visie ontstaan en officieel opgericht op 14 augustus 2020. Onze stichting heeft

als missie om kansarme kinderen in Afrika een kans te geven door middel van scholing, training,

onderwijs en counseling vanuit onze eigen onderwijslocatie. Wij doen dit vanuit een christelijk

perspectief, met als visie dat alle kinderen recht hebben op kwalitatief goed onderwijs en een

waardevolle toekomst verdienen waarbij zij hun talenten, kwaliteiten en weerbaarheid ten volste

kunnen ontwikkelen.

Door middel van dit verslag willen wij transparantie geven over hoe wij in het jaar 2021 hebben

gehandeld, welke activiteiten wij hebben ondernomen en hoe gelden zijn besteed. Aarzel niet om

contact met ons te zoeken als u hier nog vragen over heeft.

Wij wensen u veel plezier met lezen!

Het bestuur van Stichting Hoop voor leven Afrika,

Dachung Dankot, voorzitter - oprichter

Renate van Eijk, secretaris

Jeske Bart-Laagland Winder, penningmeester

Hanneke Dankot-De Bie, algemeen bestuurslid - oprichter



Activiteiten 2021
Stichting Hoop voor leven Afrika heeft in 2021 twee projecten opgezet. In het derde kwartaal de actie

‘koop je eigen vierkante meter grond’. En in het vierde kwartaal het Girl-child education project.

Hoewel het schoolproject ons hoofdproject is, dragen we graag bij aan kleinere, lokale projecten. Dat

doen we omdat we daarmee onze betrokkenheid bij de gemeenschap kunnen laten zien. Wij geloven

dat een gezonde, bloeiende gemeenschap een betere basis voor jonge kinderen is. Daarnaast willen

we daarmee laten zien dat we met de stichting deze gemeenschap willen dienen.

Actie ‘koop je eigen vierkante meter grond’

Achtergrond en doelstelling

Met deze actie hebben we geld opgehaald om extra grond te kopen. Die extra grond geeft ons meer

ruimte voor het schoolgebouw, speelterrein en kunnen meer kinderen onderwijs krijgen. Het ging om

het stuk grond dat naast ons lag. Dat extra terrein beslaat ruim 1100㎡. We hadden al 2250㎡. Dat

maakt ons terrein 1,5 keer zo groot!

Om deze extra meters te financieren, hebben we de actie ‘koop je eigen vierkante meter grond’

opgezet. De verkoper wilde omgerekend €400 voor het land hebben. Daarom hebben we onze

achterban opgeroepen om €2,50 te doneren. Met dat bedrag werden ze symbolisch eigenaar van 1

vierkante meter grondgebied.

Uitvoering

We hebben deze actie vooral online uitgevoerd. Via onze nieuwsbrief en sociale media deelden we

oproepen om mee te doen en gaven we updates over de actie. Daarnaast hebben wij, de

bestuursleden, in onze eigen kringen verteld over de actie.

Resultaat

Ons land is gegroeid van 2250㎡ naar 3375㎡. Financieel gezien leverde deze actie €1700 op.

Daarvan hebben we het voorschot dat de familie Dankot had gedaan op het eerste stuk land

terugbetaald en het extra stuk land aanbetaald.

Girl-child education project

Achtergrond en doelstelling

In het laatste kwartaal van 2021 hebben we de tweede actie van het jaar opgezet. We hoorden van

onze contacten in Nigeria over het Girl-child education project. Dat is een langlopend lokaal project.

Vrijwilligers bezoeken scholen en geven daar voorlichting die is toegespitst op meisjes. De meisjes

leren over ongesteld zijn en persoonlijke hygiëne: onderwerpen die niet zomaar in de klas worden

besproken.

Juist doordat een thema als menstruatie niet wordt besproken, zorgt dat ervoor dat meisjes lessen

missen of zelfs van school afgaan. Ze zijn bijvoorbeeld bang om door te lekken, of er is thuis geen geld

voor menstruatieproducten. Hoewel er geen officiële getallen zijn, weten we dat ook in Nigeria

meisjes op achterstand komen door simpele feit dat ze ongesteld worden.

Naast de reden dat we meisjes deze essentiële voorlichting én spullen willen geven, is er nog een

reden dat we dit project hebben gesteund. Wij willen als stichting meer doen dan een schoolgebouw

in een dorp plempen en onszelf als Westerse weldoeners te presenteren. Wij willen een respectvolle,

duurzame relatie opbouwen met de lokale gemeenschap. Juist daarom willen we, waar mogelijk,

lokale projecten ondersteunen. Als teken dat we echt willen investeren in het dorp.



Uitvoering

Dusu, onze contactpersoon in het dorp, vertelde dat hij vrijwilliger is bij dit project. Uit naam van

Stichting Hoop voor leven Afrika heeft hij meer vrijwilligers bij elkaar gezocht. Samen hebben ze

inkopen gedaan om de hygiënepakketjes samen te stellen. De zus van Dachung, Victoria, heeft thuis

vaseline gemaakt. Verpakt in een potje met het Hoop voor leven logo erop, werden die ook aan de

voorraad toegevoegd. Voor ieder meisje hebben we een pakket met maandverband, wc-papier, zeep

en vaseline gemaakt.

De vrijwilligers zijn bij twee basisscholen geweest. Daar kregen we van de schoolhoofden ruim de tijd,

op één school zelfs de hele ochtend! Een van de dames uit het team deed de voorlichting. In totaal

hebben we zo’n 200 meiden tussen de 10 en 16 jaar bereikt.

In Nederland hebben we via de nieuwsbrieven en sociale media berichten over deze actie verspreid.

Resultaat

De financiële opbrengst van deze actie was €852. Daarmee hebben we voor 200 meisjes voorlichting

en hygiënepakketten verzorgd.

In niet-materieel opzicht is moeilijker uit te drukken wat het resultaat is. Zo weten we dat ons

pakketje met menstruatieproducten geen eindeloze voorraad is. Voor gezinnen met weinig geld is dit

dus geen permanente oplossing. Maar in relationeel opzicht zien we dat dit een mooi en waardevol

project was. Dusu vertelde ons dat heel veel ouders bij hem langs waren geweest om hun

dankbaarheid te uiten voor deze actie. Zowel voor het hygiënepakket als voor de voorlichting. Dit was

in zekere zin onze kennismaking als stichting met de lokale bevolking, en die lijkt goed te zijn

verlopen.

Overige activiteiten

Bezoek Nigeria

De familie Dankot is in 2021 twee keer in Nigeria geweest.

Hoewel deze bezoeken tot stand kwamen om familie te bezoeken, was het een uitstekende

gelegenheid om ook de lokale gemeenschap te bezoeken, het land te inspecteren, onze vrijwilligers te

instrueren en de chief van Shen Du te spreken. We hebben daarnaast kennis gemaakt met de

kinderen, de architect gesproken, en ook de advocaat die de organisatie in Nigeria onder onze naam

moet zetten en natuurlijk hebben we foto’s mee teruggenomen. In deze fase was het voor onze

stichting vooral belangrijk om de lijntjes met de lokale bevolking te leggen. Het werkt in Nigeria zo dat

als je de zegen van de chief hebt, je de lokale bevolking veel beter mee krijgt. Daarom was het van

groot belang om de chief te spreken en aan boord te krijgen.

Opzet sociale media

In 2021 hebben we werk gemaakt van onze sociale media. De stichting is actief op Facebook en

Instagram. Deze mediums gebruiken we voor kleinere updates, het promoten van evenementen en

uiteindelijk ook met het vergroten van ons bereik.



Financiële verslaglegging 2021
Balans per 31 december 2021

2021 2020
Activa
Vordering op fam. Dankot 0 71

ING-rekening 3000 0

TOTAAL ACTIVA 3000 71

Passiva
Algemene reserve 2000 -620
Bestemmingsreserve 1000 0

3000 -620

Lening fam. Bart 0 650
Te betalen bedragen 0 41

0 691

TOTAAL PASSIVA 3000 71

Staat van baten en lasten over 2021
2021 2020

Baten
Algemene giften 2.798 394
Actie-giften 2.552 0
Verkoop
mondkapjes 365 0

5.715 394

Lasten
Projectkosten -1.830 0

Overige kosten
Materiaalkosten 90 95
Marketing 120 375
Oprichting 0 544
Bankkosten 55 0

-265 -1.014

NETTO-RESULTAAT 3.620 -620



Toelichting bij financieel jaarverslag

1.1 Algemene toelichting

2021 was het eerste volledige boekjaar voor de stichting. De ING-rekening werd na een proces van

enkele maanden geopend op 21 januari. In de eerste drie weken van het jaar hebben er geen

transacties plaatsgevonden, ook niet via rekeningen van een van de bestuursleden. Na opening van

de rekening is het saldo dat eigendom was van de stichting maar nog op de privérekening van een van

de bestuursleden, overgemaakt naar de zakelijke rekening. Evenzo zijn schulden aan bestuursleden in

de loop van het jaar allemaal voldaan.

1.2 Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is bedoeld voor het Girls Child Education project, waar in december speciaal

geld voor is ingezameld. Dit bedrag zal begin 2022 worden overgemaakt naar Nigeria om het project

te bekostigen.

1.3 Actie-giften

In 2021 is er tweemaal geld ingezameld voor een specifiek doel. De eerste actie was om geld in te

zamelen voor het aankopen van een stuk grond voor de school in Nigeria. Deze actie bracht in totaal

€1700 euro op, waarmee het grootste gedeelte van de grond betaald kon worden. De tweede actie

werd gehouden om geld in te zamelen voor het Girls Child Education project, waarover u eerder in dit

verslag al heeft kunnen lezen. Deze actie bracht €852 euro op.

1.4 Resultaat

Het resultaat van €3620 euro is verdeeld over de algemene reserve en de bestemmingsreserve,

respectievelijk €2620 euro en €1000 euro.

Vooruitblik 2022
Nu de eerste basis is gelegd, een stuk grond is aangekocht, de Nigeriaanse organisatie in oprichting is

en er contacten zijn gelegd in zowel Nederland als Nigeria, kunnen er in 2022 hopelijk de eerste

stappen gezet worden in het concretiseren van de bouwplannen, het zoeken naar fondsen die het

project willen ondersteunen en wellicht kan zelfs al de fundering gelegd worden.

Slotwoord
2021 was het eerste volle kalenderjaar dat we als stichting hebben mogen draaien. Het was een jaar

waarin er veel opgebouwd moest worden, aan kennis over besturen, aan contacten in Nigeria, aan

volgers en supporters hier in Nederland, al met al een hele uitdaging. Als bestuur hebben we

besloten om dit jaar ook echt te zien als opstartjaar, dit gaf ons de nodige rust en ruimte om stappen

te nemen die ten goede zullen komen voor onze stichting; op korte, maar ook op lange termijn.

We zijn ontzettend blij met, en dankbaar voor alle mensen die de stichting het afgelopen jaar zijn

gaan volgen en het werk dat we doen een warm hart toedragen. In het bijzonder willen we hier toch

nog onze dank uiten aan Kinderen van de Evenaar, een ontzettend leuke (online) cadeauwinkel met

eerlijk geproduceerde artikelen van over de hele wereld, gerund door twee enthousiaste vrijwilligers.

Alle winst van de winkel wordt jaarlijks verdeeld over diverse kind gerichte projecten wereldwijd.

Hoop voor leven Afrika werd gekozen als een van hun goede doelen in 2021, en met hun prachtige

gift konden we een groot deel van het land bekostigen én heel wat meisjes helpen in het Girls Child

Project. Kinderen van de Evenaar, bedankt!

https://www.kinderenvandeevenaar.nl/


En uiteraard willen we alle mensen die het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook betrokken zijn

geweest bij de stichting, hartelijk danken. We hopen dat jullie in 2022 met net zoveel enthousiasme

mee zullen leven met de stichting, en zien ernaar uit om de stichting nog meer tot bloei te laten

komen.


