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2. Bestuur verslao
ALGEMEEN

Stichting God Bless You Homes is opgericht op

l juli 2005.

De stichting heeft ingevolge artikel 2van haar statuten ten doel:
Stichting God Bless You Homes (GBYH) zet zich in voor weduwen en wezen in Kenia. Zij doet
dit o.a. door middel van gebed, het bouwen van woningen en het zorgen voor onderwijs en
werkgelegenheid.

Het vermogen van de stichUng wordt gevormd door subsidies, donaties of hetgeen door
erfstelling, legaat schenking of op enigerlei andere w'$ze wordt verkregen.
Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld, welke jaarstukken
aan het bestuur dienen te worden aangeboden en waarna vaststelling van de jaarstukken
volgt.
B'rj ontbínding geschÍedt de vereffeníng door het bestuur. Artikel t2,1id6 van de statuten
bepaalt:

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan een door
het bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechbpersoon, waaruan de
doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met h:et doel van de stichting.

Als bestuurdes van de stichting z'ljn benoemd en tot op heden in functie:
Mevr. M. Msser-van Loon, voozitter
Mevr. H.A. Haft-Hansmah, secretaris
Dhr. K.H. Kousemaker, penningmeester
Dhr. W.D. Hart, bestuurslid
Mevr E. Kousemaker-Visser, bestuurslid
Het bestuur heeft na vaststelling van de bijgevoegde jaarrekening over het jaar 2020
besloten om het resultaat conform het voorctel te verdelen over de bestemmingsfondsen en
de bestemmingsreserues van de stichting.
De penningmeester wordt onder dankzegging décharge verleend.

Aldus besloten in de vergadering te Apeldoom,
Het bestuur,
M.Visser-V

I juni 2021

H.A.Haft-Hansman

Secretaris

3. Jaarrekenino 2O20
Balans per

3l december

2020

2O2O

3l deember

3l

deoember 2O19

ACTIVA
Liquide

middelen

76.26A

59.370

76.260

59.374

31 december

2OZA

31 december 2019

PASSIl'A
Bestemmingsreserïe

40.113

Bestemmingsfondsen

36. L47

34.302

76.264

59.374

.

25.068

Overige schulden
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Staat van baten en lasten over 20?0

202í,

2019

96.589

87.139

€€€e

Baten uit eigen fond*ueruing
Collecten

Donaties, giften
Acties
Overige activiteiten
Totaaí baten utt eigen fondswerutng

87.139

96.589

Kosten eigen fondsweruing
(In)directe venÀrervingskosten -932
UitvoerÍ ngskosten eigen organisatie
Totaal kosten eigen fondswerving
In o/o van de baten uit eigen
fondsweruing

-948
-948

-932

0.96?6

Resultaten verkopen aftikelen
Totaal resultaat eigen fondsweruing

'

1.090h

2.869
89.060

377

96.034

Overige
inkomsten
Aandeel in gezarnenlijke acties
Aandeel in acties van derden
Subsidies van overheden en
Resultaat beleggingen
Overige baten en lasten
Totaal overige inkomsten
Beschikbaar voor de doelstelling

derden

doelstelling
administratie

Besteding aan de
Kosten beheer en
Totaal besteed aafi de doe{steflíng
Resultaat

-

1.000

1.000
90.060

96.034
90.061
208

78.750
394

,

79.L44

90.269

lq.BgL

-209

15.045
1.845
16.§90

-1.579
1.370
-209

Bestemnning:

Bestemmingsreserue
Bestem m i ngsfonds projecten

Toelichtino op de iaarrekeninq over 2020
Algemene grondslagen voor de opsteÍling van de jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 voor fondsenweruende instellingen.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boe§aar
valt samen met het kalenderjaar.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor nominale
waarde.
Baten en lasten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Bestemmingsrcserue
De bestemmingsreserue is verkregen uit baten en verkregen uit vr'rje donaties. De besteding
ervan dient te voldoen aan de statutaire doelstelling van de stichting.

Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds is een fonds voor door derden aangegeven specifieke bestemmingen.

Baten
Baten komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarin de bate is
onWangen dan wel toegezegd.

Lasten
De kosten van de eigen activiteiten zijn in de staat van baten en lasten onderuerdeeld-in:

besteed aan eigen doelstellingen, wervingskosten en kosten beheer en administratie.

Besteed aan de doelstellingen
Deze lasten bestaan uit aan derden (GBYH Foundation Kenya) verstrekte bijdragen, alsmede
uitvoeringskosten. De lasten komen ten laste van het jaar waarin dezezijn uitbetaald, dan
wel de toezegging wordt gedaan voor zover deze nog niet is uitbetaald.
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Toqlichtino o.p posten van de balans
Liquide middelen
Dit betreft het banksaldo bij de ING op de lopende rekening en
de spaarrekening per 31 december 202A
Bestemmingsreserue
De mutatie in het boekjaar is als volgt:

Stand per 1 januari
Mutatie: af
Stand per 31 december

2024

2019

€
25.068
15.045

26.647

_10.113_

25.068

cE

-ïs7e

Bestemmingsfonds

2020

2019

€
34.302

€
32.932

GBY HighschoofiFarmer
trainingcenter+
Naai atelier+

1,800
45

1.150

Stand per 31 december

_36.W

34.302

Stand per 1 januari

220

Het bestemmingsfonds is opgebouwd uit €28.978 voor uitbreiding GBYH Highschool. In 2019
is definitief besloten de GBY High School te sluiten. Het gebouw zal worden ingezet als
opleidingscentrum voor agrarische trainingen voor zowel boeren als studenten. Het bestuur
heeft besloten het bestemmingsfonds voor de high school in te zetten voor de benodigde
investeringen. € 7.169 blijft vooralsnog bestemd voor de bouw van een nieuw naaiatelier.

Toelichtinq op posten uit de staat van baten en lasten

Resultaten verkopen van artikelen

Bruto-opbrengst ba kactie
Af: Onkosten bakactie
Netto-opbrengst
Verkoop producten Kenia
Totaal

202A

2019

€

€

:

367
90
777
100
377

3.063
-755
2.288
581

2.869
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DoelsEllino
Stichting God Bless You Homes in Nederland zet zich samen met haar Keniaanse
partnerorganisatie God Bless You Homes Foundation in voor weduwen en wezen in Kenia. Zij
doen dit o.a. door middel van gebed, opvang van kinderen in een gezinsomgeving, het
zorgen voor onderwijs en werkgelegenheid. Beide organisaties hebben een eigen zelfstandig
bestuur. In Nederland wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan fondsenweruing en
com m unicatieactiviteiten.
De Bijbel is de bron van inspiratie voor Stichting God Bless You Homes
Centraal staan de bijbelgedeelten:
Iesaja 58:7 je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naalG rondloopt.
Jacobus t:.27 weduwen en wezen b'rjstaan in hun nood.

Logo
God Bless You: We geloven dat God ons zegent. Dat we in
vrede mogen leven met Hem, met onszelf, met de mensen om
So» ilrrss You

Har"rrs

ons heen.

Homes: De plek waar je thuis bent. veilig en geborgen. Voor
jonge kinderen zijn dat de gezinshuizen en voor de tieners is
dat het internaat bij de High School.
Het huis: is opení een welkom voor anderen. Je kunt ook
denken aan: "In het huis van de Vader zijn vele
woningen".
Het haft: de kern van je leven. Wat speelt zich af in je haft. Ben je in staat om lief te
hebben, om bewogen te zijn over je medemens?
Handen: die zich opheffen naar God, handen die God aanbidden, handen die dienstbaar
willen zijn.

Alqemene informatie
Stichting God Bless You Homes, de Parkelaar t4,7339 JB Ugchelen
KvK: 08137099
ING Apeldoorn: 67! 5395 23
IBAN: NL 18 INGB 0671 5395 23
Bic: INGBNL2A
GBYH.info@gmail.com
www.gbyh.nl
ANBI erkenning. Fiscaal nummer: 8146.05.059. Dit betekent dat giften aan GBYH
voor donateurs fiscaal aftrekbaar zijn.

15 jaar GBYH
Ondanks dat het een turbulent en zorgelijk jaar was, hebben we als bestuur in Nederland en
in Kenia stilgestaan bij het l5-jarig jubileum van GBYH. We zijn dankbaar voor alles wat we
in de afgelopen 15 jaar hebben gedaan en bereikt. Dat hebben we niet zonder de hulp van
donateurs en vrijwilligers kunnen doen! Een aantal feiten onder elkaar:
We hebben de kinderen in de Homes een veilige plek kunnen bieden om op te
groeien en om ondenruijs te ontvangen.
De basisschool Elim Star Academy begon in 2005 met 30 leerlingen. Door de jaren
heen is de school uitgegroeid tot een maximum aantal leerlingen van 370. In 2019
behaalde de school met de studieresultaten een derde plaats in de provincie!
Van 2OO7 Vm 2019 hebben veel leerlingen middelbaar onderwijs ontvangen op de
GBY High School, en daarmee een kans op een betere toekomst.

o
o
.

Dankzij uw steun en de support van Wilde Ganzen hebben we meerdere projecten kunnen
realiseren:
2008 - Bouw van twee klaslokalen in Katilu (Turkana)
2011 - Bouw van de Homes in Kitale
2015 - Bouw van een nieuw schoolgebouw voor de EIím Star Academy
2016 - Bouw van een Waterput op Kapkoi

o
o
.
o

Als gevolg van'Corona hebben we verder geen bijzondere aandacht besteed aan ons 15-jarig
bestaan.

Kenia

Partnercrganiatb God Bless

You Homes Foundation Kenya,

Terugkijkend op 2020, moeten we concluderen dat bijna alles in ons leven is bepaald door
en bij de Corona pandemie. Zowel in Nederland maar zeker ook in Kenia was 2020 een
moeizaam jaar waar we werden geconfronteerd met onbekende situaties. In de
maatschapprj en in ons sociale leven draaide bijna alles om de invloeden en gevolgen van
het Corona virus. Een gevecht tegen verspreiding van het virus, het helpen van (zeer) zieke
patiënten, en alles wat erb'lj hoorde leidde ons af van anders zo normale dingen.
We z'ljn dankbaar dat in Kenya voor zover wij weten niemand van ons team en de kinderen
ernstig getroffen is door het virus.
Ook Kenia ging al vrij snel in lockdown. De scholen gingen eind maart al dicht en dat bleef
zo tot in het najaar. Begin 2021 sloten de scholen wederom!
Ook waren de Kenianen zeer beperkt in hun bewegingsvrijheid. Alleen met b'rjzondere
toestemming voor "urgente" beroepen was het toegestaan door het land te reizen. Dit
belemmerde ook de bewegingsvrijheid van onze bestuursleden ingrijpend.
Doordat mensen haast niet konden reízen, werd ook de mogelíjkfreid om te werken zeer
ingeperkt, en daarmee voor velen de mogelijkheid om spaalzaam inkomen te vergaren voor
eerste levensbehoeften.
De nood was hoog bij veel kinderen en hun ouderc op de Elim Star school. Daarom heeft het
bestuur in Kenia in junivoedselpakketten uitgedeeld alsmede hygiënische
beschermingsm iddelen.

Het team heeft geprobeerd kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om thuis onderwijs te
volgen, maar daartoe waren de mogelijkheden zeer beperkt doordat met name in de slum
vlakbij Elim Star, waar veel kinderen vandaan komen, geen enkele hulpmiddelen of
faciliteiten door de overheid beschikbaar waren gesteld.

ïjd

en ruimte om verder te werken aan de in 2019 besproken verdere vezelfstandiging van
te melden dat
het team, inclusief ondenruijzend personeel, zeer betrokken bleef ondanks het feit dat geen
salaris kon worden betaald.
GBYH was er begrijpelijkenarijs niet. Er was sprake van overleven. Bijzonder is

We willen trouw blijven aan de visie. De visie is na al die jaren dezelfde: ons inzetten voor de
meest kwetsbare in de samenleving door o.a. het bieden van goed onderw'tjs. We zien dat
door veranderend overheidsbeleid de "nood" enigszins mee verandeft. Er blUkt geen
noodzaak meer te zijn voor middelbaar ondenruijs. Tegelijk zijn er nog veel studenten die bij
GBYH aankloppen voor financiële ondersteuning omdat ze anders niet hun middelbare
schooldiploma kunnen halen.
Er is dit jaar uiteraard geen werkbezoek geweest naar Kenia. Het thema zoals hierboven
beschreven staat op de agenda. Daarbij behoort ook de vraag voor elk bestuurslid: welke
rol, taak en ruimte men voor zichzelf ziet in de komende vier jaar. Dit leverde in 2019 mooie
inzichten op die vertaald werden naar wat praktisch haalbaar is en waar de komende jaren
de focus komt te liggen. De positie van het bestuur in relatie tot de projecten en het
opzetten van een TVET en/of praktijkonderwijs werd ondezocht maar kon door Corona nog
niet verder ten uitvoer worden gebracht.
De structurele b'ljdragen van GBYH Nederland werden in 2020 verder afgebouwd. Wel
hebben we extra bijgedragen aan de voedselactie voor de Elim Star Academy en noodsteun
voor het studioproject van Sophie en Mike Manoa in Nairobi.
Het Educate A Child Fund (EACF) krijgt een grotere plaats binnen de organisatie. Het fonds
dient geprofessionaliseerd te worden met een coördinator die het beleid uiWoe§ de
opvolging van studenten doet, voorlichting geeft en contact onderhoud met mogel'tjke
sponsoren. Met instemming van het bestuur zal Sophie deze taak op zich nemen. In 2020
kon dit nog niet verder worden uitgewerkt, maar dit blfft hoog op de agenda.
Sophie en Mike werden eind 2020 verblijd met de geboorte van een mooie zoon, Zani!
Sponsering van kinderen en studenten door Nederlandse donoren verloopt via dit fonds.
In 2020 ontvingen ongeveer 107 (2019: 124) leerlingen/studenten van de Elim Star
Academy en individueel op andere scholen ondersteuning, via dit fonds, om naar school te
kunnen gaan. Hieruan waren er 27 (20L9: 21) studenten die voor volledige steun in
aanmerking kwamen en de andere 80 (2019: 103) onWingen een gedeeltelijk ondersteuning.

Er waren 24 (20L9:46) mensen in dienst van GBYH Foundation. Deels gedurende een deel
van het jaar in verband met schoolsluiting vanwege COVID-19.DIt betreft management,
Ieerkrachten en ondersteunend personeel van de Elim Star Academy en de homes. Het
gehele team van GBY High School was niet meer actief in 2020 in verband met sluiting van
de school.
In 2020 droeg GBYH de volledige verantwoordel$kheid c.q. zorg voor 14 (2019: la)
kinderenf ongeren.

Projecten Kitale
Homes
Simon en Beatrice z'rjn verantwoordelijk voor de kinderen van de homes. De meeste kinderen
zijn inmiddels elders op een school (inclusief kost en verblijf) of zijn in de Corona t'rjd
ondergebracht bij familie. Met allen wordt regelmatig contact onderhouden.
Alle kinderen van de homes worden ondersteund door het EACF.
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Elim Star Academy
Zoals beschreven is de school een zeer groot deel van het jaar gesloten geweest in verband

met lockdown maatregelen. Het team heeft zo goed en zo kwaad als mogelijk alles gedaan
om contact te houden met kinderen en ouders.
Inmiddels, mei 2021, z'rjn de scholen bijna voor alle groepen weer open, en worden kinderen
voorbereid op het e)Gmen. B'rjna alle kinderen z'rjn teruggekeerd. Een teken van vertrouwen
in kwaliteit van het ondenruijs. Een compliment voor het team!
Kinderen die geen schoolgeld kunnen betalen worden geheel of gedeeltelijk ondersteund
door het EACF.

PrcjecEn lGpkoi
God Bless You High School
De GBY High School is begin 2020 gesloten. Gelukkig net voor de uitbraak van de Corona
pandemie kon dit proces worden afgerond. Het bestuur en het team is erin geslaagd
nagenoeg alle kinderen die de opleiding nog niet hadden afgemaa§ onder te brengen b'tj
andere scholen. Het was een emotioneel moment, het aftcheid van de kinderen en het
team, maar we mogen blij en dankbaar terugkijken op al die jaren dat kinderen een goede
opleiding mochten genieten en daarmee een goede kans hebben gekregen zich verder te
ontwikkelen.
Huis van Gebed
Voor veel mensen is het Huis van Gebed een zegen.
Iedere zondag komt de kerkelijke gemeente hier bij elkaar. Deze gemeente valt niet onder
de verantwoordelijkheid van de foundation. Op de vrijdagmiddag is er een
vrouwengebedsgroep. In het weekend zijn er gemiddeld 25 - 30 gasten om te bidden en te
vasten.
Door Corona z'rjn deze bijeenkomsten in 2020 lang niet mogelijk geweest.

Growpact Kenia
Growpact Kenia dat in 2017 van start ging ligt dicht bij onze terreínen op Kapkoi en heeft
zich weliswaar vertraagd door een inzakkende economie als gevolg van COVID-l9, verder
kunnen ontwikkelen. Er is een nauwe relatie tussen het bedr'rjf en GBYH Kenia.
Om te zien hoe het bedrijf bij zou kunnen dragen aan de zelfutandigheid van de GBYH is een
demogarden opgezet. Met als doel: studenten kunnen eruaring op doen en een cen§e b'rj
verdienen, de oogst helpt mee in de voedselvooziening op Kapkoi en bij verkoop van de
groenten deelt GBYH in de winst.
In 2019 krijgt dit in samenhang met het al dan niet opzetten van vakonderwijs een vervolg.
Growpact Kenia, GBYH, Viscon, dhr Harry Hermans (PUM) en Edukans Kenia hebben
intensieve gesprekken gevoerd om te zien welke mogel'rjkheden er zijn om vakonderwrjs op
te zetten. Hierbij wordt gedacht aan twee onderwijsstromen: het opzetten van een TVET en/
of te starten met pralctijkonderwijs waarbij eerst boeren (klanten van Growpact) en jongeren
getraind worden om volgens de Growpact methode te werken.
In november bezoekt Harry Hermans (PUM) samen met een tweetal adviseurs van Edukans
Kenia in Kitale het bedr'rjf Growpact en GBYH om te ondezoeken welke optie op de korte
termijn levensvatbaar is. Na een grondige analyse waarbij ook alle risco's zijn meegenomen
komen ze tot de conclusie dat de focus dient te liggen op agribusiness van waaruit boeren
en jongeren getraind worden in moderne landbouwmethoden, toeleveringsdiensten,
kassenbouw en management. Dit sluit niet alleen aan op de behoefte van deze doelgroepen
maar helpt ook Growpact de nodige versnelling op het businessmodel te realiseren. Het
advies is om als praktijkonderwijs van start te gaan. De ervaring gaat leren of een TVEï
kansen heeft om levenwatbaar te z$n. Het praktische onderwijs kan vanuit Growpact
gegéven worden.
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Omdat een reguliere vorm van onderw'rjs voorlopig nog niet aan de orde is, is de
samenwerking met Edukans voorlopig opgeschort. Door Corona reisbeperkingen is ook de
PUM vrijwilliger even uit beeld geraakt.
Wel is eind 2020 door het bestuur in Nederland het besluit genomen te investeren in de
kwekerij op Kapkoi. Voor de bouw is in twee etappes in totaal€ 22.000 beschikbaar gesteld.
De verwachting is dat in het vierde l«ruartaal gestart kan worden met activiteiten.

Nederland
Algemeen

- Stichting

God Bless You Homes

Het Nederlandse bestuur heeft in 2020 vfif keer vergaderd, waaruan nog één keer flisiek met
elkaar. De andere vergaderingen vonden plaats via Zoom. Simon en Beatrice zouden volgens
plan in juli naar Nederland komen, maar dat kon in verband met Corona niet doorgaan. De
directe ontmoeting met elkaar hebben we wel gemist. Gedurende het jaar is er nog wel
regelmatig contact en overleg geweest met bestuursleden in Kenia. In 2019 schreven we
over alle veranderingen en keuzes die we wilden maken. Corona bracht ons terug in een
harde realiteit van dagel'rjks overleven. We hopen de draad in 2021 weer op te pakken.

P.R. en Fondsenweruing
Nieuwsbrief en bedankkaart
In 2020 hebben we in december een nieuwsbrief verstuurd. Deze was getiteld *15
JAAR GBYH'en gaf een ovezicht op hoofdl-rjnen van onze activiteiten gedurende de
afgelopen vijftien jaar, de actualiteit over de invloed van COVID-l9 en onze visie op
de toekomst.
Eind 2020 hebben we alle donateurs een bedankkaart gestuurd.
Website
De website geeft algemene informatie over de organisatie. Daarnaast worden
actualiteiten en activiteiten in Kenia en Nederland vermeld. Ook kan men foto's
bekijken. In 2019 hebben we een Geefknop toegevoegd aan de website. Wanneer
donateurs gebruik maken van deze knop komen de giften via Stichting Geef Gratis bij
GBYH terecht. Op Facebook worden korte nÍeuwtjes gedeeld, activiteiten
aangekondigd, foto's geplaatst etc.

Activiteiten
Er z'$n fondsen binnengekomen via de handgemaakte kaarten van "een kaartje

kleuft

je dag".
Een aantal breisters heeft truien gebreid voor de leerlingen van de Elim Star
Academy.

In februari 2020 is Ria Hart gestopt met de bakactie van GBYH. Na 12,5 jaar bakken
was de totaalopbrengst bijna €50.000. Een mooi bedrag waar we dankbaar voor zijn.
Het bestuur dankt Ria voor al het werk dat ze heeft veaet.
Meerdere kerken ondersteunen onze stichting financieel en met gebed, zoals de
Bronkerk te Ugchelen, de CGK te 's Gravenmoer, Pinkstergemeente Filadelfia te
Apeldoorn en de Jefta gemeente te Breda.
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Markten en manifestaties
In 2020 waren er geen markten om aan deel te nemen i.v.m. Covid-19.

Vrijwilligers
Sinds 2009 hebben we een "sollicitatieprocedure" voor vr-rjwilligers die zich in Kenia

willen inzetten, waarbij we beginnen met een kennismakingsgesprek.
We hebben een gedragsreglement, alsook een vragenlijst, waarin we om persoonlijke
gegevens en motivatie van de vrijwilliger vragen. Deze moeten zij invullen en
ondertekenen voordat ze naar Kenia veftrekken. Tevens vragen we twee referenties.
De meeste vrijwilligers hebben gelden ingezameld om in Kenia concrete hulp te
kunnen bieden, bíj de activÍteiten die ze met de kinderen ontwikkelden, of voor
schoolmaterialen en kleding.
In 2020 zijn er geen vr'rjwilligers actief geweest in Kenia.
In Nederland hebben we een groep vr'rjwilligers die zich inzet voor de stichting.
We danken hen hieruoor hartelijk!
Contacten met andere organisaties

-

-

B.r.s.
Bureau Internationale Samenwerking van Martine Stoppelenburg
Z'rj adviseert op het gebied van fondsenweruing en het opbouwen van een duuaame
organisatie.

PaËin
We zijn aangesloten bij deze koepel voor het particuliere initiatief voor
ontwikkeli ngssamenwerki ng.

Wilde Ganzen
Alle bouwprojecten hebben we in samenwerking met Wilde Ganzen gerealiseerd. Op
dit moment zijn er geen lopende projecten.
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Plannen 2O2L

h 2A2L zullen waar mogelijk de lopende p§ecten worden voortgezet. Op moment van
vaststelling van dit verslag gaat de wereld nog steeds gebukt onder de vele beperkingen van
het COVID-l9 virus. Zcdrra het mogel'rjk is, zal een werkeis gepland worden naar Kenia. We
proberen de draad weer op te pakken, waar we ongeveer begin 2020 met onze strategische
plannen strandden. De versterking van de organisatie- en communicatiestructuur vraagt
blijvend aandacht zowel in Nederland als in Kenia. Stap voor stap werken wij aan een solide
basis voor de continul'teit van het werk.
We hopen en bidden op betere tijden en spreken uit dat we in alles op God veftrouwen.
Tot slot bedanken we alle vrijwilligers en donateurs die zich voor GBYH hebben ingezet.
Het bestuur van Stichting God Bless You Homes,
Maja Visser - voozitter
Ria Haft - secretaris
Klaas Kousemaker - penningmeester
Wim Haft - bestuurslid
Eva Kousemaker-Visser - bestuurslid
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