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2, Bestuursverslao

ALGEMEEN
Stichting God Bless You Homes is opgericht op l juli 2005.

De stichting heeft ingevolge artikel 2 van 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, opvang van kinderen in een gezinsomgeving en het zorgen
voor onderw'rjs en werkgelegenheíd.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties of hetgeen door
erfstelling, legaat schenking of op enigerlei andere wijze 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.

Bij ontbínding geschiedt de vereffening door het bestuur. ArtÍkel L2, lid 6 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 rechtspersoon, waarvan de
doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting,

Als bestuurders van de stichting zíjn benoemd en tot op heden in functie:
Mevr. M. Visser-van Loon, voozitter
Mevr. H.A. Hart-Hansman, secretaris
Dhr. K.H. Kousemaker, penningmeester
Dhr. W.D. Haft, bestuurslid
Mevr. E. Kousemaker-Visser, bestuurslid

Mevr. Eva Kousemaker-Visser is in 2015 als bestuurslid met taakaccent PR en Communicatie
toegetreden tot het bestuur.

Het bestuur heeft na vaststelling van de bijgevoegde jaarrekening over het jaar 2015
besloten om het resultaat toe te voegen aan de reserues van de stichting.

De penningmeester wordt onder dankzegging décharge verleend.

Aldus besloten in de vergadering te Apeldoorn,2S oktober 2016

Voozitter Secretaris
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3. Jaarrekeninq 2015

Balans per 31 december 2015

ACTNíA

Liquide middelen

PASSTVA

Bestemmingsreserue

Bestemmingsfondsen

Overige schulden

3l december 2O15

34.L84

3l december 2O14

33.832

34.784 33.832

3l december 2O15

L3.t4L

2t.043

3l december 2014

2s.303

8.529

34.184
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Staat van baten en lasten over 2015

€€
2015

€
20L4

€

0

77.789

L.275

Baten uit eigen fondsweruing

Collecten

Donaties, giften

Acties

Overige activiteiten
Totaal baten uit eigen fondsweruing
Kosten eigen fondsweruing

(In)d irecte venruerui ngskosten
Uitvoeringskosten eígen organisatie
Totaal kosten eigen fondsweruing
In o/o uan de baten uit eÍgen
fondsweruing

Resu ltaten verkopen a rti kelen
Totaal resulbat eigen fondsweruing

Overige
inkomsten

Aandeel in gezamenlijke acties
Aandeel in acties van derden
Subsidies van overheden en derden
Resultaat beleggingen
Overige baten en lasten
Totaal overige in komsten

Beschikbaar voor de doelstelling

Besteding aan de doelstellÍng
Kosten beheer en administratie
Totaalbesteed aan de doelstelling

Resultaat

Bestemming:
Bestemmingsreserye
Bestem mi ngsfonds projecten

2.288

9t.239

2.1o/o

-1.913

93.s27

-1.913

6.708

-4.403

79.064

-4.443

6.457
81.118

14.150

95.268

104.084

-8.816

-2.738
-6.078

---:9.sl§-

98.322

1.000

5.50/o

14.150

1.000

98.466
504

99.322

98.970

103.180
904

352

-L2.L62
L2.5t4

352
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Toelichtinq oo de iaarrekening over 2015

Algemene grondslagen voor de opstelling 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 boekjaar
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.

Bestemmingsreserue
De bestemmingsreserue is verkregen uit baten en verkregen uit vrije 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.

[asten
De kosten van de eigen actíviteiten z'rjn ín de staat van baten en lasten onderuerdeeld in:
besteed aan eigen doelstellingen, weruingskosten en kosten beheer en administratie.

Besteed aan de doelsEllingen
Deze lasten bestaan uit aan derden (GBYH Foundation Kenya) verstrekte bijdragen, alsmede
uitvoeringskosten. De lasten komen ten laste van het jaar waarin deze zijn uitbetaald, dan
wel de toezegging wordt gedaan voor zover deze nog niet is uitbetaald.
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Toelichtinq op posten van de balans

Liquide middelen
Dit betreft het banksaldo bij de ING per 31 december 2015

BestemmingsreseÍve
De mutatie in het boekjaar is als volgt:

Stand per 1 januari
Mutatie: af

Stand per 31 december

Bestemmingsfonds

2015
€

25.303
T2,L6L

13.ï4L

2015

9.654

20L4
€

28.041
2.738

2§J9t_

2,0L4

€
L4.607

8.667

20.230
3.653

__t$a

__§l?9_

6,233

224
6.457

€
8.529Stand per 1 januari

Donaties basisschool (baten
gezamenlijke acties)+

Onttrekkingen basisschool (baten
geza menl'rjke acties)-
Donaties GBY Highschool+
Donaties Naai atelier+
Donaties Waterput+

Stand per 31 december

Resultaten verkopen van aftikelen:

Bruto opbrengst bakactie
Af: onkosten bakactie
Netto opbrengst
Verkoop producten uit Kenía

2.000

2L.043

Het bestemmingsfonds is opgebouwd uit € 13.307 voor uitbreiding GBYH Highschool,

€.5.736 voor de bouw van een nieuw naaiatelier en € 2.000 voor de bouw van de waterput.

Toelichtinq op posten uit de staat van baten en lasten

20Í4
.c
rc,

201s
€

8.435
2.029
6.405

303

_§Jgg_
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Doelstelling

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 ondenarijs en werkgelegenheid. Beide organisaties hebben een eigen zelfstandig
bestuur. In Nederland wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan fondsenweruing en
com m u nicatieactiviteiten.
De B'rjbel is de bron van inspiratie voor Stichting God Bless You Homes.
Centraal staan de bijbelgedeelten :

Jesaja 58:7 je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt.
facobus t:27 weduwen en wezen bijstaan in hun nood.

Looo

Go» BLEss You Houes

God Bless You: We geloven dat God ons zegent. Dat we in
vrede mogen leven met Hem, met onszelf, met de mensen om
ons heen.
Homes: De plek waar je thuis bent, veilíg en geborgen. Voor
jonge kinderen z'rjn dat de gezinshuizen en voor de tieners is
dat het internaat b'rj de High School.
Het huis: is open, een welkom voor anderen. Je kunt ook
denken aan: "In het huis van de Vader zijn vele
woningen"

Het hart: de kern van je leven. Wat speelt zich af in je hart. 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,

Algemene informatie
Stíchting God Bless You Homes, de Parkelaar t4,7339 JB Ugchelen

KvK: 08137099

ING Apeldoorn: 671 5395 23

IBAN: NL 18 INGB 0671 5395 23

Bic: INGBNL2A

info@gbyh,nl

www.gbyh.nl
ANBI erkenning. Fiscaal nummer: 8146.05.059. Dit betekent dat giften aan GBYH

voor donateurs fiscaal aftrekbaar zijn.
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Kenia

Paftnerorganisatie God Bless You Homes Foundation.
Het jaar 2015 stond in het teken van 10 jaar GBYH. In Kenia en in Nederland is dat op
feestelijk w'rjze gevierd. We zijn zeer dankbaar voor wat er in 10 jaar is bereikt en dat GBYH
in de levens van vele jonge mensen daadwerkelijk een verschil heeft weten te maken.
Tijdens het feest in Kenia, op 13 maart, hebben de 1000 genodigden kennis gemaakt met
het Educate a Child Program. Dit is een belangrijke spin-off geworden voor de lokale
fondsenweruing en heeft geleid tot vele nieuwe sponsoren en activiteiten. Dit is een
belangrijke stap op weg naar een duuzame en zelfstandige organisatie. Dit heeft dan ook de
aandacht van de besturen in Kenia en in Nederland.
Het bestuur in Kenia heeft voor alle medewerkers functie- en taakomschrijvingen ontwikkeld
die vooftaan als leidraad zullen dienen bij jaarlUkse evaluaties en nieuw aan te stellen
medewerkers. Er zijn78 mensen in dienst van GBYH Foundation. Dit betreft management,
leerkrachten en ondersteunend personeel van de God Bless You High School, de Elim Star
Academy en de homes.
In 2015 droeg GBYH de volledige verantwoordel'fkheid c.q. zorg voor 50 kinderenfiongeren.
Daarnaast ontvingen 119 studenten ondersteuning om naar school te kunnen gaan door het
Educate a Child Fund.

Prcjecten Kitale
Homes
In 2015 hebben Simon en Beatrice dezorg voor de kínderen van homes opnieuw op zich
genomen. Zij worden hierin ondersteund door hun dochters Mercy en Sophie. Voor alle
huishoudelíjke taken is er een medewerker aangesteld.
Mwangi volgt een opleiding aan de universiteit in Nairobi. Stella en Agnes hebben een tussen
jaar voor zij zullen starten met een veruolgopleiding.
Anthony, Sammy, Neison, Moses en Paul zitten op de GBY High School en verblÍjven
gedurende de schoolperiodes in het internaat. Alleen in de vakanties komen ze thuis.
Joseph heeft besloten niet langer in de homes te willen wonen en is terug gegaan naar het
dorp waar zijn familie vandaan komt.
Gemiddeld verbleven 21 kinderen in de homes.

Elim Star Academy
Hoewel de nieuwbouw van de Elim Star Academy eind 2014 helemaal klaar was, heeft de
officiële opening plaats gevonden op 13 maaft 2015. Zo werd dit een onderdeel van de 10
jarige festiviteiten.
De nieuwe school en de goede resultaten bij examens en toetsen hebben er voor gezorgd
dat er een toestroom van kinderen was. In totaal kregen 278 kinderen les op de ElÍm Star
Academy.

Projecten Kapkoi
God Bless You High School
In 2015 waren er 182 studenten op de GBY High School.
Inmiddels komen de studenten uit alle delen van Kenia. Velen zijn door toedoen van
plaatselijke predikanten of onze eigen leerkrachten aangemeld. Zij komen vaak uit
erbarmelÍjke omstandigheden, zijn wees of half wees en hebben in hun kofte leven al heel
veel meegemaakt. Die achtergrond zorgt ook voor de nodige gedragsproblemen op school
en het internaat. Een veilige woonplek in het internaat elke dag eten en goed onderw'rjs
bleken niet voldoende te zijn. De jongeren hebben extra begeleiding nodig. Een leerkracht
en de verpleegkundige verzorgen counseling voor deze groep. Daarnaast werkt elke
leerkracht als mentor voor een aantal studenten. Toerusting voor de leerkrachten en de
counselors om met deze jongeren om te gaan is een belangrijk punt van aandacht geweest.
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De foundation PIP (Puppet Interview Program) uit Kisumu en opgericht door Charlotte Kolff,
heeft door middel van hun aanbod voor een eerste toerusting gezorgd. De counselors en een
aantal docenten hebben een basis opleiding gevolgd waarbij het in gesprek gaan met de
jongeren volgens de PIP methodiek centraal stond.
Voor een groot aantal meiden, die tijdel'rjk in het naaiatelier waren gehuisvest werd een
nieuwe slaapzaal gerealiseerd.
In dit jubileumjaar stond fondsenwerving voor een multifunctioneel gebouw voor de GBY

High School centraal. Dit zal in 20L7 een veruolg gaan krijgen. Omdat er een ernstig tekort
was aan water, is er eind 2015 gestaft met alle voorbereidingen voor fondsenwerving ten
behoeve van het slaan van een eigen waterput op het terrein van de GBY High School. De

uitvoering hieruan zal in de eerste helft van 2016 plaatsvinden.
In november deden er 22 studenten eindexamen.

Medisch Centrum
Het medisch centrum heeft vooral gefunctioneerd als eerste hulppost voor onze studenten.
Er zijn verschillende pogingen ondernomen om een medical officer aan te stellen maar
uiteindelijk was er niemand bereid die deze functie op deze plek op zich wilde nemen.

Naaiatelier
We willen in de toekomst naast lesgeven, ook inkomsten genereren met het naaiatelier,
door bijvoorbeeld schooluniformen te naaien die verkocht kunnen worden. Zo kunnen
middelen voor de projecten worden verkregen en wordt werkgelegenheid gecreëerd.
Doordat de ruimte van het naaiatelier niet beschikbaar was en andere zaken dringend
aandacht vroegenr zijn de activiteiten rondom het atelier minimaal geweest.

Huis van Gebed
Voor veel mensen is het Huis van Gebed een zegen.
Iedere zondag komt de nieuw ontstane kerkelijke gemeente hier bij elkaar. Deze gemeente
valt niet onder de verantwoordelijkheid van de foundation. Op donderdagmiddagen komen
de studenten van de GBY High School in het Huis van Gebed bijeen. Ze zingen met elkaar en
één van de leraren vezorgt een preek. Op de vrijdagmiddag is er een vrouwengebedsgroep.
In het weekend zijn er gemiddeld 25 - 30 gasten om te bidden en te vasten.
Het Huis van Gebed wordt ook gebruiK voor bruiloften en conferenties en allerlei andere
b'rjeenkomsten en veruult zo een belangríjke samenbindende functie in de lokale
gemeenschap.

Project Turkana

Samuel Ngumo werkt samen met z'rjn vrouw Alice in Lokore in Turkana. Samen met hun
kinderen Ian en Caleb wonen ze in Kakuma. Samuel en Alice worden maandelijks
ondersteund voor hun werk als zendeling.
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Wie waren onze sponsors?

De stichting GBYH ontving in 2015 hulp van onder anderen:
. Baptisten gemeente te Apeldoorn
. Bronkerk te Ugchelen
. Café EIGEN te Apeldoorn
. CGK te Breda
. CGK te 's Gravenmoer
. De Passerel, begeleid werken, te Apeldoorn
. Deltion College te Zwolle
. Donateurs uit Nederland
. Een kaartje kleuft je dag te Dronten
. Fruithandel Leusink te 't Harde
. Grace Church, Geref. Kerk Vrijgemaakt, te Amersfoott
. Kaascoman te Putten
. LandelUke dag van het Weven te Barneveld
. Mondial Apeldoorn te Apeldoorn
. Onderwegkerk te Hoog Soeren
. Prot. Gem. Cunera te Rheden
o Pinkstergemeente Filadelfia te Apeldoorn
. Stichting Isala Klinieken te Zwolle
. Stichting Kleermakershulp te Apeldoorn
o Wilde Ganzen te Hilversum
. Woon- zorgcentrum Talma Borgh te Apeldoorn

Nederland

Algemeen - Stichting God Bless You Homes

Het Nederlandse bestuur kwam acht keer bij elkaar om te vergaderen.
In maaft 2015 hebben Ria Haft en Maja Visser een werkbezoek gebracht aan Kenia. Op het
programma stonden het 10 jarig feest verschillende bestuursvergaderingen en
netwerkontmoetingen. N.a.v. het werkbezoek zijn verslagen gemaakt over al het werk wat
zich in Kenia afspeelt. Ook buiten de bezoeken om is er door het jaar heen veelvuldig
contact en overleg geweest met het bestuur ín Kenia.
in juli zijn Simon en Beatrice op bezoek in Nederland geweest om hier deel te nemen aan de
festiviteiten en sa m enwerki n gspa rtners te ontmoeten.
Eva Kousemaker - Visser is toegetreden tot het bestuur en heeft als aandachtspunt PR en
communicatie.
Bureau Internationale Samenwerking van Martine Stoppelenburg Ís voor GBYH een
belangrijke samenwerkingspartner geworden inzake fondsenwerving. Daarnaast maken we
gebruik van haar expeftise inzake het ontwikkelen van een duurzame organisatie.
In 2015 is GBYH in contact gekomen met Growpact van de Viscon groep uit 's Gravendeel.
Zij hebben een methode / productielijn ontwikkeld om de land- en tuinbouwbouwproductie
in ontwíkkelingslanden in korte tíjd op te schalen. Gesprekken z'rjn op gang gekomen tussen
Growpact, ICCO en GBYH om een mogel'rjk pilotproject hieruoor uit te gaan zetten in Kitale
waarbij GBYH de rol van lokale partner kan gaan veruullen.
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P.R. en Fondsenweruing

Nieuwsbrief en bedankkaart
In 2015 hebben we in juni een níeuwsbrief verstuurd met daarin o.a. een uitnodiging

voor het 10-jarig jubíleum.

In de eerste week van januari 2016 hebben we 560 bedankkaarten verstuurd.

Website
De website geeft algemene informatie over de organisatie. Daarnaast worden

actualiteíten en activiteiten in Kenia en Nederland vermeld. Ook kan men foto's
bekijken. Op Facebook worden korte nieuwtjes gedeeld, activiteiten aangekondigd,

foto's geplaatst, etc.

Spreekbeurten en andere activiteiten
Op diverse plekken in het land zijn spreekbeuften en presentaties gegeven.

In 2015 zijn er verschillenden mensen geweest die d.m.v. een activiteit geld hebben

íngezameld voor GBYH, zoals een sierraden inloopavond in 's Gravenmoer,
Midwintermarathon in Apeldoorn (8 km), Halve Marathon van Zwolle (21,1 km),

kunstroute in Ugchelen, diverse workshops kaarten maken in Ketelhaven,

bloemschikken en een steigerhouten kerstboom maken in Gieten en een

oliebollenactie in Dronten.
De bakactie was opnieuw een groot succes. We veaorgden o.a. negen keer een

High Tea of gebaksbuffet voor een groot gezelschap. Daarnaast verkochten we gebak

aan diverse particulieren en aan Café EIGEN in Apeldoorn.
Via de naaiactie zijn er schorten genaaid, slabbe§es geborduurd en ook verkocht.

Daarnaast is er gewerkt aan diverse kleine naaiopdrachten.
Meerdere kerken ondersteunen onze stichting financieel en met gebed, zoals de

Baptisten Gemeente te Apeldoorn, de Bronkerk te Ugchelen, de CGK te Breda, de

CGK te 's Gravenmoer, Grace Church (Geref. Kerk VrijgemaaK) te Amersfoort,
Pinkstergemeente Filadelfia te Apeldoorn en de Prot. Gem. Cunera te Rheden.

Markten en manifestaties
In 2015 hebben we op een aantal markten gestaan, de Natuur- en Hobbymarkt in

Ugchelen, de leveranciersmarkt van de Landelijke dag van het weven in Barneveld,

de kerstmarkt in het Deltion College in Zwolle en de kerstmarkt in Talma Borgh in
Apeldoorn.
Op 10 december stonden we met een kraam op de Internationale Dag van de

Mensenrechten in het stadskantoor van Apeldoorn, georganiseerd door Amnesty
International.

Vrijwilligers
Sinds 2009 hebben we een "sollicitatieprocedure" voor vrijwilligers die zich in Kenia

willen inzetten, waarbij we beginnen met een kennismakingsgesprek.
We hebben een gedragsreglement, alsook een vragenlijs! waarin we om persoonlijke
gegevens en motivatie van de vrijwilliger vragen. Deze moeten zij invullen en

ondertekenen voordat ze naar Kenia vertrekken. Tevens vragen we twee referenties.
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Alle vrijwilligers hebben gelden ingezameld om in Kenia concrete hulp te kunnen
bieden, b'tj de activiteiten die ze met de kinderen ontwikkelden, of voor
schoolmaterialen en kleding.
In 2015 zijn er geen vrijwilligers actief geweest in Kenia.

In Nederland hebben we een groep vrijwilligers die zich inzet voor de stichting.
We danken hen hiervoor hartelijk!

Contacten met andere organisaties
St. Kleermakerchulp heeft naaimachines verstrekt d.m.v. microkrediet en

ondersteunt ons fi nancieel.

Mondial Apeldoorn
We hebben € 1000 subsidie voor publiciteit gekregen. We hebben de algemene
vergaderin gen bezocht.
Wilde Ganzen
De actie voor de bouw van een duuzaam schoolgebouw voor de Elim Star Academy
hebben we in samenwerking met Wilde Ganzen succesvol afgesloten. Ook de actie
voor inventaris van de Elim Star Academy werd door Wilde Ganzen ondersteund.
PaÉin
We z'tjn aangesloten b'rj deze koepel voor het particuliere initiatief voor
ontwi kkel i n gssa m enwerki n g.
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Plannen 2016

In 2016 zullen de lopende projecten worden vooftgezet. De versterking van de
organisatie- en communicatiestructuur vraagt nog steeds aandacht, zowel in Nederland
als in Kenia. Stap voor stap werken wij aan een solide basis voor de continu'r'teit van het
werk. In Nederland betekent dat vooral een nog meer gerichte aanpak op
fondsenweruing. Een onderdeel hiervan is de samenwerking met Bureau Internationale
Samenwerking te ïlburg (BIS). Ook volgt het bestuur gerichte trainingen over
fondswerving en comm unicatie.

In 2016 beginnen we met het weruen van fondsen voor het slaan van een waterput en
het aanleggen van een wateÍvooziening op het terrein van Kapkoi. We zullen hieruoor
opnieuw een projectvoorctel doen bij Wilde Ganzen met het vezoek ons te
ondersteunen. Bureau Internationale Samenwerking van Martíne Stoppelenburg zal een
belangr'rjk deel van de fondsenweruing op zich nemen.

Het bestuur van St. GBYH heeft vertrouwen in de toekomst en realiseert zich
tegelijkertijd dat er nog veel werk te doen is om de duuzaamheid van het werk
dichterbij te brengen.*Wtj vertrouwen op God".

Tot slot bedanken we alle vrijwilligers en donateurs die zich in 2015 hebben ingezet.

Het bestuur van Stichting God Bless You Homes,

Maja Visser - vooaitter
Ria Haft - secretaris
Klaas Kousemaker- penningmeester
Wim Hart - bestuurslid
Eva Kousemaker-Visser - bestuurslid
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