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2. Bestuur verslaq
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, het bouwen van woníngen en het zorgen voor onderw-tjs en

werkgelegenheid.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties of hetgeen door

erfstelling, legaat schenking of op enigerlei andere wijze wordt verkregen.
Jaarl'ljks 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 ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Artikel 12, 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 ontbínding aan te wijzen rechtspersoon, waaruan de

doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.
Als bestuurders van de stichting zijn benoemd en tot op heden in functie:
Mevr. M. Visser-van Loon, voozitter
Mevr. H.A. Haft-Hansman, secretaris
Dhr. K.H. Kousemaker, penningmeester
Dhr. W.D. Hart, bestuurslid
Mevr E. Kousemaker-Visser, bestuurslid
Het bestuur heeft na vaststelling van de b'rjgevoegde jaarrekening over het jaar 2017
besloten om het resultaat conform het voorstel te verdelen over de bestemmingsfondsen en
de bestemmingsreserues van de stichting.
De penningmeester wordt onder dankegging décharge verleend.

Aldus besloten in de vergadering te Apeldoorn, 9 juli 2018
Het bestuur,
M.Visser-Van

H,A.Hart-Hansma

Secretaris

3, Jaarrekenino 2017
Balans per 31 december 2017
31 december 2OL7

31 december 2016

49.901

46.557

49.901

46.557

31 december 2OL7

31 december 2016

Bestemmingsreselve

L7.465

20.158

Bestemmingsfondsen

31.577

25.46L

OverÍge schulden

860
49.901

938
46.557

ACTTVA
Liquide middelen

PASSTVA

Staat van baten en lasten over 2017
2016

20L7
€

€

€

€

Baten uit eigen fondsureruing
Collecten

Donaties, giften

L07.116

86.665

Acties

Overige activiteiten
Totaal baten uit eigen fondsweruÍng

r07,116

96.665

Kosten eigen fondsweruing
(In)d i recte verwervi ngskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal kosten eigen fondsweruing
In % van de baten uit eigen
fondsweruing

-2.425

-1.553

-2.425
2.760/0

Resultaten verkopen artikelen
Totaal resultaat eigen fondsweruing

-

1.533

7.5o/o

7.276
LLz.B39

5.289
89.529

Overige
inkomsten
Aandeel in gezamenl'rjke acties
Aandeel in acties van derden
Subsidies van overheden en derden
Resultaat beleggingen
Overige baten en lasten
Totaal overige inkomsten
Beschikbaar voor de doelstelling
Besteding aan de doelstelling
Kosten beheer en administratie
Totaal besteed aan de doelstellÍng
Resultaat
Bestemming:
Bestemmingsreserve
Bestem m i ngsfonds projecten

L5.799
995

2,000

L7.799
130.638

99s
90.524
87.666
373

118.862
341
gB.03g

119 .203

2.485

t t.+ss

-2.693
6.116
3.423

7.0L7
4.4L8
11.435

Toelichtino oo de jaarrekenino over 2017
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verclagperiode 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 z'rj betrekking hebben.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is verkregen uit baten en verkregen uit vr'rje donaties. De besteding

eryan dient te voldoen aan de statutaire doelstelling van de stichting.

BesEmmingsÍonds
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 z'ljn in de staat van baten en lasten ondeÍverdeeld in:
besteed aan eigen doelstellingen, weruingskosten 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 deze zijn uitbetaald, dan
wel de toezegging wordt gedaan voor zover deze nog niet is uitbetaald.

6

Toelichtino op posten van de balans
Liquide middelen
Dit betreft het banksaldo bij de ING op de lopende rekening en
de spaarrekening per 31 december 20L7
Bestemmingsreserve
De mutatie in het boekjaar is als volgt:

20L7
Stand per 1 januari
Mutatie: af
Stand per 31 december

2016
€

€
20.158
-2.693

13. L4L

_u.465

20.158

7.4L7

Bestemmingsfonds

2At7
Stand per 1 januari

GBY Highschool+

Naai atelier+

€
25.46L

€
2r.043

5.396
720

6.200
zLB
-z.ooo

3L.571_

25.46L

WaterputStand per 31 december

2AL6

Het bestemmingsfonds is opgebouwd uit €24.903 voor uitbreiding GBYH Highschool , C 6.674
voor de bouw van een nieuw naaiatelier.

Toelichtino op posten uit de staat van baten en lasten

Resultaten verkopen van artikelen

20I,7

2016

€

€

:

Bruto opbrengst bakactie
Af: Onkosten bakactie
Netto opbrengst
Verkoop producten Kenia

7.950
-3.100
4.950
439

Totaal

5.289

9.814
-3.100
6.714
562
7.276

Doelshllino
Stichting God Bless You Homes in Nederland zet zich smen met haar Keniaanse
paftnerorganisatie 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 zelÈtandig
bestuur. In Nederland wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan fondsenwerving en
com m u nicatieactiviteiten.
De Bijbel is de bron van inspiratie voor Stichting God Bless You Homes.
Centraal staan de bijbelgedeelten:
Jesaja 5817 je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt.
Jacobus L;27 weduwen en wezen bijstaan in hun nood.

Looo
God Bless You: We geloven dat God ons zegent. Dat we in
vrede mogen leven met Hem, met onszelf, met de mensen om
Coo DrEss You Hours

ons heen.

Homes: De plek waar je thuis bent, veilig en geborgen. Voor
jonge kinderen zijn dat de gezinshuizen en voor de tÍeners is
dat het internaat bij 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 haË: de kern van je leven. Wat speelt zÍch 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 z'ljn.

Algemene informatie
Stichting 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.

Kenia
Partnerorganisatie God Bless You Homes Foundation.
Voor de organisatie was 2017 een belangr'ljk jaar. In maart gingen Wim Hart, Ria Hart en
Maja Visser op werkbezoek in Kenia. De vraag "Wat is nodig om een duuzame organisatie
binnen vijf jaar te realiseren?'stond centraal tijdens dit werkbezoek. Met het bestuur in
Kenia is een SWOT analyse gemaakt en van daaruit benoemd wat er nodig zou zijn voor alle
projecten om tot een duuzame, zelÍistandige organisatie te kunnen komen. De uitkomsten
heeft het Keniaanse bestuur vertaald naar een strategisch plan voor de komende vijf jaar.
Mercy Nderitu (Financieel directeur) en Sophie Nderitu (bestuurslid) hebben deelgenomen
aan het Change the Game programma. Dit programma werd ontwikkeld door KCDF in
samenwerking met Wilde Ganzen. Het heeft tot doel Keniaanse ngot toe te rusten op het
gebied van lokale fondsenwerving, het inzetten en laten participeren van de lokale
gemeenschap om zodoende de organisatie duuzaam en ze!fttandig te maken. De deelname
aan dit programma heeft er toe geleid dat de bestuursleden inzicht en handvatten hebben
gekegen in het totale proces van fondsweruing. Bovendien zijn er instrumenten ontwikkeld
die ouders en docenten helpen om hun verantwoordelijkheid in en om de scholen te nemen.
(zie ook God Bless You high school)
De positieve eruaringen en effecten van het Change the Game Program werden door Simon,
Beatrice, Mercy en Sophie in een persoonl'$ke ontmoeting bij Wlde Ganzen gedeeld.
Het Educate A Child Fund heeft zijn eigen beleidsplan ontwikkeld en heeft een belangrijke
plek binnen de organisatie. In totaal onWingen 90 leerlingen/studenten van de Elim Star
Academy en de God Bless You High School ondersteuning, via dit fonds, om naar school te
kunnen gaan.
Er zijn 57 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.
ln 20t7 droeg GBYH de volledige verantwoordelijkheid c.q. zorg voor 34 kinderen/jongeren.

Prcjecten Kitale
Homes
Simon en Beatrice zorgen voor de kinderen van de homes. Regelmatig worden er kinderen
aangemeld / gebracht omdat er nergens anders plaats is voor hen.
Mwangi is in 2017 afgestudeerd aan de universiteit en heeft een baan gevonden bij
Growpact Kenya. H'lj is de oudste van alle kinderen uit de homes en daarmee de eerste die,
dankzij de ondersteuning van GBYH en de zorg van Simon en Beatrice, als volwassene een
eigen toekomst op kan gaan bouwen.
Stella volgt een opleiding tot laborante en Agnes volgt een opleiding voor verpleegkundige
aan een college in Nairobi.
Anthony, Sammy, Nelson, Moses en Paul zitten in Form 3 op de GBY High School en
verblijven gedurende de schoolperiodes in het internaat. Alleen in de vakanties komen ze
thuis.
Gemiddeld verbleven er 21 kinderen in de homes.
Elim Star Academy
De nieuwe school en de goede resultaten b'lj examens en toeben hebben er voor gezorgd
dat er ook in 2017 een toestroom van kinderen was. De school groeit en bloeit. Met 370
kinderen zit de EIim Star aan het maximale aantal kinderen dat volgens de overheidsnormen
is toegestaan voor een school die geen parallelklassen heeft.
De EIim Star is hard op weg om zelfstandig te kunnen draaien. ln 2017 kwam de financiering

voor 75o/o uit schoolgeld dat door ouders wordt betaald.

Prcjecten lGpkoi
God Bless You High School
ln20t7 waren er L26 studenten op de GBY High School.
De nieuwe directeur heeft een positieve invloed op het beleid, de docenten en de leerlingen.
De resultaten van de leerlingen zijn weer in opgaande l'rjn. Een van de wensen is om
docenten deskundigheidsbevordering aan te bieden op het gebied van student focused
education. Het is, helaas, tot nu toe nog niet gelukt om hieruoor in Kenia een geschikte
organisatie te vinden.
Het ontbreken van goede lokalen en multifunctionele ruimten bl'ljft een bron van grote zorg.
Er is veel tijd en aandacht besteed aan het ontwikkelen van een projectvoorstel voor het
bouwen van een multifunctionee! gebouw. In 2018 zal duidelijk worden of dit ook haalbaar
zal zijn.
Het Change the Game program heeft voor mooie resultaten gezorgd op de high school:
In gezamenl'rjkheid met de Elim Star is er een Parent Teachers Association opgericht.
Hierin z'rjn docenten en ouders van beide scholen vertegenwoordigd.
Er is een ouderraad opgericht.
In september vond er een fondsenweruingsactie plaats die door ouders en leraren
werd georganiseerd. Inzet was geld inzamelen voor de afuouw van slaapzalen voor
de meisjes. Nadat er voldoende geld en goederen waren ingezameld z'rjn ouders,
studenten en docenten in oktober met elkaar aan het werk gegaan. Dit soort acties
hebben een grote impact op de betrokkenheid van alle belanghebbende bij de school.
In november deden er 27 studenten eindo<amen. Van alle ruim 300 high schools in de
provincie eindigde GBY High School, met de eindexamenresultaten, op de mooie 33" plaats.

.
o
o

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 verantwoordel'ljkheid 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 z'rjn er gemiddeld 25 - 30 gasten om te bidden en te vasten.
Het Huis van Gebed wordt ook gebruikt voor bruiloften en conferenties en allerlei andere
bijeenkomsten en veÍvult zo een belangrijke samenbindende functie in de lokale
gemeenschap.
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Wie warcn onze sponsorc?
De stichting GBYH onWing in20L7 hulp van onder anderen:
Bronkerk te Ugchelen

.
.
.
.
o
o
o
.
o
.
o
.
.
o
o
o
.
.

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 kaafie kleurt je dag te Dronten
Fruithandel Leusink te 't Harde
Jumbo Nederland
Kaascoman te Putten
LandelUke dag van het Weven te Barneveld
MondialApeldoorn te Apeldoorn
Prot. Gem. Cunera te Rheden
Pinkstergemeente Filadelfia te Apeldoorn
Stichting Aleda Foundation te Doorn
Stichting Zingen voor een Kind te Ugchelen
Woon- zorgcentrum Talma Borgh te Apeldoorn

Nederland
Algemeen

- Stichting

God Bless You Homes

Het Nederlandse bestuur kwam zes keer bij elkaar om te vergaderen. In september waren
Simon, Beatrice, Mercy en Sophie voor een privé bezoek in Nederland. Er is van deze
gelegenheid gebruik gemaakt om met elkaar te vergaderen en elkaar te ontmoeten.
Gedurende het hele jaar door is er veelvuldig contact en overleg geweest met het bestuur in
Kenia. Regelmatig zijn er s§pemeetings. Dit werK uitstekend om kort en bondig zaken met
elkaar door te nemen.
Het ontwikkelen van een duuzame en zelfstandige organisatie is een zeer belangrijk thema.
Ter voorbereiding op het werkbezoek in maart heeft het Nederlandse bestuur een eigen
SWOT analyse gemaakt en de uitkomsten vertaald naar de te nemen belangrijkste stappen
voor de komende vijf jaar. (zie ook Kenia; partner organisatie GBYH Kenia)
Growpact Kenia heeft in 20t7 van start kunnen gaan. De samenwerking tussen GBYH,
Growpact Kenia, Viscon groep en ICCO is in 2017 nog niet verder uitgekistalliseerd. Er werd
volop nagedacht over een aantal opties.
In het voorjaar was de nieuwe website van GBYH klaar.
Het bestuur maakt dankbaar gebruik van de deskundigheid van Martine Stoppelenburg van
bureau BIS. Zij adviseert op het gebied van fondsenweruing en het opbouwen van een
duuzame organisatie.
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P.R en Fondsenwerving
Nieuwsbrief en bedankkaart
ln 20L7 hebben we in augustus een nieuwsbrief verstuurd met daarin o.a. informatie
over het werkbezoek en deelname aan de "Change the Game" training in Kenia.
In december hebben we aan ruim 500 adressen een bedankkaaft gestuurd.
Website
De website is in 2017 geheelvernieuwd en geeft algemene informatie over de
organisatie. Daarnaast worden actualiteiten en activiteiten in Kenia en Nederland
vermeld. Ook kan men foto's bekflken. Op Facebook worden kofte nieuwtjes gedeeld,
activiteiten aangekondigd, foto's geplaatst, etc.

Activiteiten
In 2017 was GBYH één van de goede doelen van de "Waterloopleinmarkt" van de
Bronkerk te Ugchelen. Diverse vr'ljwilligers hebben zich ingezet als verkoper t'tjdens
de markt. Aan het eind van 2017 ontvingen we ruim € 4000.
In Kenia hebben we meegedaan aan de sponsorloop "Run for the Bibleless" een
aantal mensen liepen 10 km. hard, en een andere groep wandelde 4 km. Twee
leerlingen van de GBY High School werden nummer 1 en 2 b'rj de vrouwen!
Er zijn fondsen binnengekomen via de handgemaakte kaarten van "een kaartje kleurt
je dag".
Een aantal breisters heeft truien gebreid voor de leerlingen van de Elim Star
Academy.
'In 2017 hebben we het l0-jarig jubileum van de bakactie gevierd. We veaorgden
regelmatig een High Tea of gebaksbuffet voor een groot gezelschap. Ook bestelden
een aantal mensen een bruidstaart. Daarnaast verkochten we gebak aan diverce
pafticulieren en aan Café EIGEN in Apeldoorn.
Via de naaiactie zijn er schorten genaaid, slabbe§es geborduurd en ook verkocht.
Daarnaast is er gewerkt aan diverce kleine naaiopdrachten.
Vanuit Jumbo Nederland ontvingen we diverse artikelen die we hebben verkocht
t'$dens de markten,
Vanuit een vitrinekast in Talma Borgh verkochten we producten uit Kenia.
Meerdere kerken ondersteunen onze stichting financieel en met gebed, zoals de
Bronkerk te Ugchelen, de CGK te Breda, de CGK te 's Gravenmoer, Pinkstergemeente
Filadelfia te Apeldoorn en de Prot. Gem. Cunera te Rheden.

-

Markten en manifestaties
Op 18 februari namen we een cheque van het Kerstspel in Ugchelen in onWangst.
Het Kerstspel wordt georganiseerd door Stichting Zingen voor een Kind.
Op 1 april heeft onze voozitter meegedaan aan een paneldiscussie over Onderw'ljs
met het volgende onderwerp: "Is het haalbaar dat een school financieel zelfredzaam
is?', georganiseerd door Bureau Internationale Samenwerking. (B.I.S.)
Op Koningsdag stonden we met een kraam bij EIGEN in Apeldoorn.

t2

ln 20L7 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 kerstmarK in Talma Borgh in
Apeldoorn.
Op 30 september 20t7 bezocht onze voozitter het Landelijke congres
ontwikkelingssamenwerking in Apeldoorn dat werd georganiseerd door Partin en
Mondial-Apeldoorn
Vr'rjwilligers
Sinds 2009 hebben we een "sollicitatieprocedure" voor vrijwilligers die zich in Kenia
willen inzetten, waarb'rj we beginnen met een kennismakingsgesprek.

We hebben een gedragsreglement alsook een vragenlijst, waarin we om persoonlijke
gegevens en motivatie van de vr'rjwilliger vragen. Deze moeten zij invullen en
ondertekenen voordat ze naar Kenia vertrekken. Tevens vragen we twee referenties.
Alle vrijwilligers hebben gelden ingezameld om in Kenia concrete hulp te kunnen
bieden, bij de activiteiten die ze met de kinderen ontwikkelden, of voor
schoolmaterialen en kleding.
Ín 20L7 zijn er geen vrijwilligers actief geweest in Kenia.
In Nederland hebben we een groep vr'rjwilligers die zich inzet voor de stichting.
We danken hen hiervoor hartelijk!
Contacten met andere organisaties

-

-

B.r.s.
Bureau Internationale Samenwerking van Martine Stoppelenburg
Z'tj adviseert op het gebied van fondsenwerving en het opbouwen van een duuzame
organisatie.

Mondial Apeldoorn
We zijn aangesloten bij dit platform voor ontwikkelingssamenwerking. We hebben de
algemene vergaderingen bezocht en ontvingen € 1000 subsidie voor publiciteit.

PaËin
We zijn aangesloten b'rj deze koepel voor het particuliere initiatief voor
ontwi kkel i ngssa m enwerki ng.

St. Kleermakerchulp
heeft naaimachines verstreK
Wilde Ganzen

d. m.v.,

microkrediet.

Alle bouwprojecten hebben we in samenwerking met Wilde Ganzen gerealiseerd.
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Plannen 2018
In 2018 zullen de lopende projecten worden voortgezet. De versterking van de organisatieen communicatiestructuur vraagt aandacht, zowel in Nederland als in Kenia. Stap voor stap
werken wij aan een solide basis voor de continuï'teit van het werk. In 2018 zal duidel'ljk
worden of het haalbaar is om fondsen te gaan werven voor een multifunctioneel gebouw
voor de high school. De ontwikkelingen in Kenia zelf m.b.t. het middelbare onderwijs zullen
hierbij een grote rol spelen.
Al langere tijd wordt nagedacht over het oprichten van een school voor beroepsonderw'tjs.
Het ligt in de lijn om hier in 2018 verder mee aan het werk te gaan.
Het bestuur van St. GBYH heeft vertrouwen in de toekomst en realiseert zich tegelijkertijd
dat er nog veel werk te doen is om de duuaaamheid van het werk dichterbij te brengen.
"Wij vertrouwen op God".

Tot slot bedanken we alle vrijwilligers en donateurs die zich in 2017 hebben ingezet.
Het bestuur van Stichting God Bless You Homes,
Maja Visser - voozitter
Ria Hart - secretaris
Klaas Kousemaker penningmeester

-

Wim Hart - bestuurslid
Eva Kousemaker-Visser - bestuurslid
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